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RESUMO 

 

A utilização de indicadores (ou marcadores) biogeoquímicos na reconstrução 
paleoambiental na região de Humaitá (AM) possibilita estimar a freqüência e a 
magnitude dos paleoincêndios; e que, através da análise do fluxo de material 
biogênico e das análises isotópicas e radiocarbônicas, foi possível reconstituir (em 
parte) as condições paleoclimáticas e o cenário ambiental da região de Humaitá 
(AM) no Holoceno, nos últimos 4800 anos. A interpretação temporal à cerca das 
transformações do material biogênico em função de possíveis intervalos climáticos 
diferenciados indicou cinco fases climáticas sendo elas: 1- Fase seca com alta 
ocorrência de incêndios (4800 a 4600 anos A.P.); 2- Fase úmida (4600 a 4250 anos 
A.P.) com pouca ocorrência de incêndios; 3- Fase úmida de transição de intensa 
atividade erosiva com pouca ocorrência de incêndios (4250 a 3500 anos A.P.), 4- 
Fase seca com pouca ocorrência de incêndios (3500 a 400 anos A.P.), 5- Fase 
úmida com alta ocorrência de incêndios (últimos 400 anos A.P.). Nos registros do 
testemunho HUM 97/5 (Humaitá - AM), caracterizado por uma transição de 
vegetação de floresta para “savana arbórea” e campos inundados, encontrou-se 
uma fase de principal ocorrência dos incêndios a 300 anos A.P.; com fluxo de 
78.700 partículas cm-2 ano1; e uma segunda fase marcada por baixas concentrações 
de carvões: 700 partículas cm-2 ano-1 em 1000 anos A.P.; 1.300 partículas cm-2 ano-1 

em 1400 anos AP; 2.300 partículas cm-2 ano1 em 3850 anos A.P., sendo detectados 
maiores valores no topo e na seção basal do testemunho analisado. Os elevados 
níveis de COT apresentaram valores equivalentes aos aportes de microcarvões e 
também ao desenvolvimento de uma biomassa nas fases úmidas. Entretanto, os 

valores de 13C obtidos nos dois perfis sedimentares analisados (HUM 97/4 & HUM 
97/5), indicaram mudanças do tipo de vegetação no período estudado, sugerindo 
que o limite floresta-cerrado e campo deva ter sofrido alterações durante a transição 
do Holoceno Médio para o Holoceno Superior. Neste caso, o cenário paleoclimático 
dos últimos 4800 anos A.P., (aponta para um ecótono de paleovegetação 
predominantemente herbácea e arbustiva), intercalados com fragmentos de floresta 
em função dos fatores edáficos (do solo), além de prováveis oscilações climáticas e 
uma consequente elevação no regime pluviométrico sazonal, próximo do mosaico 
climático atual. 
 
 
Palavras-chave: Holoceno, Ecótono, Paleoincêndios, Microcarvões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 
The utilization of biogeochemical indicators on paleoenvironmental reconstruction 

at the Humaitá region (AM) helps estimate the frequency and magnitude of 
paleofires. Analysis of biogenic material flow, isotopes and radiocarbon allowed us to 
reconstruct (partially) the paleoclimatic conditions and the environmental scenario of 
the Humaitá region (AM) during the Holocene, the last years. The temporal 
interpretation regarding the changes biogenic material due to possible different 
climates indicated five climatic phases such as: 1- Dry phase with high fire frequency 
(4800 to 4600 years B.P.); 2- Wet phase (4600 to 4250 years B.P.); 3- Wet phase 
with high erosive activity and transition to dry phase (4250 to 3500 years B.P.), 4- Dry 
phase with low fire frequency (3500 to 400 years B.P.), and 5- Wet phase  with high 
fire frequency (last 400 years B.P.). On the sediment core HUM 97/5 (Humaitá - AM), 
characterized by a presence of Rain Forest, Savanna and Wetland, we found high 
incidence of fires 300 years B.P.; with 78.700 particles flow cm-2 year1; and a second 
phase marked by low charcoal concentrations: 700 particles cm-2 year-1 in 1000 B.P.; 
1.300 particles cm-2 year-1 in 1400 B.P.; 2.300 particles cm-2 year1 in 3850 years B.P. 
Higher values were detected on the top and the basal section of the core analyzed. 
The high levels of TOC showed values equivalent to the microcharcoal inputs and 

also the development of a biomass during the wet phase. However, the 13C values 
obtained on the sedimentary profiles analyzed (HUM 97/4 & HUM 97/5), indicated 
vegetation changes during the studied period, suggesting that the forest-savanna 
limit and the wetland might have suffered alterations during the Mid-Holocene to the 
Late-Holocene transition. In this case, the paleoclimatic scenario of the last 4800 
years shows a paleovegetation ecotone predominantly herbaceous and arboreal, 
intermingled with Forest fragments due to edaphic factors, plus probable climate 
changes and resulting higher precipitation levels close to the recent climate mosaic.  

 

Keywords:  Holocene, Ecotone, Paleofires, Microcharcoals 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. Florestas Tropicais, Mudanças Climáticas e o Ciclo do Carbono 
  

 As florestas tropicais são um dos ecossistemas mais produtivos do mundo 

representando cerca de 43% das áreas florestadas do planeta, dentre os quais, 52%  

encontram-se no continente sul-americano (BROWN E LUGO, 1992), concentrando 

portanto a maior quantidade de biomassa existente. As florestas tropicais são 

resultantes de fatores conjugados tais como: maior incidência dos raios solares que 

geram as temperaturas mais elevadas do planeta, associado a um alto índice 

pluviométrico e grande produção de biomassa terrestre (Figuras 1, 2 e 3). Dessa 

forma, possuem um importante papel no ciclo global do carbono pela capacidade de 

estocagem em grandes quantidades no solo e na vegetação, desempenhando, 

portanto, um importante papel dentro do ciclo biogeoquímico do carbono 

(CORDEIRO, 2000). 

 

 
           Figura 1: Florestas pluviais (círculo)         Figura 2: Distribuição global das chuvas 
                                                                             (Fonte: www.modis_science.hq.nasa.gov) 
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Figura 3: Temperatura média anual global. (Fonte: www. modis_science.hq.nasa.gov) 

 
 

Durante o período de inverno do hemisfério Norte, a produção das florestas 

temperadas decresce consideravelmente; entretanto no hemisfério Sul, a 

produtividade das florestas tropicais permanece praticamente elevada tanto no verão 

quanto no inverno Austral (Figuras 4 e 5).  

Figura 4: Mapa – Imagem: Produtividade Vegetal Global – Estação de inverno no Hemisfério 

Norte, e verão no Hemisfério Sul. Fonte: PSM MODIS / NASA .Gov., 2002 
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Figura 5: Mapa – Imagem: Produtividade Vegetal Global – Estação de verão no Hemisfério 

Norte, e inverno no Hemisfério Sul. Fonte: PSM MODIS / NASA.Gov., 2002 

 

 

A temperatura média global entre 1856-1999 com projeção estimativa até 

2100 foi obtida através da confecção de cenários, onde as alterações projetadas das 

médias globais de temperatura relativas para o ano de 1990 foram extrapoladas até 

2100. Modelos climáticos foram calculados à cerca da média global da temperatura 

com elevações entre 1 a 4,5 ºC até 2100. A maior curva de elevação assume valores 

constantes para as emissões de aerossóis após 1990 com sensíveis elevações 

climáticas de 4,5ºC (Figura 6).  

A curva mais baixa assume valor constante de aerossóis após 1990 com 

baixa intensidade climática de 1,5 ºC. A média para as duas curvas resultou na 

estimativa mais precisa com relação às variações climáticas assumindo um valor de 

2,5 ºC: a curva superior também assume um valor constante para os aerossóis após 

1990, visto que os efeitos produzidos pelos gases estufa tenderiam a um decréscimo 

em função da diminuição na emissão dos mesmos. 
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                           Figura 6: Temperatura média global entre 1858 – 1999. 

 

 

No período pré-industrial (Séculos XVIII e XIX), quando o processo de 

extração e uso do carbono armazenado nos seus sistemas naturais, começou a ser 

intensificado em larga escala continental, a concentração de CO2 na atmosfera era 

de 280 ppm (REKACEWICZ, 1998). Desde então, o CO2 atmosférico vem 

crescendo, alcançando valores em torno de 315 ppm (partes por milhão por volume) 

em 1958, e chegando a 348 ppm em 1987, e 368 ppm em 1998 - indicando um 

crescimento médio a uma taxa de 0,4 % ao ano representando cerca de 25 % a mais 

nas emissões, em relação aos valores precedidos da Revolução Industrial 

(KEELING & WHORF, 1999  apud, CORDEIRO, 2000).  

De acordo com os dados do Institution of Oceanography (SIO), University of 

California La Jolla, California, United States (1999); o CO2 atmosférico sofre um 

aumento desde a época pré-industrial apresentando concentrações entre 280 ppm e 

367 ppm. Os dados relativos à concentração antes de 1958 são provenientes de 

medições em testemunhos de gelos da Antártida, que registrou um rápido aumento 

nas concentrações de CO2 que vem ocorrendo desde o início do processo de 
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industrialização, seguido pelo aumento nas emissões de CO2, provenientes da 

queima de combustíveis fósseis. 

As emissões anuais de CO2 até 2001 resultantes dos desmatamentos na 

Amazônia são bastante elevadas, principalmente devido às mudanças do uso da 

terra. As maiores áreas de florestas da América do Sul são particularmente no Brasil 

e no Peru correspondendo à cerca de 90% do total de cobertura vegetal da 

Amazônia. Enquanto a taxa de desmatamento no Brasil foi de cerca de 0.4% 

durante a década de 90 (devido à sua grandeza territorial com bioma de floresta), no 

mesmo período, no México e na Argentina foram de 1.1% e 0.8%, respectivamente - 

UNEP (1999). 

O desmatamento na bacia amazônica brasileira durante a última década 

aumentou em cerca de 32%, o equivalente entre 14.000 a 18.000 km2 /ano. Uma 

das maiores fontes de pressão nas florestas inclui a expansão das fazendas de 

gado, as atividades urbanas e as mudanças do uso da terra associadas ao plantio 

da soja em larga escala, produzindo impactos diretos na vegetação da Amazônia e 

do cerrado brasileiro (International Energy Agency - UNEP / GRID, 1999). 

1.2. Sistemas Climáticos e Desflorestamentos na Amazônia 
 

O sistema de convecções na região Amazônica é um importante mecanismo 

de aquecimento da atmosfera tropical e suas variações em termos de intensidade e 

localização, e possuem um importante papel nas determinações climáticas da 

região. A energia solar que atinge a superfície terrestre da região é devolvida para a 

média atmosfera na forma de fluxo de calor sensível (aquecimento) e latente 

(evapotranspiração). Desta forma, o balanço de energia e a umidade são 

interagidos, sendo que o saldo de radiação é particionado em termos de calor 

sensível e/ou latente, dependendo das condições ambientais e de água do solo 

(FIGUEROA & NOBRE, 1990). A região Amazônica possui uma precipitação média 

de aproximadamente 2.300 mm ano –1, embora em algumas regiões (na fronteira 

entre Brasil, Colômbia e Venezuela) o total anual atinge cerca de 3.500 mm ano –1, 

não ocorrendo períodos de seca nessas áreas. Os altos valores de precipitação 

próximos à cordilheira dos Andes devem-se à ascensão orográfica da umidade 

transportada pelos ventos alíseos de leste da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT). Já na região costeira (litoral do Amapá e do Pará), a precipitação também é 

das mais elevadas e sem período de seca definido devido à influência das linhas de 
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estabilidade que se formam ao longo da costa litorânea durante o período vespertino 

associadas à brisa marinha (FIGUEROA & NOBRE, 1990). 

Nas duas últimas décadas, a Amazônia tem sido foco de atenção mundial 

devido à sua riqueza mineral, à grande diversidade de espécies vegetais e animais e 

também pelos efeitos que o desmatamento em grande escala pode provocar no 

clima regional e global. Imagens de satélite analisadas pelo INPE em 1991 estimam 

uma área desmatada em torno de 126.000 km2, chegando-se a um valor médio atual 

de 16.000 km2 ano–1, principalmente nos setores leste e sul do Pará, norte do Mato-

Grosso e sul de Rondônia, lembrando que os altos índices de desmatamento 

também estão diretamente associados à construção de rodovias naquelas regiões 

principalmente a partir da década de 70 (FISH et al. 2004). 

Medições dos fluxos intensos de CO2 sobre a floresta da Reserva Jarú 

mostraram que ocorreu um acúmulo de carbono pela vegetação, que é o resultado 

do balanço entre a quantidade de carbono absorvida durante a fotossíntese e 

liberada pela respiração. Se extrapolarmos esses valores para toda a região, estas 

estimativas significariam que a Amazônia seria um sorvedouro de aproximadamente 

0,5 Gton de carbono por ano, e teria um importante papel no controle do efeito 

estufa, caso todo este carbono fosse liberado instantaneamente para a atmosfera 

(FISH et al. 2004). As alterações dos ecossistemas naturais devidas ao extrativismo 

predatório, queimada e corte indiscriminado de madeira, substituição de áreas 

florestadas convertidas em pastos ou áreas agrícolas (desflorestamento), modificam 

o armazenamento e a reciclagem de seus nutrientes (FISH et al. 2004). 

Para o entendimento das mudanças ocorridas no passado climático e 

ambiental da Terra, relacionados ao ciclo biogeoquímico do Carbono, faz-se 

necessário o desenvolvimento de estudos paleoambientais em regiões tropicais e 

equatoriais devido à elevada produção de biomassa terrestre de ecossistemas 

heterogêneos e frágeis.  

As mudanças dos ecossistemas, decorrentes de fatores climáticos locais ou 

regionais ao longo do tempo, poderão determinar eventos perturbadores na biota, 

como os incêndios florestais em grande escala; podendo com isso, isolar as 

populações e alterar a dinâmica e a velocidade dos processos de evolução e 

transformação dos diversos biomas amazônicos, além de contribuir com a emissão 

de CO2 para o compartimento atmosférico (CORDEIRO, 2004 - Comunicação 

pessoal).  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Geral 
 

Determinar as possíveis mudanças climáticas e paleoambientais, através de 

análises químicas microscópicas do material sedimentar utilizando o carvão como 

indicador de prováveis ocorrências dos eventos de queimada (paleoincêndios) em 

diferentes escalas.  

 

 
2.2. Específicos 
 

o Reconstituir o cenário ambiental e climático do Holoceno Superior (~ 4000 

anos A.P.), na região de Humaitá (AM), á partir de marcadores 

biogeoquímicos (estudo químico e da petrografia da matéria orgânica); 

 

o Avaliar os padrões sedimentológicos de áreas alagadas, caracterizadas pela 

ocorrência de contato entre vegetação de floresta, cerrado e campos 

inundados (Zona de Tensão Ecológica). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Entre os municípios de Porto Velho (RO) e Humaitá (AM), é notório o rápido 

estágio de ocupação da área pelo programa de implantação da soja no “cerrado 

amazônico”, visto que a BR-319 (ponto de referência das coletas) parte da capital de 

Rondônia, passando por Humaitá, e chegando à Manaus, após cerca de 760 Km de 

“estrada”, tornando-se, portanto uma das áreas de maior pressão pela expansão da 

fronteira agrícola, pois atravessa parte da Amazônia ocidental na direção sudoeste-

nordeste, inserido no denominado “Arco do Desmatamento” da Amazônia. 

Por isso a reconstituição paleoambiental deste ecótono ou enclave de 

vegetação, proposta para os últimos 4.000 anos, é de suma importância para 

compreendermos o recente passado do chamado “cerrado amazônico” fazendo-se 

necessário à obtenção e a correlação dos resultados gerados, pois em breve 

período o mosaico desse ecossistema tende a desaparecer irreversivelmente. 

Através dos marcadores biogeoquímicos, fruto das análises químicas e 

microscópicas do material sedimentar do charco (HUM 97/4) e do lago (HUM 97/5), 

serão aferidas as prováveis mudanças nos processos límnicos e nos ecossistemas 

terrestres ocorridos na área de estudo.  
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4. BASES TEÓRICAS 
 

4.1. A subdivisão do Quaternário 
 

 Para um melhor entendimento do passado geológico mais “recente” do 

Planeta, o período Quaternário foi subdividido em épocas: Pleistoceno (1,8 M.A) e 

Holoceno (10.000 anos A.P. – Antes do Presente), de acordo com estudos 

desenvolvidos nos campos da bioestratigrafia e da biocronologia de fósseis 

marinhos; que representa o começo dos paleoclimas glaciais que moldaram a 

fisiografia de grandes extensões de terra, modificando o ambiente biológico em geral 

e propiciando o aparecimento da própria espécie humana, que desde a sua origem, 

vem atuando como agente transformador direto do relevo, dos ecossistemas e 

conseqüentemente contribuindo de alguma forma com alterações do clima em 

escala local e regional (VANCOUVERING, 1997). 

Fairbridge (1968) subdividiu o Pleistoceno em três fases distintas de acordo com 

o estudo da bioestratigrafia fossilífera: Pleistoceno Inferior (1,8 M.A. – 355.000 anos 

A.P.); Pleistoceno Médio (355.000 – 82.000 anos A.P.) e Pleistoceno Superior 

(82.000 – 10.000 anos A.P.).   O Holoceno também foi subdividido em três fases 

distintas: Holoceno Inferior  (10000 – 7000 anos A.P.); Holoceno Médio (7000 – 2500 

anos A.P.) e Holoceno Superior (2500 - 0 anos A.P.) (MARTIN et al. 1980a). 

 

4.1.1. Pequenos eventos climáticos no Pleistoceno 

Davis (1986) apresentou uma série temporal de variações de temperaturas 

pretéritas obtidas na Europa, onde se verificou que as amplitudes térmicas variaram 

desde 0,6º C em 100 anos até 10ºC em mais de 100.000 anos. Por outro lado, além 

dos ciclos glaciais e interglaciais quaternários (da ordem de aproximadamente 10% 

do Quaternário ou 180.000 anos); também se destacam outros eventos 

paleoclimáticos de durações mais curtas que receberam designações específicas, 

tais como: Última Deglaciação (referente ao aumento da temperatura global no 

Holoceno) durante a última transição dos estádios glacial para interglacial entre 

13000 e 10000 anos A.P.; a Idade Hipstérmica ou Ótimo Climático, correspondente a 

um intervalo de tempo do Holoceno Médio (7000 – 2500 anos A.P.), quando a 

temperatura média global teria sido semelhante à atual de15ºC; e por último, a 

Pequena Idade do Gelo, que ocorreu entre 450 e 100 anos passados (1450 e 1890 
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D.C. respectivamente); historicamente, tratando-se do período das grandes 

expansões marinhas mercantilistas, rotas comerciais terrestres em escala 

continental, e a fase pré-industrial e industrial Européia e Norte Americana (GROVE, 

1988).   

 

4.1.2. As origens das variações paleoclimáticas 

 A origem das variações paleoclimáticas é complexa e resulta da interação de 

diversos fenômenos astronômicos, geofísicos e geológicos. Portanto, não existe uma 

única causa, mas sim a interação de diversas causas, atuando em diferentes 

escalas temporais e espaciais, onde tais fenômenos capazes de provocar variações 

paleoclimáticas estariam diretamente associados a fatores extrínsecos (aspectos 

astronômicos, tais como inclinação, elíptica, rotação, gravidade, atividade solar, etc.) 

(Figura 9); e intrínsecos (variações dos diversos compartimentos terrestres: litosfera, 

hidrosfera, biosfera e atmosfera).  

Segundo FAIRBRIDGE & HILAIRE-MARCELL (1977), os eventos capazes 

de provocar variações paleoclimáticas são os seguintes: 

1- Atividade Solar – Varia de acordo com o ciclo de manchas solares de 

aproximadamente 11 anos. Durante o movimento do Sol na galáxia do seu 

sistema, ocorreriam períodos de maior ou menor acresção de matéria 

interestelar com nuvens de poeira de densidades variadas, tornando o Sol 

mais luminoso à medida que a energia potencial gravitacional fosse 

liberada sob forma de calor na superfície terrestre causando mudanças no 

clima. 

As diferenças na redistribuição da energia solar recebida pela superfície 

terrestre modificam os gradientes de temperatura, que vão das regiões tropicais 

aos pólos, mudando as dinâmicas das precipitações, e das circulações 

atmosféricas e oceânicas. 

Variações nas taxas de emissão de energia solar proporcionam variações 

relativas dos gradientes dos gases atmosféricos, em particular de CO2 e O3. 
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2- Teoria Astronômica de Milankovitch – Vem sendo pesquisada desde o fim 

do século XIX, tornando-se bastante conhecida a partir da proposta de 

MILANKOVITCH (1920), que apresentou uma curva de variações da 

insolação durante os últimos 500.000 anos e posteriormente, de 1.000.000 

de anos. 

Segundo esta teoria, a radiação solar efetiva que incide sob a superfície terrestre 

dependeria dos seguintes parâmetros planetários: 

 

a) Excentricidade da órbita terrestre – Varia com um ciclo de 92.000 a 100.000 anos 

e quanto maior for o seu valor, aumentam as diferenças na duração e na 

intensidade da insolação entre o verão e o inverno. 

b) Obliqüidade da Eclíptica (21,5 ºC / 24,5 ºC) – Corresponde ao grau de 

ordenamento do eixo terrestre em relação ao plano de órbita e varia com um ciclo 

de 40.000 a 42.000 anos. Quando este valor for pequeno as diferenças sazonais 

tornam-se menos distintas, porém as zonas climáticas ficam mais bem definidas. 

c) Precessão dos equinócios (estações do ano) – Corresponde a oscilação do eixo 

da terra em torno da posição média de sua órbita, afastando-se ou aproximando-

se do plano da eclíptica. Este movimento processa-se com uma peridiocidade de 

19.000 a 23.000 anos. Atualmente no hemisfério Norte ocorre o perihélio (ponto 

da órbita em que a distância do Sol é menor em relação a sua curva de 

translação), enquanto que o verão se verifica no afhélio (ponto mais distante em 

relação à sua curva de translação). Em cerca de 10.500 anos a situação estará 

invertida e, em cerca de 21.000 anos, o ciclo estará completo. 

 

4.1.3. Os estudos de registros paleoclimáticos 

As mudanças paleoclimáticas abrangem tanto variações cíclicas quanto 

escalonadas, e simultaneamente ocorrem oscilações das intensidades e das 

freqüências através dos tempos. Por isso, o estudo cada vez mais preciso das 

variações paleoclimáticas em diferentes escalas temporais é o subsídio mais 

importante para a compreensão das mudanças globais, podendo com isso ser 
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detectadas as freqüências, as magnitudes e as épocas das referidas variações 

paleoclimáticas (SUGUIO, 1999).  

Para análise dos registros climáticos naturais necessita-se que se determinem 

marcadores eficazes e capazes de refletir as mudanças ocorridas em épocas 

passadas representadas ao longo de todo o perfil amostrado. A escolha do tipo de 

marcador mais adequado irá identificar as variações climáticas passadas 

dependendo da série temporal a ser estudada e de acordo com os objetivos 

propostos em diferentes estudos de reconstituição do clima e seus ecossistemas 

correlatos (TURCQ et al. 1993).  

Para tal, a reconstrução em uma escala de alta resolução dos paleoclimas 

durante os últimos milênios, fornece séries temporais que possibilitam a detecção de 

eventuais forçantes, representando um prolongamento para o passado, referentes 

aos registros instrumentais e históricos atualmente disponíveis (TURCQ et al. 1993).  

Tais registros englobam apenas as últimas décadas ou no máximo, os últimos 

cem anos, necessitando, portanto, estudos complementares através de registros 

paleoclimáticos naturais (análise de proxies). Os mesmos são encontrados nos anéis 

de crescimento das árvores, nos varvitos de lagos, nas estrias dos corais e, em 

escalas variando entre centenas a milhares de anos, nos depósitos sedimentares 

oceânicos e continentais (TURCQ  et al. 1993). 

De certo modo, as amplas oscilações climáticas intensificadas entre 18.000 

– 13.000 anos A.P., correspondente ao Último Glacial Máximo (da sigla em inglês 

LGM: Last Glacial Maximum), ocasionou mudanças quantitativas e tipológicas da 

vegetação, alteração do ciclo global do carbono (acumulação e emissão), volume 

das geleiras, variações nas temperaturas da superfície do mar, extinção de 

grandes mamíferos, alteração na agricultura e no uso da terra, (fatores 

extrínsecos, intrínsecos e, ultimamente antrópicos) (KUTZBACH & WEBB, 1993).   
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Figura 7: Flutuações das variáveis astronômicas calculadas por Milankovitch para os últimos 

500.000 anos e as oscilações na insolação sobre a Terra em latitude Norte (60º / 70º), 

durante o mês de julho. As variações de insolação indicam períodos quentes e períodos 

frios. (Adaptado de Suguio, 1999 – modificado de COVEY, 1984, por ANDERSEN & BORNS 

Jr; 1994) 

 

 

4.2. Padrões de distribuição de vegetação - A Teoria Fluvial x Teoria dos 
Refúgios 

 

 Os padrões de distribuição de vegetação da Amazônia durante o pleistoceno 

foram basicamente de dois tipos - A Teoria Fluvial e a Teoria dos Refúgios: 

 

A Teoria Fluvial: baseia-se em barreiras hidrológicas para a separação de 

populações originalmente uniformes, ocasionando seu isolamento e permitindo a 

diferenciação das espécies, distribuídas nas vastas redes de drenagem típica na 

bacia amazônica (RASÄNEN et al. 1990).  

 

A Teoria de Refúgios: procura explicar a diversificação nos trópicos a partir de 

ciclos climáticos áridos, diretamente relacionados às glaciações e que teriam 

causado a fragmentação das florestas úmidas e sua substituição parcial por 
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vegetação do tipo savana e caatinga. A idéia de que a Amazônia sofreu profundas 

mudanças climáticas durante o Quaternário foi proposta por HAFFER (1969), e 

posteriormente por VANZOLINI & WILLIAMS (1970), e PRANCE (1973); que propôs 

que a sua biodiversidade poderia ser atribuída à ocorrência de períodos secos no 

Pleistoceno, e que, durante esses períodos, a floresta amazônica estaria reduzida a 

um número de Ilhas de Isolamento Geográfico, ou Refúgios, nas quais, espécies 

animais e vegetais sobreviveram durante drásticas mudanças climáticas, porém a 

floresta “sobreviveu” preferencialmente no alto dos morros onde a umidade era 

mantida pelo regime de chuvas orográficas, à temperaturas constantes e umidade 

bastante reduzida.   

Segundo Bigarella & Ab‟Sáber (1961), no conjunto das terras amazônicas, as 

áreas refúgio eram predominantemente periféricas e com uma distribuição 

proporcional nos quadrantes sul-orientais. Uma faixa descontínua de áreas-refúgio 

possuía, entretanto, uma posição equatorial envolvendo um mosaico complexo de 

matas orográficas (bordas de tabuleiros e cuestas) e vastas áreas de floresta-de-

galeria á montante da porção sul-amazônica.  

Através dos parâmetros definidos por esta teoria, durante os períodos glaciais 

pleistocênicos, as florestas das planícies amazônicas teriam sido reduzidas a 

refúgios ecológicos, classificados por Ab‟Sáber (1977) como ilhas de umidade 

circundadas por vegetação aberta e que ocupavam largas porções da Amazônia.  

A formação de uma vegetação aberta estaria diretamente ligada à redução da 

precipitação anual em cerca de 40% ocasionando a redução da área de abrangência 

das florestas das planícies amazônicas (VAN DER HAMMEN & ABSY, 1994). 

Entretanto, Colinvaux et al. (2000) tem questionado esta suposta substituição 

da floresta pela vegetação aberta, onde se comparou os resultados obtidos com 

diagramas polínicos de igual antigüidade oriundos do cerrado do Brasil - Central 

(vegetação do tipo Savana); não sendo detectadas a incidência de pólens 

característicos de espécies comuns às áreas de vegetação aberta; o que levou a 

crer que a maior parte das planícies amazônicas manteve sua cobertura florestal 

durante todo o ciclo glacial. Assim, possivelmente, a floresta nunca teria se 

fragmentado em vegetação aberta, como postulada pela hipótese dos refúgios; mas 

permanecendo de fato intacta durante as eras glaciais, ocorrendo somente a 
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substituição de espécies adaptadas à temperaturas mais frias durante o Último 

Glacial Máximo.  

Postulou-se então que nas regiões de clima mais frio, o aquecimento global 

no Holoceno Inferior foi o principal fator resultante na expulsão de plantas não 

adaptadas a temperaturas elevadas das florestas de baixada para regiões de maior 

altitude com temperaturas coerentes ao habitat das mesmas.  

Dessa forma, as mudanças na comunidade vegetal foram atribuídas às 

diferenças de temperatura e não exclusivamente à ocorrência de aridez. Dados de 

pólen da Amazônia Andina e do Panamá indicam que as populações de plantas 

intolerantes ao calor sobreviveram ao calor dos períodos interglaciais, em parte, pelo 

suporte de grandes populações em altitudes de clima mais frio. Com isto, a 

conclusão aponta que a baixada amazônica foi florestada durante as eras glaciais, 

contrariando a hipótese da aridez glacial da Amazônia propícia à propagação das 

savanas (COLINVAUX et al. 2000). Há também indícios de que os mamíferos que 

habitaram o vale do Rio Napo (Equador), viveram por longos períodos em áreas 

florestadas durante o Pleistoceno (COLINVAUX et al. 2000).  

Por outro lado, estudos realizados por Van derem Hammen & Absy (1994) em 

Katira – Rondônia (RO), indicou valores de 13C em torno de –15,6 ‰ sugerindo que 

essa área possivelmente foi coberta por vegetação de savana nos últimos 18500 

anos A.P. 

As evidências palinológicas de Rondônia e Carajás também mostraram que 

houve mudanças de vegetação nessas áreas, e que a vegetação de savana foi 

substituída pela floresta tropical durante certos períodos do Pleistoceno (Absy, 

1982). As evidências palinológicas de Rondônia (ABSY & VAN DER HAMMEN, 

1976; Absy, 1991) e de Carajás (ABSY et al. 1989), indicaram a existência de 

períodos de clima seco na Amazônia durante o Quaternário. Estes estudos, por 

exemplo, sustentam a existência de áreas de savana na América do Sul e Central 

com alto grau de endemismo.  
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4.2.1. Paleoclimatologia e Paleoecologia da Amazônia Brasileira 

As observações pioneiras sobre os aspectos paleoclimático e paleoecológico 

da Amazônia Tropical tiveram início com a interpretação das feições morfológicas 

existentes na estrutura superficial do relevo do Brasil subtropical, através de estudos 

pioneiros de André Cailleux (1957) e Jean Tricart (1957, 1958) (apud, AB‟SÁBER, 

2004).  

Em termos de história das ciências, é conveniente sublinhar que as pesquisas 

paleoclimáticas e paleoecológicas regionais inspiradas nas observações pioneiras 

de Cailleux e Tricart – acabaram por divulgar os novos conhecimentos e influenciar 

revisões de questões fundamentais da biogeografia sul-americana (AB‟SÁBER, 

2004). 

Atualmente ainda se discute as correlações entre períodos glaciais com 

épocas mais frias e mais secas, enquanto que os períodos interglaciais seriam 

nitidamente mais quentes e úmidos: grosso modo, próximo do mosaico climático 

atualmente dominante.  

Tais eventos de curta duração não são facilmente indicados em registros 

geológicos, podendo ser parcialmente responsáveis pelo aumento da sazonalidade 

durante o Holoceno, especialmente em regiões tropicais sul-americanas (MARTIN et 

al. 1993; SERVANT et al. 1993). Porém, durante o Holoceno, diferentemente das 

fases secas do Pleistoceno, as mudanças climáticas estiveram relacionadas aos 

estágios climáticos regionais e locais (SERVANT et al. 1993).  

 
 

4.2.2. As Mudanças Paleoclimáticas e Fitogeográficas do Holoceno 

A Amazônia situa-se na região equatorial e possui um clima quente e úmido, 

embora este comportamento não tenha sido uma constante durante os últimos 

15.000 anos. Alterações da relação Terra-Sol provocaram mudanças significativas 

na quantidade de energia solar recebida pelo planeta Terra, modificando a 

composição dos sistemas atmosféricos predominantes e, conseqüentemente o 

clima. As principais mudanças climáticas e fitogeográficas ocorridas durante o 

período quaternário foram resultados de freqüentes alterações interglaciais e 

glaciais, as quais produziam mudanças significativas, tais como a troca de 
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vegetação predominante de floresta para savanas, durante períodos de clima mais 

frio e seco (glacial) (AB‟SÁBER, 2004).  

A menor insolação provocou movimentos do anticiclone do Atlântico Sul e 

correntes oceânicas frias (corrente das Malvinas) em direção ao Equador. Com a 

redução da temperatura superficial do Oceano Atlântico, os ventos alíseos 

penetraram no continente com menos umidade, provocando um aumento de aridez 

na região (AB‟SÁBER, 2004). Associado a este resfriamento, ocorreu um 

abaixamento do nível dos mares, com conseqüências na quantidade de água na 

Bacia Amazônica. Segundo Salgado-Laboriau (1982) há cerca de 13000 anos (14C) 

A.P. (Antes do Presente), o clima amazônico era mais seco que o atual e a região 

era ocupada predominantemente por uma vegetação do tipo savana (cerrados).  

Para Absy et al. (1991), entre 10000 e 8000 anos A.P. a região de Carajás e 

entornos (~ 6º 20‟ S / 50º 25‟ W) foi predominantemente caracterizada por uma 

vegetação do tipo C3 (arbustiva - arbórea), com o desenvolvimento de uma floresta 

úmida, corroborados pelo aumento dos fluxos de COT encontrados (SIFEDDINE et 

al. 1994). Nesta mesma região, o período entre 8000 e 4000 anos A.P. é 

caracterizado por uma fase de desenvolvimento de vegetação aberta, verificada pela 

presença de pólen de Piper (vegetação de capoeira – floresta aberta), de modo que 

seu alto percentual, segundo os autores, só poderia ser justificado pela ocorrência 

de sucessivos eventos que impediram a permanência total ou definitiva da floresta 

tropical.  

Para TURCQ et al. (1998), este mesmo evento de fase seca entre 8000 e 

4000 anos A.P pode ser corroborado devido à ocorrência de queimadas detectadas 

pelo acúmulo de fragmentos de microcarvões vegetais, intercalados por espículas de 

esponjas (e.g. Corvomeynia Tumi): típicas de ambientes lacustres rasos em 

condições climáticas relativamente secas, sugerindo repetidas tentativas do re-

estabelecimento ou avanço da floresta sem muito êxito. Segundo Sifeddine et al. 

(2001), esta mesma região apresentou as mesmas características entre 2700 e 1500 

anos A.P, e possivelmente as queimadas continuariam ocorrendo, caracterizando os 

episódios de fase seca nos dois períodos citados.  

Behling et al. 1998, encontraram idades entre 7670 a 220 14C A.P. nos 

sedimentos do lago Piusbi (Sul da Colômbia – 1º 53‟ N / 77º 56‟ W), sendo 

identificados cerca de duzentos tipos de pólens, sugerindo a ocorrência de grande 

diversidade na flora entre 7670 e 4000 14C A.P., e mudança de vegetação de floresta 
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para savana em torno de 3460 14C A.P., cujo período de fase seca teve ocorrência 

entre 3460 14C AP e 1710 14C A.P., possivelmente associados à influência humana 

agindo diretamente sobre a vegetação. 

Em regiões próximas (Pântano de Mônica - 0º 42‟ S / 72º 04‟ W), Behling et al. 

(1999), também verificaram a expansão da floresta tropical e da floresta sub-

montana entre 6400 e 5250 14C A.P. Behling et al. (2001), novamente encontraram 

períodos de seca e rebaixamento no nível das águas –  mudanças para fases secas 

e sem precipitação entre  4000, 2100 e 700 14C A.P. na região do lago Calado 

(Amazônia Central – 3º 16‟ S / 60º 35‟ W), encontrando também níveis elevados de 

pólen de ciperáceas indicando a expansão das matas de várzea e de florestas de 

igapó entre 8280 e 4000 14C A.P., com evidências de intensas atividades humanas 

que transformaram a vegetação local.  

SALDARRIAGA & WEST (1986), detectaram vários episódios de queimadas em 

períodos distintos (3100, 1550, 640, 250 anos A.P.) em região de floresta de terra 

firme na região do Alto Rio Negro (2º S / 72º W – aprox.). Bush & Colinvaux (1988), 

também detectaram períodos secos no Equador (Lago Ayauchi – aprox. 2º S / 78º 

W), entre 4200 e 3150 14C A.P. 

As observações de pólens encontrados no material sedimentar, realizadas por 

Absy (1985) no Lago Arari / Roraima – 0º 39‟ S / 59º 70‟ W, sugerem que entre 5000 

e 3000 anos A.P., ocorreu grande variação de precipitação na região Amazônica, 

causando o rebaixamento do nível da água de rios amazônicos, com mudanças 

significativas na flora e predomínio de grandes áreas de vegetação de savana. Absy 

(1979), também caracterizou um período seco entre 2500 a 2000 anos A.P., e entre 

700 a 400 anos A.P. - Roraima. 

Assim sendo, os estudos citados ao longo deste trabalho indicaram que as 

fases climáticas do Holoceno Superior divergem nos sítios estudados ao longo de 

toda a bacia amazônica. 

 

 
 
 



 

28 
 

4.2.3. Os Domínios Geomorfoclimáticos da Amazônia 

As grandes planícies e os extensos e baixos platôs da Amazônia brasileira 

perfazem uma área equivalente a cinco milhões de quilômetros quadrados (de um 

total de cerca de 6,6 milhões de quilômetros quadrados), envolvidas pelas terras 

andinas (com elevações de até 6.000 m), pelo Planalto das Guianas (com picos 

montanhosos de até 3.000 m), ao sul pelo Planalto Brasileiro (atingindo altitudes de 

até 1.200 m) e a leste pelo Oceano Atlântico, onde ocorre o escoamento de toda a 

água captada da bacia amazônica. A Amazônia brasileira faz fronteira com alguns 

países da América do Sul: Equador, Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Guianas e 

Suriname.  

As características edafológicas e a localização geográfica da região têm uma 

intrínseca relação com os ventos quentes e úmidos de circulação atmosférica de 

convergência intertropical, levando a resultantes que caracterizam a região 

atualmente com um clima quente e úmido (AB‟SÁBER, 2004).  

Molion (1993) sugere que os mecanismos formadores das chuvas na Amazônia 

podem ser agrupados basicamente em três tipos: 

 

a) convecção diurna resultante do aquecimento da superfície e condições de larga-

escala favoráveis (coberturas vegetais, grandes caudais hídricos e fatores 

latitudinais); 

 

b) linhas de instabilidade originadas na costa N-NE do litoral do Atlântico; 

 

c) aglomerados convectivos em média e larga escala, associados com a entrada de 

sistemas frontais no setor S / SE brasileiro em confluência com toda a região 

amazônica. 

 

A Bacia Amazônica, por apresentar uma vasta dimensão geográfica é afetada 

por variações climáticas globais condicionadas pela ação dos ventos alíseos, baixas 

pressões equatoriais (doldrums) e pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

Na área de estudo, localizada na porção Sul da Amazônia Ocidental, o clima sofre a 

interferência direta da massa equatorial continental (mEc), que em determinadas 

épocas do ano, avança até os Estados do Mato Grosso, Goiás e Noroeste de Minas 
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Gerais. Tais características então, propiciam o desenvolvimento de uma floresta 

equatorial, com temperatura média anual de 26 °C e uma precipitação anual média 

de 2.200 mm (COEHN et al., 1989). 

 

A região na qual se localiza a área de estudo não sofre interferência climática 

direta da Massa Equatorial Marítima (mEm) e da ZCIT, típicas na porção oriental da 

Amazônia que abrange as regiões litorâneas e do médio e baixo Amazonas. A 

massa polar atlântica (mPa) que atua parcialmente no interior da Amazônia, percorre 

todo o território nacional no sentido S – NW, facilitada pelas depressões do relevo 

paraguaio que canaliza o ar frio provocando a queda da temperatura e causando o 

fenômeno da “friagem” durante cerca de dez dias ao ano (FISH et al., 1998). 

A área de estudo corresponde à formação geológica Solimões (SANTOS, 1984), 

estendendo-se do Acre até a porção Oeste do Amazonas (Figuras 12,13 e 14); 

compostos por pelitos com lentes de linhito e turfa, além de sedimentos argilosos e 

arenosos dos sistemas fluvio-lacustres, com um perfil de solo (atribuído ao Eoceno-

Oligoceno), associado a um significativo período de estabilidade tectônica (COSTA & 

FERREIRA, 1991).  

Segundo COSTA & FERREIRA (1991), a região compreendida sofreu 

deslocamento, sedimentação, morfogênese e mudanças na drenagem durante o 

Período Pleistoceno Superior – Holoceno (depósitos quaternários). 

A região Amazônica apresenta uma vasta rede de drenagem com um sistema 

hidrográfico centrípeto, integralmente perene, composto de caudais gigantes 

(contribuição alóctone), em oposição a uma “fina trama” de rios de pequeno curso e 

igarapés (contribuição autóctone); e um quadro de solos de baixa fertilidade geral, 

incluindo variações dentro da categoria dos latossolos e dos podzóis tropicais, 

intimamente associados à natureza hidrobiológica dos cursos d‟água da região 

(AB‟SÁBER, 2004). 
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A Amazônia brasileira possui quatro faixas de relevo situadas em altitudes 

inferiores a 300 m, e possui aspectos morfológicos distintos, subdivididos em quatro 

sistemas básicos: 

1- Largas calhas aluviais do Amazonas. 

2- Baixos platôs terciários (tabuleiros). 

3- Áreas de formação Paleozóica: faixas de colinas e relevos mais 

acentuados do tipo cuestas. 

4- Terrenos cristalinos rebaixados por pediplanação e retrabalhados á partir 

de processos evolutivos geomorfológicos do Quaternário. 

Do ponto de vista morfoclimático e biogeográfico, as áreas de colinas, 

tabuleiros e planícies fluviais da Amazônia brasileira são constituídas basicamente 

pela posição geográfica zonal da região, e representam o domínio das terras baixas 

equatoriais florestadas em faixas de vegetação de transição gradual (Figura 8) em 

oposição ao: 

1- Domínio dos chapadões recoberto pelo cerrado e penetrado por florestas 

de galeria (Brasil Central). 

2- Domínio dos pediplanos interplanálticos revestidos pela vegetação de 

caatinga (Brasil Nordeste) com faixa de transição caracterizada pelas 

Matas de Cocais (Babaçu, Buriti e Carnaúba).  

3- Domínio das áreas cristalinas florestadas das Guianas estendendo-se até 

o Estado do Maranhão.  

Dessa forma, a despeito de sutis variações regionais da topografia de seus 

terrenos quaternários e terciários, assim como da diversidade de seus rios e 

igarapés, e até mesmo dos componentes de suas florestas, a região amazônica tem 

sido erroneamente encarada como um monótono conjunto de terras baixas, 

extensivamente recobertas por florestas equatoriais (AB‟SÁBER, 2004). 
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5. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
                                                           
                                       

    
a 

 Figura 8: 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Figuras 10 e 1 

Figura 9:      

 

 

A posição dos locais de coleta abrange as  

coordenadas geográficas: 

Latitude 8° 10 “00‟ S / Longitude 63° 47” 48‟ W; 

Latitude 8°10 “00‟ S; / Longitude 63° 46” 56‟ W; 

 

Figura 8: Mapa de Cobertura Vegetal 
do Estado do Amazonas – Fonte: 
IBGE, 2002. 
 
Figura 9: Croqui de localização da 
região de Humaitá. Fonte: Pref. Mun. 
Humaitá – AM, 2004. 
 
Figuras 10 e 11: Mapa Simplificado 
da 
Área de Estudo – Humaitá e entornos 
(Fonte: Pessenda et al.1998b). 
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5.1.  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 
 

5.1.1. Fisiografia geral 

A região do município de Humaitá está localizada na porção sul-sudeste do 

estado do Amazonas, e caracterizam-se por um relevo extremamente plano, 

desenvolvido sobre um substrato laterítico, e sob uma peneplanície com ausência de 

Cuestas, Cristas, Tabuleiros ou Inselbergs (Figura 12). A face oeste desta área, 

entretanto, nos indica uma forte tendência de transição ou substituição da floresta 

tropical ombrófila densa pela vegetação do tipo campo-cerrado (Figuras 12 e 15), 

quiçá agora em processo de substituição por áreas destinadas ás pastagens e ao 

cultivo da soja (CORDEIRO, 2004 - comunicação pessoal).Através do levantamento 

preliminar das cartas viárias do estado de Rondônia (BR 319), e de um sobrevôo 

realizado na região citada, os pesquisadores Renato Cordeiro, Abdel Sifeddine e 

Bruno Turcq (1997) – comunicação pessoal; encontraram áreas com baixo desnível 

altimétrico propícias á formação de lagos e charcos sazonais isolados na superfície 

aplainada, no chamado cerrado amazônico (Figura 12). 

A área de estudo situa-se numa faixa de transição dos biomas em área 

aplainada, entre vegetação de floresta aberta, savana e campos inundados (Figura 

12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Área de estudo e coleta próxima à BR 319 (Humaitá – AM) 
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5.1.2. Vegetação 

A vegetação predominante da região é a de floresta tropical ombrófila densa e 

de campo-cerrado (Figura 13), diretamente relacionada às condições climáticas da 

região apresentando duas estações parcialmente definidas: clima quente e úmido 

com chuvas torrenciais (~2.600 mm anuais) e clima quente e seco; estando também 

vinculada às mudanças do uso da terra pela pecuária extensiva e pelo plantio 

intensivo da soja. 

 

 

 

 Figura 13: Mapa de Cobertura Vegetal - Região Amazônica e entornos. O ponto em 
vermelho indica aproximadamente a área de estudo e coleta das amostras, situada entre o 
município de Humaitá – AM e a divisa com o estado de Rondônia (Fonte: IBGE, 2002) 

 

Ao longo da BR 319, encontram-se os campos de Humaitá, que se modificam 

gradativamente para o Domínio de Floresta de Terra – Firme no sentido de Humaitá 

– Manaus (Figura 14). Segundo Pessenda et al. (1998), os solos lateríticos 

hidromórficos predominam nesta região ocorrendo também a presença de solos do 

tipo Gley Húmico e Podzols Amarelo-Vermelho. A fisionomia da vegetação nas 
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áreas dos lagos e alagadiços são do tipo campo – cerrado e floresta. Tais áreas 

estão presentes em toda a região e formam um sistema de vários campos 

circundados por vegetação de floresta (Figura 15), ocupando uma área estimada em 

600 km2. 

 

      

 

Figura 14: Perfil esquemático do gradiente de vegetação de campo - cerrado - floresta, 

ao longo da BR 319 (trecho: Humaitá / Manaus) (modificado de Pessenda et al. 1998) 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 15: Exemplo de Zona de Tensão Ecológica – Humaitá (AM) 
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As savanas (campos) são áreas com vegetação xeromórfica, ou seja, adaptada a 

ambientes secos. Nessas áreas são encontradas principalmente plantas herbáceas, 

associadas ou não a árvores pequenas e arbustos dotados de raízes profundas que 

lhes permitem atingir o lençol freático; enquanto o outro grupo é composto por um 

“tapete” de gramíneas de aspecto rasteiro, favorecendo, sobremaneira, a 

propagação de incêndios.  

Na Amazônia, os campos têm ocorrência minoritária, mas cobrem áreas 

extensas, apresentando diferentes padrões de distribuição, desde o tipo ilhas 

isoladas (como em Humaitá, ao sul do estado do Amazonas) até o tipo contínuo 

(como os llanos do Vale de Orenoco, na Venezuela) (PESSENDA et al. 1998a). 

Os campos formam alguns mosaicos com as florestas circundantes, de modo 

que o contato entre essas vegetações (ecótono) ocorre em alguns locais de maneira 

abrupta (Figuras 15 e 16), mas em outras áreas, a mudança da vegetação entre a 

floresta e o campo é gradual e esparso (Figura  17). 

 

Figura 16 Figura 17 

Figura 16. Transição de vegetação aberta de Campo-Cerrado para Floresta Tropical 

(Humaitá – AM); Figura 17.  Coleta de sedimento em 1997 (Humaitá – AM) 
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5.1.3. Clima 

 Atualmente, o clima predominante na região de estudo (de acordo com a 

classificação de Köppen -1948), é do tipo Afi - e caracteriza-se por ser quente e 

úmido com duas estações definidas: período de estação seca com pouca ou 

nenhuma precipitação (abril a setembro), e período de estação chuvosa elevada 

entorno dos 2.500 mm anuais (outubro á março), com temperatura média anual de 

26ºC (AB‟SÁBER, 1979), apresentando temperatura mínima em torno de 18ºC e 

temperatura máxima em torno de 36ºC; e cerca de 80% de Umidade Relativa do Ar 

(Figura 18) (COEHN et al., 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Resumo das variáveis climatológicas no Brasil; no detalhe circulado, destaca-se a 
área de estudo. (Fonte: www.inmet.gov) 
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5.2. Breve histórico ocupacional da região de estudo 

 

Alguns estudos relatados ao longo deste trabalho indicam que a savanização 

em vários sítios na Amazônia ocorreu também em decorrência da intervenção 

humana. Neste caso, sendo reforçada pela elevada quantidade de partículas de 

microcarvões encontrados no topo do perfil sedimentar associado a uma cronologia 

bem recente aproximadamente entre 70 e 420 anos A.P. Inicialmente, tal processo 

de “savanização” da Amazônia ocorrera em função de aspectos climáticos e também 

por atividades agrícolas de pequeno porte e descentralizadas, tanto por parte dos 

indígenas, quanto por parte dos primeiros colonos. Atualmente, esta área está 

inserida no chamado arco do desmatamento que vai do Estado do Acre, passando 

pelo Estado de Rondônia em direção ao Sul do Estado do Pará e Norte do Estado 

do Mato-Grosso. 

Alguns séculos depois, assistimos à construção da primeira rede ferroviária 

na Amazônia cujo um dos principais pontos de apoio era no município de Humaitá 

(AM), cerca de 70 km de Porto Velho (RO). A Ferrovia Madeira-Mamoré começou a 

ser construída em 1872, sendo inaugurada em 1912 (sic); e algumas décadas 

depois (entre 1964 e 1974), têm-se um novo impulso na concepção 

desenvolvimentista do País na região, com a construção da rodovia BR 319 

totalizando cerca de 760 km de “estrada” ligando a capital de Rondônia ao município 

de Humaitá (AM), e finalmente à capital do Amazonas (Manaus). Ironicamente, a 

ferrovia Madeira-Mamoré entrou em funcionamento no ano em que se tem início a 

derrocada da produção de borracha nacional no mercado mundial. Mais tarde, a 

opção de Juscelino Kubitschek (1955 / 1960), pelo investimento em rodovias como 

via de integração nacional se concretiza na Região Norte com a inauguração da 

estrada BR 163 em 1960, ligando Cuiabá (MS) a Porto-Velho (RO); e paralelo a isso, 

deu-se início então, a fase de abandono da ferrovia, sendo totalmente desativada 

em 1972.  

Segundo o relato do Sr. Rodnei Governo - Engenheiro do DNER na época: 

“no período compreendido entre 1964 e 1974, foram desmatados cerca de oitenta 

metros de floresta nativa em cada lado da estrada ao longo de todo o trecho entre 

Porto Velho e Manaus (BR 319). Segundo seu próprio relato, “este trecho 

apresentava vários capões de cerrado e campos inundados cercados pela floresta 

tropical e por matas de igapó, e não o contrário”!”. 
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Após as décadas de setenta e oitenta (Século XX), inicia-se uma nova política 

agrícola e demográfica de ocupação e uso do solo e seus remanescentes florestais, 

com o fomento da expansão da pecuária de grande porte e da soja em larga escala 

latifundiária - fazendo com que testemunhemos não mais a uma savanização de 

cunho climático ou antrópico, mas sim, o desenvolvimento de pastagens e o avanço 

da fronteira agroindustrial liderada pelo plantio da soja; podendo com isso, serem 

apagados determinados registros de ecossistemas passados, gerando lacunas face 

à compreensão de todo o passado biótico e climático do “cerrado” amazônico.  

 

 
Figura 19: Deslizamento de trilhos provocado por chuvas em 1909. Fotografia de Dana B. 
Merrill. Nesta imagem, fica evidente o nível de impactação para muito além da largura da 
malha ferroviária, com tendência a desmoronamento do terreno, devido a retirada da densa 
cobertura florestal predominante na época (Ferrovia Madeira-Mamoré) 
Fonte: Arquivo pessoal, Engenheiro Rodnei Governo 

 

 
Figura 20: Ponte sobre o rio Jaci-Paraná 1909 (Rondônia). Fotografia de Dana B. Merrill, ao 
fundo, tem-se um grande paredão de floresta tropical úmida e matas de igapó. 
Fonte: Arquivo pessoal, Engenheiro Rodnei Governo. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 
6.1. Área de coletas das amostras 
 

 

Para se compreender as possíveis mudanças nos biomas da região, foram 

obtidos testemunhos de sedimentos em áreas alagadiças (charco e lago) na área de 

estudo. Através de campanha realizada no período de 03/12/1997 a 13/12/1997, 

foram coletados – pelos professores Cordeiro, Sifeddine e Turcq - seis testemunhos 

em corpos d‟água das áreas aplainadas entre as localidades de Porto Velho (RO) e 

Humaitá (AM), isolados da dinâmica fluvial à margem esquerda da rodovia BR 319, 

há 65 km de Porto Velho. A cota do pedeplano é estimada entre 10 e 15 metros nos 

arredores do município de Humaitá de acordo com os dados do IBGE. Dentre os 

seis testemunhos coletados, foram estudados os seguintes: 

 

1- O testemunho HUM 97/4 (80 cm) está situado na Latitude 8° 10“ 00‟ S; e 

Longitude 63° 47” 48‟ W (Figura 21);  e foi coletado em uma área de 

depressão alongada, com cerca de 40 metros de diâmetro cuja bacia 

apresenta entre 200 e 300 metros de diâmetro paralela á rodovia BR 319 (S 

8° 08‟ 45” ; W 63° 44‟ 57”). 

Figura 21: TESTEMUNHO HUM 97 / 4 (Topo: 0 cm             Base:  80cm)     
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2- O testemunho HUM 97/5 (85 cm) (Figura 22), e * HUM 97/6 (127 cm) - 

(*neste caso, utilizado somente para a calibração do modelo de idade 

interpolada e extrapolada dos sedimentos datados); estão situados na 

Latitude 8° 10‟ 00” S; e Longitude 63° 46‟ 56” W. Esses testemunhos foram 

coletados na Fazenda Três Coqueiros, cuja estrada de acesso faz interseção 

com a BR 319 no km 89, cortando áreas florestadas com transição para 

savana arbórea e campo inundado. Os testemunhos foram coletados na 

borda (HUM 97/6), e no centro (HUM 97/5) do maior corpo d‟água encontrado 

a exatos 13 Km da BR 319. 

 

Figura 22: TESTEMUNHO HUM 97 / 5 (Topo: 0 cm              Base: 85 cm) 

 

 

6.1.1. Sedimentologia / Amostragem 

Os testemunhos foram coletados com tubos de alumínio com 7,5 cm de 

diâmetro interno, sendo introduzidos verticalmente na área de “charco” (HUM 97/4); 

e no ponto central do lago (HUM 97/5 - Fazenda Três Coqueiros).  

A amostragem (coleta) feita com este tipo de tubo de sondagem permitiu o 

transporte do testemunho sedimentar sem que houvesse perturbações significativas, 

evitando-se também possíveis contaminações durante seu transporte até o momento 

de sua abertura em ambiente laboratorial adequado. No laboratório, foi feita abertura 

dos testemunhos para posteriormente serem escalonados (régua) obtendo-se o 

fracionamento das sub-amostras, sendo também fotografados, descritos e sub-

amostrados de acordo com os protocolos de análises propostas para este estudo.  

O material coletado foi analisado em laboratório, onde se verificou as 

diferentes fácies de sedimentação através da identificação da presença dos micro-

carvões contidos nos sedimentos analisados, provenientes de áreas alagadas 

situadas entre o contato campo, cerrado e floresta (Zona de Tensão Ecológica). 
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6.2. Sedimentologia / Descrição e sub-amostragem dos Fácies Sedimentares 
 
 

O sedimento é o compartimento do ecossistema lacustre ou brejoso, onde se 

depositam todos os compostos e estruturas de animais e vegetais não totalmente 

degradados. Ao longo da evolução de um sistema aquático, formam-se camadas no 

sedimento, contendo compostos químicos e estruturas biológicas residuais e 

remanescentes, fornecendo subsídios para uma interpretação biocronológica das 

transformações no ambiente atuando como um verdadeiro banco de dados sob a 

forma de perfis verticais (ESTEVES, 1998). 

As descrições dos testemunhos HUM 97/4 & HUM 97/5, foram realizadas de 

acordo com as características de cor, textura e constituição granulométrica. A 

coloração e a textura foram classificadas obedecendo ao padrão da carta de solos 

“Munsell Chart”; sendo feitas seções de 2 cm a 3 cm de espessura, sendo 

posteriormente “fatiadas” e “encubadas “ (cubos de acrílico de 10,6 cm3). As 

preservações das amostras seguiram dois critérios distintos: parte das amostras foi 

acondicionada em recipientes plásticos limpos e sob baixa temperatura - para 

análises granulométricas, ataque alcalino e filtração das amostras para posterior 

contagem das partículas de microcarvão dispostos em lâminas; enquanto que a 

outra parte foi seca em estufa, macerada, acondicionada em sacos plásticos limpos 

e armazenadas sob temperatura ambiente e sem umidade, onde serão utilizadas 

nas determinações isotópicas. 
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6.3. Densidade Aparente 
 
 

A densidade aparente depende da porosidade do sedimento em função do 

tempo de deposição no seu perfil, sendo condicionada pela mineralogia, 

granulometria e teor de água nos sedimentos. O processo de sedimentação pode 

resultar, muitas vezes, em um aumento da compressão das camadas superpostas, 

ocasionando a elevação da densidade com a profundidade (COSTA & FERREIRA, 

1991). 

 A sub-amostragem foi feita utilizando-se cubos de acrílico de 10,6 cm3 nas 

seções de 2 a 3 centímetros dos testemunhos seccionados. Os cubos foram 

previamente pesados em balança analítica (precisão de 0,00001 g), e limpos por 

meio de banhos (24 hs), com detergente neutro e HCL a 2%, e em seguida secos 

em estufa a 50o C. Posteriormente, as sub-amostras foram pesadas em balança 

analítica, sendo em seguida, secas em estufa e repesadas até atingir seu peso 

constante. Com isso, foi possível calcularmos os valores referentes às densidades 

aparentes das sub-amostras.  

 

Através dessa equação, temos o seguinte processo de cálculo: 

t

s

a
V

P
   , onde, pa: Densidade aparente (g.cm-3); 

Ps: Peso seco da amostra (g) (somente os sólidos);  

Vt: Volume total da amostra úmida (cm3). 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 
 
 
6.4. Teor de Água 
 

Segundo Hakanson & Jansson (1983), a variação do teor de água depende 

de vários fatores tais como: variação temporal associada à taxa de sedimentação, 

grau de compactação e bioturbação nos sedimentos e tamanho e distribuição das 

partículas sedimentares (granulometria). 

 

A partir do diferencial do peso obtido através dos pesos úmido e seco das 

sub-amostras, pôde-se conhecer o percentual de água contido no perfil do 

testemunho - (acondicionado nos cubos), e que evaporou durante o processo de 

secagem do material (HAKASON & JANSON, 1983).  

 

Através dessa equação, temos o seguinte processo de cálculo: 

 

 

100.
2

u

su

OH
P

PP
T

 ; onde, TH2O : Teor em água (%); 

Pu / Peso úmido (g) (sólidos + água); e Ps / Peso seco (g) (sólido
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6.5. Granulometria 

 

Segundo Dias (2004), a análise granulométrica consiste na determinação das 

dimensões das partículas em amostras de sedimento representativas, e no tratamento 

estatístico dessa informação - possibilitando também indicarmos algumas informações 

associadas quanto ao tipo de rocha, transporte das partículas e o ambiente 

deposicional das mesmas.  As determinações da distribuição das partículas 

sedimentares podem ser feitas pelo peso da classe dimensional considerada, pelo seu 

volume, ou pelo número de partículas integradas em cada classe.  

 

A análise das partículas sedimentares foi feita pelo método de difração à Laser, e 

baseia-se no princípio de que o ângulo de difração é inversamente proporcional a 

dimensão da partícula que correlaciona os fenômenos da difração, da difusão e da 

absorção dos raios luminosos (DIAS, 2004). Este princípio baseia-se na utilização de 

um laser de He-Ne, produzindo um feixe de luz monocromática, com comprimentos de 

onda (λ) de 635 nm e 830 nm (banda do vermelho), incidindo-se sobre uma célula de 

quartzo, contendo as partículas diluídas em água.  A luz incidente é difratada pelas 

partículas, gerando-se um padrão de difração. Este padrão de difração é focado por 

uma lente em um detector fotoelétrico constituído de silício (Figura 23). Produz-se, 

deste modo, um sinal proporcional à intensidade da luz incidente, o qual, após ser 

amplificado por um tubo fotomultiplicador, é transmitido a um computador que registra o 

padrão de difração, construindo e cruzando as informações necessárias. Isso faz com 

que o seu sistema mensure as classes granulométricas com maior resolução no que se 

refere às partículas com dimensões inferiores a um mícron (DIAS, 2004).   
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Figura 23: Esquema ilustrativo do funcionamento de um analisador de partículas por difração a 

laser (Adaptado de Dias, 2004) 

 

 

6.5.1. Classificação das Frações Granulométricas 

 

Vários esquemas de classificação foram propostos ao longo do século XX para a 

representação dos padrões granulométricos e sua distribuição através de vários tipos 

de matrizes triangulares: neste caso, utilizou-se o método de Folk (1954) de acordo com 

Dias (2004). Dessa forma, as classificações pretendem possibilitar a dedução direta de 

ilações de natureza genética, enquanto outras são puramente descritivas em relação às 

características texturais dos sedimentos. Para Folk (1954), a quantidade de cascalho 

existente num sedimento é extremamente significativa, sendo função das velocidades 

máximas da corrente no momento de deposição, considerando também que uma 

quantidade ínfima desta classe textural poderá refletir as características que o fluxo 

tinha no período de deposição. Por essa a razão é que na classificação, é dada a 

importância máxima à percentagem de cascalho existente no sedimento. A proporção 

entre areia e lama é também assaz importante, pois dependem das características do 

fluxo durante a deposição, e também da capacidade de remobilização que esse fluxo 

tinha.  



 

46 

 

6.5.2. Medidas Descritivas 

Ao longo do século XX foram propostas vários tipos de medidas descritivas da 

granulometria dos sedimentos. No entanto, como freqüentemente a curva de 

distribuição granulométrica tende a se aproximar da curva normal (gaussiana). 

Normalmente utilizam-se quatro tipos de medidas descritivas: 

 

- Medidas de Tendência Central (como a mediana, a média e a moda), que geralmente 

fornece informações sobre a distribuição das partículas, diretamente relacionadas com 

a intensidade do agente de transporte e/ou com os níveis energéticos do ambiente 

deposicional; 

 

- Medidas de dispersão ou de uniformidade (como a classificação), que expressam a 

maior ou menor concentração de partículas em torno da média; freqüentemente, estas 

medidas traduzem a constância ou a irregularidade dos níveis energéticos; 

 

- Medidas de assimetria da curva - isto é, de enriquecimento da população 

granulométrica em finos ou em grossos, que provocam desvios na curva normal; estas 

medidas expressam o enriquecimento da distribuição granulométrica em partículas 

grossas ou em partículas finas; 

 

- Medidas de angulosidade da curva, isto é, de avaliação do comprimento das caudas 

da curva relativamente à curva normal; na realidade, traduz a calibração das abas da 

curva, relativas á calibração da sua parte central.  

 

Estas medidas estatísticas são normalmente denominadas de parâmetros 

granulométricos. A curva cumulativa é uma curva de freqüências acumuladas. Esta 

curva se difere da curva de freqüências porque cada ponto mediano de cada classe não 

representa simplesmente a freqüência dessa classe, mas sim a soma dos percentuais 

de todas as classes precedentes. Os estudos de distribuição granulométrica baseiam-

se principalmente em quatro parâmetros básicos que podem descrever a curva 
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granulométrica, isto é, a média (mean), a classificação (sorting), a assimetria 

(skewness) e a angulosidade (kurtosis).  

 

 
6.6. Análise Granulométrica 
 

As análises granulométricas foram efetuadas no analisador de partículas por 

difração a laser da marca e modelo: “CILAS 1064®” (Figura 24), nos testemunhos HUM 

97/4 & HUM 97/5; correspondendo a sessenta e oito amostras (68) no total; Tal 

metodologia utilizada, permitiu a detecção e mensuração das partículas dos sedimentos 

situados na faixa de 0,04 / 500 micrômetros ( m) (Figura 25). Para tal, adicionou-se 

cerca de 0,5 gramas da amostra de sedimento úmido, diluídas em água. Previamente 

separou-se as frações maiores das menores de 500 m, utilizando uma peneira com 

diâmetro de malha de 500 m (método manual). Posteriormente, a amostra foi 

submetida à leitura no analisador de partículas, sendo primeiramente desagregada por 

cerca de dez minutos através de um sistema de ultra-som (acoplado ao laser), 

estimando-se o tamanho e as classes granulométricas das partículas de sedimento 

amostradas. Para facilitar esse processo, na obtenção de uma curva proporcional á 

distribuição das partículas; as amostras foram previamente desagregadas em um 

agitador orbital por cerca de 48 horas, adicionando-se cerca de 15 ml por amostra do 

dispersor - pirofosfato de sódio. A desagregação das partículas por sua vez, 

proporciona uma leitura mais precisa com relação à distribuição e a dimensão das 

frações granulométricas encontradas, representadas por valores percentuais referentes 

às classes dimensionais de argila, silte e areia dos sedimentos analisados. 
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          Figura 24: Analisador de Partículas “CILAS 1064”    Figura 25: Software “CILAS 1064” 

 

Os dados gerados pelo analisador de partículas Cillas 1064®, foram 

posteriormente convertidos para o programa GRADISTAT v. 4.0 - A Grain Size 

Distribution and Statistic Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by 

Sieving or Laser Granulometer; desenvolvido por Simon Blott (2000) – (Dept of Geology 

/ Royal Holloway, University of London). Com as informações geradas pelos dois 

métodos acima citados, e juntamente com o programa Excell® (Microsoft / Windows); 

obtém-se o resultado do fracionamento granulométrico de cada amostra.  

 

A distribuição amostral nos perfis sedimentares estudados, e a classificação 

granulométrica do material presente na amostra foram representadas na matriz 

granulométrica do Triângulo de Folk (1954); e baseia-se em dois diagramas 

triangulares, relativos aos sedimentos grosseiros e aos sedimentos finos (lamosos). A 

classificação dos sedimentos lamosos é efetuada segundo o conteúdo percentual em 

areia (considerando as fronteiras de 10%, 50% e 90%) e a proporção argila / silte 

(utilizando as fronteiras 2:1 e 1:2). 
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Segundo Folk (1954), a classificação dos sedimentos grossos é constituída por quinze 

(15) termos que são: 

 
 
 
 
 

Tabela 1: Classificação de sedimentos grossos segundo Folk (1954) 

 
C – Cascalho 

 
L – Lama 

 
 

 
La - Lama arenosa 

 

Al (c) - Areia 
Lamosa 

ligeiramente 
cascalhenta 

 

 
Ca-Cascalho 

arenoso 
 

Lc - Lama 
cascalhenta 

 

A – Areia 
 

Ac - Areia 
cascalhenta 

 

Cal - Cascalho 
areno-lamoso 

 
 

L (c)-Lama 
ligeiramente 
cascalhenta 

 

Al - Areia lamosa 
 

A(c) - Areia 
ligeiramente 
cascalhenta. 

 

Cl - Cascalho 
lamoso 

 
 

La (c) - Lama 
arenosa 

ligeiramente 
cascalhento 

 

Alc - Areia 
lamosa-

cascalhenta 
 

 

 
 

A classificação dos sedimentos finos é constituída por dez (10) termos que são: 

 

Tabela 2: Classificação de sedimentos finos segundo Folk (1954) 

A – Areia 

 
 

Al - Areia 

lamosa 

 

A'a - Argila 

arenosa 

 

Sa - Silte 

arenoso 

 

L – Lama 

 

Aa - Areia 

argilosa 

 

As - Areia 

siltosa 

 

La - Lama 

arenosa 

 

A' – Argila 

 

S – Silte 

 

 
 
6.7. Fracionamento isotópico do Carbono 
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Quando o vegetal assimila o CO2 da atmosfera através da fotossíntese, o 12C é 

mais facilmente incorporado que o 14C. Este fenômeno é denominado fracionamento 

isotópico, que por sua vez, altera as proporções nos padrões de 12C: 13C: 14C das 

amostras conforme os tipos de materiais e entre diferentes porções de um mesmo 

organismo e, portanto devem ser corrigidos (Figura 26). Por outro lado, as plantas 

terrestres que realizam a fotossíntese deixam os restos de matéria orgânica vegetal 

armazenada nos solos, podendo ser analisados quanto aos seus conteúdos de 13C, a 

fim de se chegar ao tipo de cobertura vegetal predominante: oriundos das plantas do 

tipo C3 (arbóreas) ou do tipo C4 (gramíneas), onde tais dados poderão ser 

confrontados com demais dados sobre as flutuações paleoclimáticas na área estudada 

(SUGUIO, 1999). 

 

           

Figura 26: Mecanismo de formação do radiocarbono como um radionuclídeo cosmogênico, 

seguido pela sua oxidação formando o gás carbônico que se distribui em toda a biosfera 

(Adaptado de Suguio, 1999). 
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De acordo com Meyers (1994), a razão entre Carbono e Nitrogênio (C / N) na 

matéria orgânica apresenta as seguintes características: 

 

Tabela 3: tipos de vegetação em função da razão C / N (adaptado de Meyers, 1994). 

 

  Proteína celulose Taxa da razão C/N 

M.O 
fresca 

Material algal (lagos) Alta Baixa 4 – 10 

 Plantas vasculares 
terrestres 

baixa alta >20 

 

 

- As plantas terrestres possuem um teor de celulose mais elevado, com maior 

ocorrência de carbono, e, portanto, com uma maior razão C / N. 

- O material algal por sua vez, possui teores de proteína mais elevados, com maior 

ocorrência de nitrogênio, sendo então menor a razão C / N. 

- Os elevados valores de Corg/ Ntotal indicam grandes proporções de matéria orgânica 

de vegetação terrestre em sedimentos de lagos. Dessa forma, quanto maior a razão 

C/N, menor  será a proporção de nitrogênio. 

 

A dinâmica da vegetação poderá ser inferida pela variação dos isótopos de 

carbono e nitrogênio presentes no perfil sedimentar, já que os resíduos de diferentes 

tipos de plantas (incorporados aos sedimentos) ainda contêm valores isotópicos 

distintos. Para determinarmos o tipo de vegetação (C3 ou C4) e a época em que ela 

ocorreu, associamos os dados de 13C com a datação por 14C das amostras de 

sedimento, uma vez que os valores de 13C, assim como a razão C/N, preservaram 

seus valores na matéria orgânica do sedimento durante longos períodos.  
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6.7.1. Determinação da composição e das razões isotópicas da matéria orgânica 

(δ13C e δ15N) / Carbono Orgânico Total (COT)  e Nitrogênio Total - (Emiliani, 1955)  

A determinação isotópica da matéria orgânica do sedimento se dá através da 

relação entre os isótopos estáveis de Carbono (13C / 12 C), e Nitrogênio (15N), e foram 

obtidas, utilizando-se um espectrômetro de massa acoplado ao analisador elementar 

(CHN) - do UC Davies Stable Isotope Facility - Departamento de Agronomia da 

Universidade da California.  

Para a análise dos Isótopos de 13C e 15N, as amostras de sedimento foram 

pesadas em balança analítica de cinco casas decimais. Cerca de 0,01g (10 mg) de 

amostra de sedimento seco foi macerado; sendo depois acondicionados em pequenos 

cadinhos de estanho. Posteriormente, o material contido dentro dos cadinhos de 

estanho foi também analisado no Laboratório UC Davies Stable Isotope Facility, com o 

objetivo de serem determinados os valores e os percentuais Isotópicos de 13C e 15N, 

e as concentrações de Carbono Orgânico Total (COT) e Nitrogênio Total. 

Os valores da matéria orgânica são expressos em relação ao padrão PDB 

através da seguinte expressão: 13C = ( 13C / 12C da amostra) / ( 13C / 12C do padrão) 

x 1.000 ‰ (EMILIANI, 1955 – Op. Cit. SUGUIO, 1999). 

Devido a não formação de carbonatos nas amostras analisadas, não foi 

necessária a utilização de ataques ácidos nas mesmas para a posterior determinação 

de Carbono e Nitrogênio Total (CORDEIRO, comunicação verbal – 2005). 

Para a determinação de carbono e nitrogênio orgânico e dos isótopos estáveis 

de carbono e nitrogênio (δ13 C e δ15N), foram analisadas trinta e três amostras (HUM 97/ 

4), e trinta e oito amostras (HUM 97/5), com o objetivo de caracterizar a fonte da 

matéria orgânica presente, visando a compreensão dos processos que regem a 

sedimentação orgânica do solo e da cobertura vegetal durante parte do Holoceno.  
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6.8. Métodos de Datação baseados em Radionuclídeos Cosmogênicos 
 

Segundo Suguio (1999), as reações nucleares entre os raios cósmicos e os gases 

da estratosfera (10.000 / 5.000 m de altitude) e troposfera (2.000 / 5.000 m de altitude) 

produzem inúmeros radionuclídeos, que podem ser utilizados na estimativa das idades, 

baseados em determinadas premissas: 

 

a) São produzidos a razões inconstantes, pressupondo que haja variação na 

intensidade dos raios cósmicos, exceto nas variações latitudinais nas zonas 

temperadas do globo terrestre em função de grandes variações do ângulo de 

incidência dos raios cósmicos em relação a outras faixas do globo terrestre (calotas 

polares e faixa tropical), onde a incidência dos raios apresenta intensidade 

constante ao longo dos ciclos astronômicos (fatores extrínsecos). 

 

b) São armazenados em teores constantes nos reservatórios terrestres: atmosfera, 

biosfera, hidrosfera e litosfera. 

 

c) Apresentam tempos de residência médios constantes nos reservatórios, bem como 

efetuam trocas entre esses reservatórios a taxas constantes: 

 

d) Constituem sistemas quimicamente fechados desde que foram incorporadas as 

amostras que serão datadas. 
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6.8.1. Método do Radiocarbono 

A existência de radiocarbono na natureza foi descoberta, pela primeira vez, por 

W.F. Libby em 1946 apud SUGUIO (1999), sendo implementada mais tarde em 1955 

pela sua equipe. A partir de 1950, houve um significativo aumento na radioatividade 

específica de CO2 atmosférico, devido à elevada produção do 14C artificial em função 

de vários testes termonucleares atmosféricos realizados, sendo esta uma das razões 

pela qual se utiliza o ano de 1950 como referência para o presente (pós-bomba). 

Somente após a segunda guerra mundial, Libby (1955), apresentou as bases para o 

método de radiocarbono que, até hoje, constitui o método de datação mais difundido 

nos estudos do Pleistoceno tardio e do Holoceno (SUGUIO, 1999). 

Nas porções inferiores da estratosfera, os nêutrons produzidos pelo impacto dos 

átomos do ar com os raios cósmicos combinam-se com os átomos de 14N, do seguinte 

modo: Onde: 14N + n  14 C + p  (n = nêutrons e p = prótons) 

A formação de átomos de  14C na superfície terrestre ocorre a razão de dois 

átomos por segundo, e desintegra-se com a emissão de Raios Beta com meia vida de 

5.730 anos segundo a reação. O 14C formado combina-se com o oxigênio do ar dando 

como resultado o CO2, que se distribui na atmosfera e na hidrosfera. Por sua vez, os 

seres vivos, através da troca de matéria em função do seu metabolismo, adquirem o 

mesmo teor de 14C da natureza. Com a morte do organismo, a troca de carbono 

cessa, iniciando então a desintegração do radiocarbono (Figura 26).  

Segundo Zeuner (1958) apud SUGUIO (1999), os radiocarbonos só podem ser 

estimados em no máximo cinco meia-vida de 5.730 anos, alcançando no máximo 

30.000 anos para a sua detecção em função do decaimento radioativo deste elemento.  

A razão 14C / 12C é geralmente obtida através da contagem proporcional de um 

composto gasoso produzido a partir do carbono da amostra. Os gases comumente 

produzidos nos laboratórios são: CO2, CH 2, C2 H 2. 
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6.9. Datação Radiocarbônica 14C e Cálculo da Taxa de Sedimentação 
  

A determinação das idades por 14C foi efetuada através do método de 

espectrometria de massa acelerada acoplada (AMS) pelo laboratório de Análises 

Isotópicas da UC Davies Stable Isotope Facility, do Departamento de Agronomia da 

Universidade da California. A obtenção das idades permitirá calcular as taxas de 

sedimentação (cm ano-1). Para o cálculo da taxa de sedimentação através do 14C foi 

utilizada uma idade calibrada determinada a partir do software CALIB 5.0 (STUIVER & 

REIMER, 1993), que corrige as idades 14C baseando-se no modelo de Stuiver, obtidos 

através dos anéis de crescimento de árvores de regiões temperadas. A taxa de 

sedimentação do testemunho HUM 97/5 foi calculada através da razão entre as 

diferenças de profundidade entre cinco amostras datadas e entre as diferenças das 

idades reais estimadas entre as cinco profundidades medidas, obtendo-se a taxa de 

sedimentação expressa em cm / ano. 

 
 
 
 
6.10. Cálculo dos fluxos de massa (minerais, COT, N Total e microcarvões) 
 
 

Os fluxos de massa foram calculados multiplicando-se a concentração da 

variável analisada pela densidade aparente do sedimento, expressas em g/cm 3, onde o 

valor obtido é multiplicado pela taxa de sedimentação expressa em cm  ano –1. O 

cálculo do fluxo de partículas foi feito através do produto do Nº de partículas por grama 

de peso seco, multiplicando pelo valor da densidade aparente do sedimento (nº part. / 

cm3) e pela taxa de sedimentação, resultando no nº de Partículas / cm2/ ano –1 

(CORDEIRO, 1995). 
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6.11. Microcarvões - diferentes autores e diferentes metodologias empregadas na 
detecção e contagem de partículas 

 
 O carvão é um composto de carbono amorfo resultante da combustão incompleta 

dos tecidos das plantas (SINGH et al. 1981). As partículas de carvão são visualizadas 

como fragmentos pretos, opacos e angulosos (KEMP, 1981). Segundo Clark (1984), as 

partículas de carvão não são facilmente identificáveis nas lâminas microscópicas 

quando comparadas com fragmentos ligno-celulósicos de coloração escura, sendo 

diferenciadas, portanto, devido a sua opacidade (material menos translúcido), enquanto 

que as demais partículas dos fragmentos resultantes dos restos vegetais apresentam 

coloração em tons marrons.  

As análises dos microcarvões são geralmente efetuadas na reconstrução da 

ocorrência de incêndios no passado e seus efeitos em seus respectivos ecossistemas 

(IVERSEN, 1941; ODGAARD, 1992; WHITLOCK AND LARSEN, 2001 apud 

FINSINGER & TINNER, 2004). Registros sedimentares contendo microcarvões também 

são utilizados na compreensão das emissões de CO2 oriundos dos incêndios 

(CARCAILLET et al., 2001).  

Segundo Finsinger & Tinner (2004), atualmente são executados diferentes 

métodos na preparação das amostras, utilizando as estimativas dos microcarvões nos 

sedimentos (quando abundantes), resultando em diferentes resoluções espaciais e 

temporais. Estudos realizados por Earle et al., (1995) também indicaram que as 

partículas inferiores a 25 m, seriam oriundas de fontes alóctones (regionais) sendo 

transportadas pelo vento de diferentes maneiras; enquanto que as partículas maiores 

que 25 m seriam oriundas do transporte de fontes locais de (chuvas, arrastes e 

erosões), principalmente as que possuem dimensões superiores a 100 m. 

Os registros referentes à ocorrência dos incêndios são detectados face as 

variações em relação a quantidade e dimensão dos microcarvões na mesma seqüência 

sedimentar. Embora alguns autores como Markgraf & Anderson (1995), por exemplo, 

sustentem que a área fonte dos grãos de pólen possa ser bastante diferenciada em 

relação às partículas de carvão, principalmente pelas diferenças de densidade e 

condições “aerobiológicas” durante seu transporte.  
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Os estudos realizados por: (ABSY et al., 1989 – Carajás / PA); (VERNET et al., 

1994 – Salitre / MG) e (MARKGRAF & ANDERSON – 1995 – Patagônia Argentina), 

indicaram uma significativa correlação entre as taxas e fluxos de pólen local e regional 

e a contagem de microcarvões nas lâminas utilizadas nas análises palinológicas.  

CARCAILLET et al., (2001) e CARRION et  al., (2003) e ODGAARD (1992), 

analisam cada amostra com no mínimo uma lâmina quantificada por inteiro, ou em 

outros casos, analisa a metade das lâminas com as amostras, caso o número de 

partículas de microcarvão seja abundante. 

 Tinner & Hu (2003), realizam sua contagem com no mínimo duzentas (200) 

partículas de microcarvão para cada amostra. Finsinger & Tinner (2004), adotam uma 

contagem de no mínimo cem (100) partículas por amostra. Estatisticamente este 

método apresentou resultados satisfatórios. Para analisarmos os microcarvões, 

comumente utilizamos a quantificação (contagem) numérica das partículas ou na 

determinação de sua área com o uso de microscópio (CLARK, 1984). Em alguns casos, 

dependendo da quantidade de microcarvões encontrados nas lâminas, utilizamos 

valores entre 100 e 300 partículas por amostra (CORDEIRO, 1995). 

 
 

6.11.1 - Ataque alcalino das amostras e preparação das lâminas para detecção 

das partículas de microcarvões contidas na matéria orgânica 

Cerca de 2,0 g de sedimento úmido foram tratados com NaOH 0,5 N para a 

retirada de substâncias húmicas que interferem na visualização da matéria orgânica 

nas lâminas. As amostras são lavadas três (3) vezes com água destilada, e 

centrifugação do material para a retirada de substâncias húmicas e fúlvicas (Figuras 27, 

28, 29, 30 e 31). A amostra limpa é diluída em água destilada numa proporção de 2,0g 

de sedimento úmido para 40 ml de água destilada. A solução é então homogeneizada 

em um becker mantendo o material em suspensão quando se retiram alíquotas com 4 

ml utilizando uma micropipeta, e filtrando-as em filtro milipore de acetato de celulose 

com 2 cm de diâmetro (CORDEIRO, 1995).  
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Figuras 27, 28, 29, 30 e 31: Seqüência das etapas em laboratório – ataque alcalino 

nas amostras, e preparação dos filtros de acetato de celulose. 

 

Preparou-se 1 filtro de cada amostra com um volume filtrado de 4 ml;  sendo 

dispostos em lâminas de acrílico sem a utilização de lamínulas para melhor 

identificação dos carvões com a luz refletida. Para tal, dissolveu-se o filtro em Acetato 

de Etila fazendo com que este colasse na lâmina acrílica e com isso, obteve-se uma 

lâmina com a massa do material analisado, permitindo a quantificação dos fluxos dos 

elementos estudados (CORDEIRO, 1995). As amostras de sedimento são quantificadas 

e mensuradas, através de um sistema constituído por um microscópio da marca “LEITZ 

DIAPLAN” (Figura 33), possibilitando a detecção e contagem das partículas de 

microcarvão (Figura 34). Com isso, estabeleceu-se uma média de trinta partículas 

contabilizadas por campo ao longo de dez campos por lâmina, perfazendo uma média 

de trezentas partículas por lâmina (Figura 32) de acordo com os parâmetros 

metodológicos e estatísticos utilizados por Cordeiro (1995). 

 

Figura 27 
 

Figura 28 
Figura 29 

Figura 30 Figura 31 
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Figuras 32, 33 e 34: Etapas da análise microscópica – visualização e contagem das 

partículas de microcarvões nas lâminas (filtros de acetato de celulose) 

 

 

A Microscopia foi o método utilizado neste estudo, e consiste na quantificação e 

mensuração das partículas de carvão, visualizadas em um microscópio dotado de lente 

objetiva com um aumento de 250X, acoplado a um sistema de imageamento em vídeo 

(computador) através do software IMAQ 1.0 e plataforma Windows (Figuras 32, 33 e 

34). Como já fora citado, algumas partículas podem ser quantificadas de forma 

enganosa como fragmentos de carvão, podendo também ser excluída da contagem. 

Para diminuirmos esses possíveis erros, todas as sub-amostras são inspecionadas 

visualmente antes de se determinar os padrões de contagem das mesmas. Tal técnica 

permite estimarmos a presença dos microcarvões através do seu número de partículas 

e da sua área por miligrama de sedimento seco.  

Figura 34 Figura 33 

Figura 32 
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A visualização de uma imagem microscópica (Figura 35) é composta dos 

fragmentos de carvões e dos fragmentos ligno-celulósicos em amostras que foram 

quantificadas no laboratório de microscopia do Depto. de Geoquímica Ambiental da 

Universidade Federal Fluminense 

Figura 35: Imagem composta gerada pelo Software Imaq 1.0  

acoplado ao  microscópio de luz refletida / transmitida Leitz-Diaplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARVÃO 
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FRAGMENTO 

LIGNO - 

CELULÓSICO 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
7.1. Litologia 
 

 
De acordo com Folk (1954), a classificação granulométrica dos sedimentos finos 

neste estudo obteve padrões de Argila, Silte e Areia fina e média conforme as tabelas 

(4 e 5), que indicam os percentuais granulométricos encontrados referentes às classes 

texturais dos testemunhos HUM 97/4 (Figura 36) & HUM 97/5 (Figura 37): 

 

 
Tabela 4: Classificação simplificada das frações granulométricas finas (HUM 97/4) 

Argila  

(< 2 m) 

Silte  

(2,2 – 63 m) 

Areia fina 

(63 – 212 m) 

Areia Média 

(212 - 500 m) 

Média 20 (%) Média 75 (%) Média 4 (%) Média 1 (%) 

 

 

Tabela 5: Classificação simplificada das frações granulométricas finas (HUM 97/5) 

Argila 

(< 2 m) 

Silte 

(2,2 – 63 m) 

Areia fina 

(63 – 212 m) 

Média 18 (%) Média 80 (%) Média 2 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

 
7.2. Caracterização Textural dos Testemunhos HUM 97/4 & HUM 97/5 (Escala de 
Munsell – Chart®) 

 
HUM 97 / 4 (80 cm)  

 
 

 
                                      Figura 36: Testemunho HUM 97/4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0 cm - 15 cm)

Textura - Argila e Silte 

(15 cm - 30 cm)

Textura - Argila, Silte e Areia fina 

(30 cm - 60 cm)

Textura - Argila e Silte

(60 cm - 80 cm)

Textura - Argila e Silte  

0 CM

10 CM

25 CM

40 CM

60 CM

80 CM

15 CM

3/2 VERY DARK GRAYSH  BROWN

2.5 / 1 BLACK

6/1 VERY DARK GRAY

6/1 GRAY

7/1 LIGHT GRAY

7/1 LIGHT RED / GRAY



 

63 

 

 
 
HUM 97/ 5 (85 cm) - (Escala de Munsell – Chart ®) 

 

                                         Figura 37: Testemunho HUM 97/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 CM

0 CM

18 CM

70 CM

80 CM

48 CM

2.5/1 BLACK

3/1 VERY DARK GRAY

3/1 VERY DARK GRAY

3/1 VERY DARK GRAY

4/1 DARK GRAY

( 0 cm - 18 cm)

Textura - Argila e Silte

(18 cm - 85 cm)

Textura - Argila, Silte e Areia fina
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7.3. Datação e Taxa de Sedimentação 
 

Foram datadas duas amostras do testemunho HUM 97/4 (Tabela 6), e diante de 

tal fato, não foi possível ser feita uma extrapolação suficientemente satisfatória para 

estimar as idades (A.P.) ao longo de todo o seu perfil. Desse modo às idades foram 

calibradas e corrigidas com o objetivo apenas ilustrativo, sobre uma possível cronologia 

similar em relação ao testemunho HUM 97/5. 

 Já os testemunhos HUM 97/5 e HUM 97/6 (Tabela 6), ambos coletados no 

mesmo lago, fornecem uma série temporal possível de ser calibrada, corrigida e 

extrapolada devido ao número de amostras (total de seis), que puderam ser datadas. 

Posteriormente, utilizou-se o Software Excell / Windows, para interpolação e 

extrapolação das idades ao longo do perfil do testemunho HUM 97/5. Através da 

regressão polinomial de segundo grau, cruzaram-se as Idades Cal. A.P com a massa 

acumulada (% Carbono), obtendo-se a curva das idades (Figura 38). 

         Figura 38: Cálculo para interpolação e extrapolação das idades 14C corrigidas – 

        Testemunho HUM 97/5
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Tabela 6: Relação das amostras datadas (14C  - A.P.), corrigidas e calibradas 

 
Código 
Laboratório 

 
 

Código da amostra 

 
 

Seção média 
(cm) 

 
 

 13 C 

 
 

Idade 14C A.P. 

 
 

Idade Calibrada 

 
3273 

 
HUM 97 / 4  (12,5 – 15,0) 

 
13,75 

 
- 15,50 

 
630 + / - 40 

 
555 + / - 25 

 
3274 

 
HUM 97 / 4  (24 – 26) 

 
25 

 
- 12,95 

 
2135 + / - 45 

 
2020  + / - 35 

 
 

 
Código 
Laboratório 

 
 

Código da amostra 

 
 

Seção média 
(cm) 

 
 

 13 C 

 
 

Idade 14C A.P. 

 
 

Idade Calibrada 

 
3275 

 
HUM 97 / 5  (6 – 9) 

 
7,5 

 
- 22,45 

 
245 + / - 40 

 
160 + / - 35 

 
3276 

 
HUM 97 / 5  (15 – 17) 

 
16 

 
- 23,25 

 
330+ / - 45 

 
360 + / - 40 

 
3278 

 
HUM 97 / 5  (38 – 41) 

 
39,5 

 
- 22,10 

 
3285 + / - 45 

 
3450 + / - 45 

 
AA 35609 

 
* HUM 97 / 6  (70 – 73) 

 
71,5 

 
- 21,5 

 
4135 + / - 40 

 
4440 + / - 30 
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7.3.1. Taxa de Sedimentação - HUM 97/5 

 

No perfil do testemunho HUM 97/5, foram encontradas três fases de 

sedimentação diferenciadas (Figura 39). A 1ª fase refere-se à base (85 cm – 40 cm) 

com uma taxa estimada em 0,03 cm ano –1, correspondendo (grosso modo), o 

equivalente à cerca de 30 anos / cm. A 2ª fase, refere-se ao meio do perfil (40 cm – 

20 cm) com uma taxa estimada em 0,007 cm ano –1, correspondendo à cerca de 120 

anos / cm. Por último, a 3ª fase, situada no topo do perfil (20 cm – 0 cm) com uma 

taxa estimada em 0,03 / 0,04 cm ano –1, correspondendo à cerca de 22 anos / cm. 

 

 

Figura 39: Taxas de sedimentação x profundidade do testemunho HUM 97/5, de acordo com 

os dados da tabela 7. 
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7.3.2. Testemunho HUM 97/5 - Idades Estimadas / Interpoladas – A.P 

 

 

Os valores referentes à taxa de sedimentação e as idades corrigidas para 

todas as seções do testemunho analisado (Figura 40 e Tabela 7), encontram-se 

também no apêndice deste trabalho. 

 

 

 

 

Figura 40: Idades estimadas A.P., ao longo do perfil de HUM 97/5. 

 
 
 
 
 

0 cm 

20 cm 

40 cm 

60 cm 

80 cm 

85 cm 

 10 cm 

70 cm 

30 cm 

50 cm 

Idade (A.P.) 

230 

4800 

420 / 1000 

4070 

4670 

2200 

3770 

3500 

4370 

(19 cm / 21cm) 

1,5 0

4 70

6,5 130

9 200

11 250

13 300

15 340

17 380

19 420

21 1010

24 1400

26 1660

28 1920

30 2200

32,5 2500

35 2840

37 3100

40 3500

42 3530

44 3590

46 3650

48 3700

50 3770

52 3830

54 3890

57 3980

59 4040

61 4100

64 4200

66 4250

69 4350

71 4400

73 4470

75,5 4540

78 4620

80 4680

82 4740

84 4800

Tabela 7: valores interpolados 

ao longo do perfil. 
 
 Prof. (cm)             Idade A.P. 
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7.4. Densidade Aparente 

 

O valor máximo encontrado para o testemunho HUM 97/4 foi de 1,24 g/cm3 

em 54 cm e 56 cm; e valor mínimo de 0,21g/cm3 a 1cm (Figura 41). Entre 20 cm e 

30 cm, ocorre um acentuado aumento da densidade, sugerindo uma mudança no 

tipo de material sedimentado (argila / silte), com tendência de estabilização gradual.  

Já o valor máximo encontrado para o testemunho HUM 97/5 foi de 1,32 g/cm3 

a 32 cm e valor mínimo de 0,45 g/cm3 a 60 cm (Figura 42). As oscilações entre 30 

cm e 70 cm sugerem uma alternância do teor de água no sedimento (Figura 42), 

com acentuada elevação da densidade entre 85 cm e 75 cm (base do testemunho), 

indo de 0,63 g/cm3 a 1,22 g/cm3.  

Foi observado entre 66 cm e 40 cm (~ 4200 a 3500 anos A.P.), as maiores 

variabilidades (oscilações) na densidade e no teor de água do testemunho HUM 

97/5 (Figura 42), podendo ser atribuídas a repetidos eventos de chuvas fortes, 

provocando sucessivas erosões na área de estudo correspondente. 

  

 

7.5. Teor de Água 
 

 

O valor máximo encontrado para o testemunho HUM 97/4 foi de 28 % a 10 cm 

e valor mínimo de 5% a 1 cm. O teor de água é inversamente proporcional a 

densidade (Costa & Ferreira, 1991). Neste caso, o testemunho HUM 97/4 

apresentou um teor de água menos elevado no seu topo (coletado na margem do 

charco), e conseqüente perda de água dentro do testemunho no período em que 

ficou armazenado.  

Já o valor máximo encontrado para o testemunho HUM 97/5 foi de 36 % a 56 

cm e valor mínimo de 6% em 28, 32 e 82 cm.; o testemunho HUM 97/5 apresentou 

um teor de água mais elevado no seu topo e também na sua base (coletado na parte 

central do lago). 

Segundo Hakanson & Jansson (1983), a variação do teor de água depende 

de vários fatores tais como: variação temporal associada à taxa de sedimentação, 

grau de compactação e bioturbação nos sedimentos e tamanho e distribuição das 

partículas sedimentares (granulometria). O teor de água por sua vez, é resultante do 

peso da água em função do peso úmido total (Figuras 41 e 42). 
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                 Figura 41: Densidade e Teor de Água – HUM 97/4.  Figura 42: Densidade e Teor de Água – HUM 97/5 
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7. 6. Distribuição granulométrica / Triângulo de Folk - Testemunho HUM 97/4 

 

De acordo com a metodologia já descrita, as classes granulométricas foram 

estimadas a partir do diâmetro médio das partículas. O testemunho HUM 97/4, 

apresentou cerca de 41% de Silte total (silte e silte arenoso), e cerca de 59 % de 

argila (argila e argila lamosa), cujos grãos variaram entre aproximadamente 0,8 m 

(1cm) e 187 m (15 cm). De acordo com a densidade do perfil, os valores mais 

elevados situam-se da seção mediana para a seção basal do perfil analisado 

(Figuras 43 e 45). 

 

 
Testemunho HUM 97/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: Matriz granulométrica do Triângulo de Folk (1958) 

– Distribuição granulométrica / Triângulo de Folk: Testemunho HUM 97/5: 

 

Silte Grosso: 0,6 % 

Silte médio: 7,4 % 

Silte Fino: 32,9 % 

 

TOTAL DE  SILTE: 40,9% 

 

ARGILA: 59,1 % 
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Areia 

  90 % 

  50 % 

10 % 

1:2 2:1 
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71 
 

O testemunho HUM 97/5, apresentou cerca de 79% de silte total (silte e silte 

arenoso) e cerca de 21 % de argila, cujos grãos variaram entre aproximadamente 

0,8 m (37 cm) e 72 m (13 cm). De acordo com as densidades do perfil, os valores 

mais elevados situam-se na seção do topo e na seção basal do perfil analisado 

(Figuras 44 e 46). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Matriz granulométrica do Triângulo de Folk (1958) 

Silte muito grosso: 2,3 % 

Silte grosso: 15,2 % 
Silte médio: 27,8% 

Silte fino: 33,4 % 
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Figura 45: Gráfico (%) Classes Granulométricas ( m) – HUM 97/4 

 

 

Figura 46: Classes Granulométricas ( m) – HUM 97/5 

O testemunho HUM 97/4, provavelmente registrou eventos de seca, verificados entre 

as seções 10 cm e 15 cm; e eventos erosivos entre 45 cm e 70 cm no perfil.  



 

73 
 

7. 7. Carbono Orgânico Total (COT) e Nitrogênio Total 

    

Os valores de COT e N Total foram expressos no percentual do peso do 

sedimento e da taxa dos isótopos 13 C \ 12 C expressos pelos valores de 13 C, em 

função dos valores PDB, e foram analisados em trinta (30) amostras de ambos os 

testemunhos.  

O testemunho HUM 97/4 (Figura 47), mostra uma alta concentração de COT 

nas seções do topo, e baixas concentrações de COT do meio para a base do perfil, 

apresentando seu valor mínimo de 0,18 mg a 73 cm, e valor máximo de 26,5 % a 1,0 

cm. O N Total apresenta um valor mínimo 0,03 mg em várias seções entre 46 cm e 

78 cm, e valor máximo de 10,3 mg a 1,0 cm, sugerindo uma baixa taxa de 

denitrificação em um sistema brejoso, corroborados pelos baixos valores de N Total  

evidenciado no topo do testemunho entre 5 cm e 1cm aproximadamente (Tabela 18, 

ver apêndice II). 

 

 

                Figura 47: COT e N Total - Testemunho HUM 97/4 
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O baixo fluxo de COT verificado a partir da seção 20 cm em HUM 97/4 (Figura 

47), em direção a base do testemunho (73 cm), sugere a presença de sedimentos 

sob a ausência de um ambiente lacustre, podendo ser um indicativo de uma fase 

climática mais seca em relação ao intervalo entre 20 cm e 1 cm. 

O testemunho HUM 97/5 (Figura 48), indica uma alta concentração de COT 

nas seções do topo e da base do testemunho, e mais baixas no meio do perfil, 

apresentando um valor mínimo de 0,53 mg a 26 cm (1660 anos A.P.), e valor 

máximo de 6,90 mg a 1,5 cm (ano 0 A.P.). O N Total apresenta um valor mínimo de 

0,02 mg em 28 cm (1920 anos A.P.), e valor máximo de 0,53 mg a 1,5 cm (ano 0 

A.P.). 

 

                 Figura 48: de COT e N Total - testemunho HUM 97/5 

 

Entre aproximadamente 45 cm e 20 cm (Figura 48), foi observado um 

decréscimo na concentração de carbono orgânico, sugerindo um menor aporte de 

biomassa provavelmente oriunda de vegetação mais arbustiva e herbácea, 

considerando que nas florestas, a quantidade de biomassa em decomposição como 

folhas, frutos e raízes, é significativamente maior do que nas áreas de campo-

cerrado. Gomes (1995) e Desjardins et al., (1996) também verificaram que as 
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maiores concentrações de carbono estão associadas a uma vegetação típica de 

floresta, sendo observadas em Latossolos, solos Podzólicos e solos Gley de outras 

regiões da Amazônia, incluindo-se a região de Humaitá (AM). 

 
 

 

 
 
7.8. – Fluxos de COT e N Total - HUM 97/5 
 

 

Os maiores fluxos de COT (Figura 55 – Apêndice I) correspondem à seção 80 

cm (4680 anos A.P.), com (0, 180 mg / cm2 / ano); e a seção 13 cm (300 anos A.P.), 

com (0,142 mg / cm2 / ano). Essas duas seções por sua vez, também apresentam as 

maiores concentrações e os maiores fluxos de microcarvões do perfil.  

Os menores fluxos de COT (Figura 55, apêndice I), correspondem 

respectivamente às seções: 28 cm (1920 anos A.P.) com (0, 009 mg / cm2 / ano); 

seção 26 cm (1660 anos A.P.) com (0,006 mg / cm2 / ano); e a seção 19 cm (420 

anos A.P.), com (0,009 mg / cm2 / ano) (Figura 55). Os baixos valores dos fluxos de 

COT observados nestes três pontos diferem bastante do valor médio de todo o perfil 

(0, 074 mg / cm2 / ano), e estão diretamente relacionados aos baixos valores de 

matéria orgânica, assim como dos microcarvões contabilizados. 

Os maiores valores dos fluxos de N Total de um total de 38 amostras 

analisadas (Figura 48) correspondem respectivamente, as seções: 75,5 cm (4450 

anos A.P.) com 0, 260 mg / cm2 / ano; seção 71 cm (4400 anos A.P.) com 0,330 mg / 

cm2 / ano; seção 64 cm (4200 anos A.P.) com (0,251 mg / cm2 / ano); seção 13 cm 

(300 anos A.P.) com (0,419 mg / cm2 / ano); e por último, a seção 9 cm (200 anos 

A.P.) com (0,420 mg / cm2 / ano). Em mais de 50 % das amostras, os valores médios 

são da ordem de 0, 005 mg / cm2 / ano, porém no balanço total dos valores, assume-

se uma média de 0,048 mg / cm2 / ano. Os menores valores dos fluxos de N Total (0, 

002 – 0, 000 mg / cm2 / ano) situam-se respectivamente entre a seção 40 cm (3500 

anos A.P.) até a seção 19 cm (420 anos A.P.), com uma taxa de sedimentação 

(0,007 cm x ano –1 ) (Figura 55, apêndice I ). 
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7. 9 - Relação C / N - HUM 97 / 4 & HUM 97 / 5 
 

 

A relação C / N foi determinada em 30 amostras do testemunho HUM 97/4 

(Figura 49), apresentando um valor mínimo de 2,6 a 1 cm, e valor máximo de 16, a 

20 cm. A relação C / N também foi determinada em 30 amostras do testemunho 

HUM 97/5 (Figura 50), apresentando um valor mínimo de 10, a 26 cm (1660 anos 

A.P.), e valores máximos de 44,5 a 28 cm (1920 anos A.P.); 41, a 24 cm (1400 anos 

A.P.); e 36, a 17 cm (420 anos A.P.).  
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Figura 49: Relação C / N – HUM 97/4        Figura 50: Relação C / N – HUM 97/5 
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7.10 - ISÓTOPOS 13C - HUM 97/4 & HUM 97/5 

 

 

No testemunho HUM 97/4 (Figura 51), foi observado o valor máximo para o 

13C da ordem de -16,6 ‰ (15 cm) e valor mínimo de –24,12 ‰ (40 cm); variando 

em média entre -20 ‰ e -24 ‰ do meio do perfil para a sua base (40 cm – 80 cm). 

 

O testemunho HUM 97/5 (Figura 52), apresentou o valor máximo de 13C -

19,27 ‰ (26 cm) (1660 anos A.P.); e valor mínimo de –24,13 ‰ (60 cm) (4100 anos 

A.P.); com uma amplitude de variação em torno de –24 ‰, ao longo de todo o perfil 

analisado.  
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                      Figura 51:  13C – HUM 97/4.                            Figura 52:  13C – HUM 97/5 
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7.10.1. ISOTOPOS 13C e Relação C/N - HUM 97 / 4 & HUM 97 / 5 

 
 

As plantas terrestres (vasculares) possuem um teor de celulose mais elevado 

em relação aos valores do fitoplâncton e do perifíton (algas, bactérias e fungos); com 

maior ocorrência de carbono e, portanto, com uma maior razão C / N. O material 

algal por sua vez, possui teores de proteína mais elevados, com maior ocorrência de 

nitrogênio, sendo então menor a razão C / N (MEYERS, 2003). 

Os valores de 13C nos sedimentos ocorrem em função do ciclo fotossintético 

da vegetação que cobria uma determinada área, e que ao se decompor, seria 

depositado em solos secos ou em ambientes lacustres, alagados e fluviais em geral. 

Se os valores de 13C estiverem em torno de -25 ‰, a vegetação que os originou 

provavelmente seria do tipo C3, indicativo de floresta úmida. Se os valores obtidos 

de 13C estiverem em torno de –12 ‰, a vegetação seria do tipo C4, indicativas de 

gramíneas e ciperáceas (MEYERS, 1994). 

Segundo Boutton (1991), a composição dos isótopos de carbono ( 13C) das 

espécies de plantas do tipo C3 (arbustivas e arbóreas - lenhosas) variam entre –

20‰ e – 32‰ com média de –27 ‰, enquanto que os valores de 13C das espécies 

C4 (gramíneas) variam entre – 9‰ e – 17‰, com média de – 13‰. Assim, plantas 

C3 e C4 possuem valores de 13C que se diferem aproximadamente 14‰ entre si. 

Os valores referentes às razões isotópicas e a relação C / N nas amostras do 

testemunho HUM 97/4 foram os seguintes: Entre 75 cm e 25 cm, os valores de C/N 

foram em média de 10, com valor isotópico médio de – 22 ‰, sugerindo o 

desenvolvimento de vegetação mista de cerradão e floresta (C4 e C3), pois ambas 

possuem valores isotópicos semelhantes. Os baixos valores de C verificados neste 

mesmo intervalo (solo Gley) sugerem à ausência de um ambiente lacustre.  

Entre 25 cm e 5 cm, os valores de C/N ficaram em torno de 11, onde os 

valores de C, sugerem o desenvolvimento de um ambiente lacustre, verificados a 

partir da seção 25 cm (~ 2000 anos A.P.), até o topo do perfil; com características 

isotópicas típicas de vegetação macrofítica e herbácea (campo-cerrado), indicada 

pelos valores de 13C entre –16‰ e –18‰.   
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O testemunho HUM 97/4 - coletado próximo ao Km 89 da BR 319 

(coordenadas 8º 10‟ S / 63º 47‟ W), apresentou valores isotópicos em consonância 

com os estudos de Gouveia et al., (1997); Freitas et al., (2001); e Pessenda et al., 

(2001): 

Gouveia et al. 1997, analisaram um solo do tipo Gley na região de Humaitá 

(AM) que apresentou nas camadas superficiais valores de 13C em torno de –15‰, 

caracterizados pela vegetação predominante de gramíneas - C4. Entre as camadas 

10 cm e 30 cm (~700 14C A.P em 25 cm), apresentou um valor isotópico de 13C em 

torno de –13‰, e a partir de 30 cm até as camadas mais profundas, observou-se um 

valor isotópico de –24‰ no solo Gley  caracterizando  a  predominância de plantas 

C3. 

Freitas et al. (2001), analisaram a matéria orgânica do solo (MOS) - coletado 

sob áreas atualmente com vegetação de savana no Km 82 da BR 319 (8º 10‟ S / 63º 

48‟ W), e vegetação de floresta no Km 100 da BR 319 (8º 6‟ S / 63º 39‟ W). As 

camadas do solo entre 10 cm - 0 cm apresentaram valores isotópicos de cerca de –

19 ‰ (km 80) e –17 ‰ (km 82), indicando uma cobertura vegetal predominante de 

plantas C4. 

Pessenda et al., (2001), também analisaram o comportamento isotópico da 

matéria orgânica do solo (MOS), de amostras coletadas ao longo da Rodovia BR 

319 - interceptando áreas florestadas situadas em platôs, com transição para savana 

e campos em áreas de depressão moderada e sob condições sazonais de 

alagamentos durante cerca de 4 á 6 meses de chuvas anuais (ver capítulo 5).  

As áreas de campo - cerrado apresentaram valores isotópicos entre –19,5 ‰ 

e –22,5 ‰ indicando uma mistura entre plantas C4 e C3 respectivamente. Nas áreas 

de campos (plantas C4), os valores isotópicos foram em média de –13,5 ‰; e nas 

áreas de transição cerrado-floresta os valores isotópicos foram entre –25 ‰ e –28 

‰, indicando valores típicos de plantas C3 (PESSENDA et al., 2001). 

Supõe-se, que a sazonalidade (além dos fatores edáficos), seja uma das 

causas principais para a existência de um ecótono ora predominantemente 

constituído por savana e cerrado (nas fases mais secas), ora por cerradão ou 

florestas (fases mais úmidas), verificados em Gouveia et al., (1997); Freitas et al., 

(2001); e Pessenda et al., (2001). 
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Dados de 13C de solos coletados ao longo do transecto Vilhena-Pimenta 

Bueno-Ariquemes, no estado de Rondônia, não indicaram mudanças significativas 

no tipo de vegetação nas áreas de florestas localizadas nas regiões norte 

(Ariquemes) e centro-norte (Pimenta Bueno) e cerrado (Vilhena – sul do estado); 

observou-se a influência de plantas C4 durante parte do Holoceno médio (GOMES, 

1995; PESSENDA et al., 1996c e 1998 b). Estas mudanças foram associadas a 

períodos mais secos do que o atual, que provavelmente, atingiram o sul daquela 

região da Amazônia (GOMES, 1995; PESSENDA et al., 1996 c e 1998 b).  

Entretanto, valores de 13C obtidos de camadas mais profundas de solos sob 

cerrado e floresta, indicaram que mudanças do tipo de vegetação ocorreram no 

passado, sugerindo que o limite floresta-cerrado mudou significativamente no 

período do Holoceno Médio / Holoceno Superior, sendo a floresta, mais expandida 

também durante o início do Holoceno. Esta hipótese foi reforçada pela presença de 

carvões de espécies típicas de floresta em perfis de solo no cerrado (GOMES, 1995; 

PESSENDA et al., 1996a e 1998 b).  

Os dados apresentados por Pessenda et al. (2001), também indicaram que 

entre 17000 e 13000 anos A.P., todos os locais amostrados em Humaitá (AM) 

estavam cobertos predominantemente por floresta. Segundo Gouveia et al. (1997), 

há aproximadamente 12000 anos A.P., a vegetação de floresta expandiu-se por toda 

a região próximo ao município de Humaitá (AM), incluindo as áreas atualmente 

ocupadas pelo campo. Entre aproximadamente 9000 - 3000 anos A.P. (GOUVEIA et 

al., 1997), identificaram a expansão do campo e a regressão da floresta 

possivelmente devido à presença de um clima mais seco e quente que o atual.  

Durante o Holoceno médio na região de Humaitá (AM), a vegetação de 

campo expandiu pelo menos 2 km sobre o atual ecossistema de floresta sugerindo 

condições mais secas. Porém, em cerca de 3000 anos A.P. até o presente, ocorreu 

o contrário: a floresta iniciou uma expansão sobre os campos, sugerindo a mudança 

para um clima mais úmido. E por fim, indícios de que aproximadamente nos últimos 

700 anos AP, ocorreu uma expansão predominante da vegetação de floresta, 

verificada através dos valores isotópicos encontrados, sugerindo o retorno de um 

clima mais úmido próximo ao atual e com vegetação similar (PESSENDA et al., 

2001).  
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No presente trabalho, (também realizado em Humaitá - AM), verificou-se que 

os valores referentes às mudanças isotópicas da matéria orgânica no sedimento 

apontam conseqüentemente, para o desenvolvimento de uma vegetação de 

transição campo-cerrado-floresta em diferentes fases climáticas. Neste caso, 

procurou-se um melhor detalhamento isotópico ao longo da curva de idades 

interpoladas (HUM 97/5), do que o verificado em Gouveia et al. (1997) e Pessenda 

et al. (2001) - em relação aos últimos 3000 anos A.P. para esta mesma região: 

“Entre 3500 anos a 400 A.P., verificou-se o contrário: o baixo nível de COT 

associado a incrementos de C/N, e com valores de 13C menos negativos típicos de 

uma vegetação de transição campo-cerrado, caracteriza um clima mais seco”. 

Para o perfil do testemunho HUM 97/5, a relação C/N apresentou valor médio 

em torno de 14, com picos de 44, a 28 cm (1920 anos A.P.); e 40 a 24 cm (1400 

anos A.P.), e valores de ·13C entre - 23 ‰ e - 22 ‰ respectivamente. Tais 

resultados sugerem a presença de uma vegetação arbustiva e arbórea apontando 

também para um ecótono de campo cerrado para floresta úmida com valores acima 

de 20 (limite inferior das plantas terrestres arbustivas e arbóreas). Os valores de 

13C ao longo de todo o perfil variaram em torno de –20 ‰ a –24 ‰, com valores de 

C/N típicos de plantas terrestres (> 10), sugerindo uma possível predominância de 

plantas C3 (arbustivas e arbóreas) nestes períodos.  

Os ecótonos por sua vez, estão diretamente associados aos fatores edáficos 

principalmente em escalas locais, com a ocorrência de diferentes tipos de solos 

associados a diferentes feições do relevo. Os períodos de alagamentos sazonais em 

eventos de fortes chuvas (~2500 mm – 3500 mm) funcionam como agentes 

carreadores de uma maior ou menor concentração de nutrientes provenientes da 

matéria orgânica acumulada no seu ambiente deposicional. As áreas de savana 

(relevo mais exposto), por exemplo, recebe o material detrítico das áreas florestadas 

durantes os eventos erosivos e/ou de chuvas intensas, e localizam-se geralmente 

nos entornos (bordas), em contra-posição aos campos-cerrados (FREITAS et al., 

2001). 
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7.11 - Análises Microscópica / Microcarvões Vegetais (quantificação) 
 

 

 

 

Treze (13) amostras foram quantificadas de um total de trinta e três (33) do 

testemunho HUM 97/4 (Figura 53), correspondendo entre 1 cm e 68 cm no perfil. Os 

microcarvões quantificados obtiveram o valor máximo de 47,2 X 10 6 partículas / g (5 

cm) (200 anos A.P.), e valor mínimo de 1,7 X 10 6  partículas / g  (48 cm), com picos 

significativos entre 1 cm a 6 cm, e entre 12 cm e 16 cm, (Figura 55, Apêndice I).  

Do total de trinta e oito (38) amostras do testemunho HUM 97/5 (Figura 54), 

vinte (20) amostras foram quantificadas correspondendo entre 1,5 cm e 85 cm do 

perfil. Os microcarvões que foram quantificados, apresentaram o valor máximo de 34 

X 10 6  partículas / g –1 (13 cm / 555 anos A.P. – Idade calibrada); e valor mínimo de 

0,8  X 10 6  partículas / g -1 (21 cm / 1000 anos A.P. – Idade calibrada); com picos 

significativos entre 1,0 cm / 6 cm (18 X 10 6 e 24  X 10 6   partículas / g );  e entre 11 

cm e 13 cm (27 X 10 6 e 34  X 10 6  partículas / g ), (Figura 56, Apêndice I).  
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  Figura 53: Nº de partículas de carvão (HUM 97_4)       Figura 54: Nº de partículas de carvão (HUM 97_5)                                                            
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7.11.1. Análise microscópica dos carvões: tamanho das partículas ( m) e 

distribuição no sedimento - HUM 97/4 & HUM 97 / 5 

 

 

No Testemunho HUM 97/4, as partículas tiveram tamanhos mínimo e máximo 

variando entre 17,5 m e 49,8 m respectivamente nas seções correspondentes 

entre 6 cm e 2 cm no perfil. Os níveis de COT mais elevados situam-se justamente 

nesta seção e sugerem a ocorrência da queima de material autóctone 

(provavelmente plantas do tipo C3).  

No Testemunho HUM 97/5 as partículas apresentaram tamanhos mínimo e 

máximo variando entre 23 m e 172 m ao longo de todo o perfil. Os valores mais 

elevados, superiores a 100 m se encontram na seção basal do perfil entre 85 cm e 

75 cm. Os níveis de COT mais elevados situam-se justamente nesta seção, onde o 

tamanho de suas partículas superior a 100 m, sugere a ocorrência da queima de 

material autóctone em um intervalo de tempo aproximadamente entre 4800 e 4500 

anos A.P. lembrando que, segundo Earle et al. (1995), os fragmentos inferiores a 25 

m, seriam oriundos de fontes alóctones, provenientes de transportes aéreos em 

escala regional.  

O elevado número das partículas dos microcarvões localizados nas seções 

entre 13 cm e 4 cm do testemunho HUM 97/4 (cerca de cinco vezes mais em relação 

ao resto do perfil), possuem entre 300 e 70 anos A.P. Já o elevado número de 

partículas de carvão da seção 13 cm e 9 cm do testemunho HUM 97/5 (300 e 200 

anos A.P.) em relação às outras seções, sugerem uma possível ocorrência de 

incêndios de natureza climática e também de origem antrópica; visto que em alguns 

trabalhos realizados em alguns sítios na bacia amazônica por Behling et. al, (2001) - 

(Lago calado / Amazônia central); Meggers (1977) - (Amazônia); Perota & Cassiano-

Botelho (1990) – (baixo vale do Rio Xingu – PA), indicam a presença humana como 

agente modificador da vegetação em períodos similares à ocorrência dos picos de 

carvão detectados neste perfil. O diâmetro das partículas dos microcarvões 

analisados indicou um aporte característico de fontes locais (172 m a 75,5 cm), 

quanto de fontes regionais (~23 m a 35 cm) (HUM 97 / 5).  
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7.12. Fluxos de microcarvões – HUM 97 /5 
 

 

 

Os altos valores dos fluxos dos microcarvões no topo do perfil verificado até a 

seção 13 cm (300 anos A.P.) apresentaram valores indicando a possível ocorrência 

de incêndios em larga escala local face à quantidade e ao tamanho médio das 

partículas encontradas (Figura 56). As partículas de tamanhos superiores a 100 m, 

também foram verificadas na seção basal do perfil entre 85 cm e 75 cm (ver Figura 

56, Apêndice I e Tabela 19 – apêndice II).  

Segundo Fernside et al. 1993 (apud - CORDEIRO 1995), o carvão é 

composto de cerca de 75 % de carbono em relação ao nitrogênio, visto que o tempo 

de residência do carbono no sedimento é bastante superior ao do nitrogênio. Os 

menores fluxos de carvões estão diretamente associados aos baixos fluxos de COT.  

O valor médio do tamanho das partículas neste caso variou entre 20 m a 25 

m; sugerindo que as queimadas seriam oriundas de fontes regionais, devido à 

dimensão de suas partículas. Cabe salientar, que em períodos predominantemente 

úmidos, também podem ocorrer eventos de secas sazonais, visto que devido à 

extensão da bacia amazônica em nível continental, a mesma sofre influência dos 

sistemas de circulação das massas de ar, por exemplo, e que associados a fatores 

regionais, resultam em períodos de chuvas intensas (~ 2200 - 3500 mm / ano), e de 

secas sazonais ao longo do território amazônico. 

Os pequenos intervalos de fases secas propícias às queimadas podem estar 

associados a fatores climáticos sazonais e a fatores antrópicos, vide o alto fluxo dos 

microcarvões detectados neste estudo em ambos os perfis analisados; cuja 

cronologia apresentada engloba não só os ciclos naturais, mas também uma 

provável presença humana como agente modificador dos biomas verificado em 

diversos sítios amazônicos já citados neste trabalho.  
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8. Comparações entre os fluxos de carvões e a ocorrência de incêndios 
holocênicos em diferentes sítios no Brasil 
 

 

 Os Incêndios florestais são um importante processo de transferência de CO2 

da biomassa terrestre para a atmosfera devido a sua magnitude em escala local e 

regional. Por isso, a determinação e a dimensão das freqüências dos incêndios na 

América do Sul durante o Holoceno, é um passo importante para entendermos a 

transferência de carbono entre sistemas terrestres e atmosféricos ao longo do 

tempo, visto que pouco se conhece sobre as atividades de queimadas associadas a 

eventos climáticos de fase seca (CORDEIRO, 2005 – comunicação pessoal). 

Este tópico tem por objetivo, a comparação entre cinco áreas de estudo com 

domínios fitogeográficos distintos; através da análise dos fluxos de carvões em 

sedimentos lacustres e seus respectivos registros de paleoincêndios: 

 

1- Lago Dom Helvécio (Parque Estadual do Vale do Rio Doce - MG). 

2- Lago N4 (Serra dos Carajás - PA). 

3- Lago Caracaranã (Roraima - AM).  

4- Lago da Pata / Morro dos Seis Lagos (Alto Rio Negro – AM). 

5- Campos inundados / Fazenda Três Coqueiros (Humaitá  - AM).
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Nos registros de Carajás (Lago N4), circundado por floresta tropical, foram 

identificados incêndios durante o período entre 8000 e 5300 anos A.P., com valor 

máximo de 63.740 partículas cm-2 ano-1 em 7.180 anos AP (CORDEIRO, 1995). 

Para os registros do Lago Dom Helvécio, localizado em uma região coberta por 

florestas semidecíduas, foram registradas ocorrências de queimadas entre 8420 e 

6420 anos A.P., com fluxo máximo de carvão de 36.500 partículas cm-2 ano-1 em 

7.510 anos A.P. (ALBUQUERQUE, 1998).  

Nos registros do lago Caracaranã circundado por vegetação do tipo “savana”, 

encontrou-se uma fase de principal ocorrência dos incêndios em 9750 anos A.P.; 

com fluxo de 9.900 partículas cm-2 ano-1; e uma segunda fase marcada por picos de 

concentração de carvões em aproximadamente 7700, 7000 e 6500 anos A.P. 

(SIMÕES FILHO, 2000).  

A título de comparação com os sedimentos pleistocênicos, nos registros do Lago 

da Pata, situado na cota altimétrica em torno dos 360 metros e circundado por 

floresta tropical ombrófila densa, foram identificados incêndios nos últimos 45000 

anos, que apresentou valores máximos entre 10.000 e 11.000 partículas cm-2 ano-1 

em 26000 anos A.P. e 10000 anos A.P. respectivamente; e valores mínimos em 

torno de 1.000 partículas.cm-2 ano-1 entre 45000 / 30000 anos A.P. (GUARNIERI, 

2005 – comunicação pessoal). 

Nos registros do testemunho HUM 97/5 (Humaitá), caracterizado por uma 

transição de vegetação de floresta para “savana arbórea” e campos inundados, 

encontrou-se uma fase de principal ocorrência dos incêndios há 300 anos A.P.; com 

fluxo de 78.700 partículas cm-2 ano1; e uma segunda fase marcada por baixas 

concentrações de carvões: 700 partículas cm-2 ano-1 em 1000 anos A.P.; 1.300 

partículas cm-2 ano-1 em 1400 anos AP; 2.300 partículas cm-2 ano-1 em 3850 anos 

A.P., sendo detectados maiores valores no topo e na seção basal do perfil. 

As diferenças nos valores dos fluxos de carvão em diferentes escalas 

holocênicas podem ser atribuídas á disponibilidade distinta da biomassa oriunda 

desses ecossistemas, em função de aspectos climáticos sazonais (em escala local), 

e também por longos períodos (em escala regional). A avaliação da freqüência dos 

carvões nos sedimentos sugeriu que as queimadas estiveram presentes por todo o 

Holoceno e tiveram provavelmente um papel importante na determinação da 

dinâmica da vegetação na área estudada.  
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Durante o Holoceno Médio, a floresta deve ter regredido fortemente e as 

queimadas apareceram com o desenvolvimento máximo da vegetação de cerrado. 

Mais recentemente, a floresta deve ter invadido uma parte desse cerrado e 

aconteceram novas queimadas provavelmente em função de atividades antrópicas 

(DESJARDINS et al., 1996). As ocorrências de incêndios estão associadas 

provavelmente a eventos de fase seca na América do Sul durante o Holoceno 

Médio. 

O estudo dos fragmentos de carvão encontrados nos sedimentos também 

fornece informações sobre mudanças climáticas ocorridas no passado. A presença 

de carvões nos solos sob floresta no sul do Pará identificadas nos estudos de 

Soubiés (1980), datados do holoceno médio até o período recente, indicou a 

ocorrência de incêndios nesta área, associados aos episódios climáticos mais secos 

e/ou influência antrópica durante os últimos 6000 anos.  

O período seco do Holoceno médio por volta de 4800 anos A.P. na região de 

Humaitá (AM), encontra-se em concordância com outros estudos que também 

documentaram a ocorrência de períodos secos entre 7000 e 4000 anos A.P. em 

diversas áreas da Amazônia (ABSY et al., 1991; TURCQ et al., 1993; SIFEDDINE et 

al., 1994; CORDEIRO, 1995; GOMES, 1995; DESJARDINS et al., 1996) (ver, 

capítulo 4). 
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9. Evolução Paleoecológica 
 

 

 

De acordo com a evolução do perfil sedimentar do testemunho HUM 97 / 5, foi 

possível verificar os diferentes gradientes dos microcarvões, pressupondo fases 

distintas de incêndios. As variações climáticas são as causas diretas das mudanças 

na qualidade da matéria orgânica depositada, que variaram ao longo do tempo, 

sendo agrupadas nas seguintes fases: 

 

Fase seca com alta ocorrência de incêndios (fontes locais): antes de 4600 anos 

A.P. (80 cm / 85 cm). Fase com acentuado fluxo de microcarvões chegando a 48000 

partículas cm2 ano –1; e dimensões variando entre 43 m a 170 m indicando um 

aporte local dos microcarvões. Os valores de 13C encontrados, apontam para uma 

vegetação arbustiva típica de plantas C4 (campo-cerrado), de clima seco.  

 

Fase úmida: entre 4600 a 4250 anos A.P. (80 cm – 66 cm). Baixos valores de C / N 

e níveis elevados de COT e N Total, indicam um incremento da produtividade 

autóctone provavelmente relacionada a um aumento do nível hídrico do sistema. 

Valores mais negativos de 13C indicam uma maior influência de vegetação arbórea 

em detrimento da origem de gramíneas ou algas. 

 

Fase de transição de intensa atividade erosiva: entre 4250 a 3500 anos A.P. (66 

cm a 40 cm), observa-se grande variabilidade da densidade, do teor de água e do 

COT, com a presença de areia fina. Isso poderia ser atribuído a repetidos eventos de 

chuvas fortes que provocaram a sedimentação de camadas detríticas pobres em 

matéria orgânica. Durante esta fase, o teor em carbono diminui progressivamente 

indicando que o clima se tornava mais seco. 

 

Fase seca com pouca ocorrência de incêndios: aproximadamente entre 3500 a 

400 anos A.P. (40 cm a 18 cm). Os baixos fluxos de microcarvões indicaram poucos 

eventos de queimada. Este período aponta para a fase de seca do lago sendo 

verificado pelo baixo teor de água, COT e fluxo de carbono nesta seção. O baixo 

nível de COT associado a incrementos de C/N com valores de 13C menos negativos 

típicos de uma vegetação de transição campo-cerrado, caracterizando um clima 
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moderadamente mais seco associado a uma estabilidade climática. Entre 3400 a 

3000 anos A.P., os valores encontrados indicam uma diminuição da produtividade 

autóctone com maior entrada de material ligno-celulósico, mostrando uma maior 

influência da entrada de matéria orgânica tipo C4 (brejosa). 

 

Fase úmida com alta ocorrência de incêndios: de 400 anos A.P. até o período 

atual (18 cm / 1,5 cm), evidenciou-se uma fase de intenso fluxo de microcarvões 

com dimensão média de 25 m, indicando um aporte alóctone (regional) dos 

microcarvões. A diminuição dos valores de C / N indica um aumento da 

produtividade autóctone, associado a uma influência de material ligno-celulósico 

proveniente de vegetação arbórea atestado pela diminuição dos valores negativos 

de 13C. Os níveis elevados de COT indicam um aumento da produtividade 

autóctone e entrada de matéria orgânica oriunda de vegetação arbórea de Cerradão 

e Floresta (valores isotópicos semelhantes); típicas de climas quentes e úmidos, 

próximos do clima atual da região.  
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10. CONCLUSÕES 
 

 

 

Os valores de C, 13C e C/N que foram encontrados no testemunho HUM 97 / 4, 

caracterizam um pico de fase seca entre 3500 e 2000 anos A.P., e um período de 

fase úmida a partir de 2000 anos A.P. (25 cm), onde se tem o início da formação do 

charco, indicando um retorno progressivo de condições mais úmidas. 

A partir de 8 cm no testemunho 97/4, e 18 cm no testemunho HUM 97/5 (cerca 

de 400 anos A.P.), os níveis elevados de COT indicam que os lagos se 

desenvolveram nesta época.  

Nos últimos 400 anos A.P. (HUM 97/4), verificou-se a ocorrência de uma 

vegetação macrofítica devido aos valores de 13C pouco negativos entre –17‰ e –

18‰; supostamente associada ao incremento do charco e a formação de um 

sistema lacustre em um clima predominantemente úmido, onde os baixos valores de 

C sugerem a intermitência do charco nesta fase. 

No testemunho HUM 97/5 foram identificadas duas fases úmidas entre 4600 e 

3500 anos A.P; e nos últimos 400 anos A.P.; e duas fases climáticas secas: antes de 

4600 anos A.P.; e entre 3500 e 400 anos A.P.; onde os valores isotópicos 

encontrados (plantas C3), indicam o desenvolvimento de uma vegetação herbácea e 

arbustiva (cerrado / cerradão).  

Os baixos regimes pluviométricos, típicos das fases secas, ocasionaram um 

baixo grau dos fluxos detríticos, refletindo uma atividade erosiva pouco intensiva em 

ambos os perfis analisados; e o relevo aplainado da área estudada, está diretamente 

relacionado com a lenta deposição (regional) dos sedimentos ricos em argila, silte e 

areia fina; valendo ressaltar que o mesmo não ocorreu entre 4250 a 3500 anos A.P. 

(66 cm a 40 cm) no testemunho HUM 97/5, que apresentou uma grande 

variabilidade na densidade do material sedimentar devido às atividades erosivas 

mais intensas. 

A elevada freqüência dos incêndios entre cerca de 400 e 200 anos A.P. em 

ambos os perfis; indica uma provável contribuição de origem antrópica, visto que o 

período citado corresponde a uma fase de clima úmido. 

Acredita-se que durante o Holoceno Médio / Holoceno Superior, a vegetação no 

sudoeste da Amazônia na atual região de Humaitá (AM), foi predominantemente do 

tipo savana - campo (vegetação aberta), de acordo com os valores que foram 
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encontrados através das análises isotópicas. Tal bioma está intercalado com vários 

fragmentos florestais em processo de expansão, variando de acordo com as 

condições topográficas, hídricas e de circulação atmosférica ao longo do tempo; em 

oposição às áreas de campo – cerrado, produto dos agentes climáticos locais e 

regionais, e dos fatores de origem antrópica associados às mudanças do uso da 

terra. Os ecótonos, por sua vez, também estão diretamente associados aos fatores 

edáficos (do solo) em geral. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – GRÁFICOS INTEGRADOS HUM 97 / 4 
 

 

 

Figura 56: Gráfico integrado HUM 97 / 4 – Isótopos, C / N, COT, N Total, Microcarvões, Densidade, Teor de Água e 

Granulometria 
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APÊNDICE I – GRÁFICOS INTEGRADOS HUM 97 / 5 

 

 

 

 

 

Figura 55: Gráfico Integrado – HUM 97 / 5: Isótopos, C/N, COT (fluxos), N Total (fluxos), Microcarvões (fluxos), Densidade, Teor de 

Água e Granulometria
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APÊNDICE II / TABELA DE DADOS 

 

Tabela 8: Litologia do testemunho – HUM 97 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade PESO PESO PESO DA PESO Teor de água DENSIDADE AP.  (g/cm 3)

seção média (cm) ÚMIDO (g) SECO (g) CUBETA (g) LÍQUIDO (g) (%) m/v (2,2)3 = 10,64cm3

1 5,34 5,09 2,86 0,25 4,7 0,21

3 6,23 5,59 2,92 0,64 10,3 0,25

5 7,75 6,74 2,92 1,01 13,0 0,36

8 7,13 6,48 2,94 0,65 9,1 0,33

11 10,01 7,25 2,86 2,76 27,6 0,41

13 11,53 9 2,86 2,53 21,9 0,58

15 11,72 9,36 2,92 2,36 20,1 0,61

18 11,45 9,51 2,9 1,94 16,9 0,62

20 11,64 9,86 2,86 1,78 15,3 0,66

22 13,7 11,67 2,91 2,03 14,8 0,82

25 15,04 13,12 2,93 1,92 12,8 0,96

27 15,91 14,06 2,9 1,85 11,6 1,05

30 16,13 14,23 2,86 1,9 11,8 1,07

32 15,73 13,9 2,92 1,83 11,6 1,03

34 14,58 13,01 2,85 1,57 10,8 0,95

36 15,04 13,53 2,86 1,51 10,0 1,00

39 15,65 14,04 2,92 1,61 10,3 1,05

41 17,11 15,42 2,91 1,69 9,9 1,18

44 16,72 15,04 2,9 1,68 10,0 1,14

46 16,57 14,86 2,92 1,71 10,3 1,12

48 17,11 15,06 2,9 2,05 12,0 1,14

51 16,74 15,43 2,85 1,31 7,8 1,18

53 17,36 15,7 2,85 1,66 9,6 1,21

56 17,67 15,97 2,91 1,7 9,6 1,23

58 17,94 16,12 2,92 1,82 10,1 1,24

61 17,91 16,08 2,92 1,83 10,2 1,24

63 17,12 15,35 2,9 1,77 10,3 1,17

65 16,78 15,03 2,91 1,75 10,4 1,14

68 16,46 14,72 2,92 1,74 10,6 1,11

70,5 16,96 15,16 2,91 1,8 10,6 1,15

73 16,64 14,82 2,89 1,82 10,9 1,12

75 17,04 15,13 2,9 1,91 11,2 1,15

78 15,78 14,12 2,930 1,66 10,5 1,05
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Tabela 9: Granulometria - HUM 97 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade Argila (%) Silte (%) Areia fina (%) Areia média (%)

seção média (cm) < 2 um 2,2 - 63 um 63 - 212 um 212 - 500 um

1,5 21 79 0 0

3 11 80 9 0

5 11 87 1 0

8 7 84 9 0

11 13 87 0 0

13 7 58 31 2

15 6 47 37 8

18 10 60 26 2

20 14 83 3 0

22 25 75 0 0

25 23 77 0 0

27 30 70 0 0

30 21 79 0 0

32 36 64 0 0

34 21 79 0 0

36 21 79 0 0

39 24 76 0 0

44 24 76 0 0

46 24 76 0 0

48 20 80 0 0

51 20 80 0 0

56 21 79 0 0

58 21 79 0 0

61 22 78 0 0

63 7 84 9 0

65 21 79 0 0

68 25 75 0 0

70,5 30 70 0 0

73 28 72 0 0

75 32 68 0 0

78 24 76 0 0

Média (%) das 

classes gran. 20 75 4 1
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Tabela 10: HUM 97 / 4 – ISOTOPOS  13 C /  15 N, C / N, % COT, %N Total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade PESO DA
seção média (cm) AMOSTRA (g) Microg N 15N Microg C 13C NOT % COT % C/N

1 0,01026 1062 1,85 2723,8 -17,45 10,35 26,55 2,6

3
5 0,01053 208,3 3,22 2033,9 -18,87 1,98 19,32 9,8
8 0,01037 114,5 2,57 1191,7 -18,89 1,10 11,49 10,4
11 0,01082 111,7 3,01 1111,0 -18,90 1,03 10,27 9,9
13 0,01066 59,0 2,33 692,6 -16,93 0,55 6,50 11,7
15 0,01039 93,0 3,10 1063,0 -16,61 0,90 10,23 11,4
18 0,01083 50,6 2,10 595,8 -17,02 0,47 5,50 11,8
20 0,01067 9,0 4,55 145,1 -22,88 0,08 1,36 16,0
22 0,01032 20,4 4,14 254,5 -17,22 0,20 2,47 12,5

25 0,01072 9,3 7,18 87,3 -18,37 0,09 0,81 9,4
27 0,01079 4,9 10,00 50,7 -19,89 0,05 0,47 10,3
30 0,01063 6,2 5,99 55,1 -19,66 0,06 0,52 8,8
32 0,01095 4,7 6,44 42,6 -20,00 0,04 0,39 9,0
34 0,01037 4,5 8,37 40,0 -21,02 0,04 0,39 8,9
36 0,0107 3,8 6,28 22,8 -22,06 0,04 0,21 6,0
39 0,01072 27,3 1,62 402,3 -24,12 0,26 3,75 14,7
41 0,01013 6,2 9,04 49,1 -20,55 0,06 0,48 7,9

44 0,01077 4,8 7,82 37,9 -21,26 0,04 0,35 8,0
46 0,01025 3,2 8,51 31,4 -22,17 0,03 0,31 10,0
48 0,01048 4,7 7,72 35,5 -21,64 0,04 0,34 7,6
51
53 0,01045 4,0 8,33 27,7 -21,25 0,04 0,26 6,9
56 0,01036 3,4 5,69 24,1 -21,37 0,03 0,23 7,0
58 0,01013 4,0 6,60 22,6 -21,92 0,04 0,22 5,7

61 0,01063 3,6 7,21 24,8 -22,54 0,03 0,23 6,8
63 0,01074 3,4 6,93 27,7 -22,21 0,03 0,26 8,2

65 0,01092 5,4 6,55 37,4 -21,81 0,05 0,34 7,0
68 0,01061 4,0 6,06 23,0 -21,62 0,04 0,22 5,7

70,5 0,01069 4,1 6,98 26,5 -22,96 0,04 0,25 6,5
73 0,01081 2,8 5,80 19,5 -23,12 0,03 0,18 6,9
75 0,01082 2,9 8,54 22,2 -22,27 0,03 0,20 7,7
78
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Tabela 11: Microcarvões - HUM 97 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade Tamanho Nº médio Campos Filtros (g) Nº total Nº Part. X 10 
6

seção média (cm) Part. (um)  Partículas Lâmina ( X 1700) (FV-FS) Partículas

1 33,63 39 66300 0,00227 29207048 29

3 393,63 30 51340 0,00167 30742515 31

5 498 41 70380 0,00149 47234899 47

8

11 32,5 27 46580 0,01135 4103965 4

13 23,7 28 46920 0,0039 12030769 12

15 22,4 43 72590 0,00284 25559859 26

18 17,5 43 73610 0,00997 7383149 7

20

22

25

27

30

32

34

36

39 30,5 16 27200 0,01023 2658847 3

41

44

46 44,2 34 56950 0,01112 5121403 5

48 48 11 18020 0,01012 1780632 2

51

53

56

58 20,47 14 24310 0,00886 2743792 3

61

63

65 37 14 23120 0,00795 2908176 3

68 18 40 68170 0,00835 8164072 8

70,5

73

75

78
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Tabela 12: Litologia do testemunho – HUM 97 / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade PESO PESO PESO DA PESO m/v (2,2x) 3 = 10,64cm3 TEOR DE

seção média (cm) ÚMIDO (g) SECO (g) CUBETA (g) LÍQUIDO (g) Densidade aparente (g/cm3) ÁGUA (%)

1,5 11,47 7,95 2,88 0,64 0,48 30,7

4 11,73 7,92 2,88 0,93 0,47 32,5

6,5 11,7 8,04 2,85 0,81 0,49 31,3

9 12,28 8,48 2,91 0,89 0,52 30,9

11 12,46 8,78 2,91 0,77 0,55 29,5

13 12,08 8,42 2,91 0,75 0,52 30,3

15 12,86 9,42 2,93 0,51 0,61 26,7

17 14,3 11,74 2,92 0,36 0,83 17,9

19 17,24 15,88 2,92 1,56 1,22 7,9

21 16,42 15,02 2,91 1,51 1,14 8,5

24 16,85 15,6 2,86 1,61 1,20 7,4

26 17,33 16,02 2,88 1,57 1,23 7,6

28 15,45 14,47 2,9 1,92 1,09 6,3

30 17,21 15,99 2,91 1,69 1,23 7,1

32,5 18,08 16,95 2,92 1,71 1,32 6,3

35 17,38 15,8 2,89 1,31 1,21 9,1

37 17,48 16,15 2,93 1,6 1,24 7,6

40 13,8 11,83 2,92 0,95 0,84 14,3

42 17,7 16,2 2,91 1,41 1,25 8,5

44 13,57 10,2 2,93 0,44 0,68 24,8

46 17,96 16,58 2,9 1,52 1,29 7,7

48 12,86 8,67 2,91 1,28 0,54 32,6

50 15,48 13,9 2,92 1,34 1,03 10,2

52 12,16 7,91 2,94 1,31 0,47 35,0

54 15,03 12,23 2,94 0,14 0,87 18,6

57 12,52 8 2,88 1,64 0,48 36,1

59 12,85 8,88 2,86 1,11 0,57 30,9

61 11,94 7,72 2,9 1,32 0,45 35,3

64 13,53 9,52 2,88 1,13 0,62 29,6

69 13,05 8,43 2,9 1,72 0,52 35,4

71 12,78 8,2 2,86 1,72 0,50 35,8

73 13,55 9,28 2,91 1,36 0,60 31,5

75,5 14,3 10,46 2,87 0,97 0,71 26,9

78 13,12 9,61 2,93 0,58 0,63 26,8

80 17,28 15,64 2,94 1,3 1,19 9,5

82 16,4 14,84 2,92 1,36 1,12 9,5

84 17 15,9 2,94 1,84 1,22 6,5
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Tabela 13: Granulometria - HUM 97 / 5 

 

 

 

 

 

 

Profundidade Argila (%) Silte (%) Areia Fina (%)

seção média (cm) < 2 um 2,2 - 63 um 63 - 212 um

1,5 11 89 0

4 12 88 0

6,5 10 90 0

9 9 91 0

11 19 80 1

13 7 81 11

15 14 86 0

17 15 85 0

19 29 71 0

21 29 71 0

24 24 76 0

26 26 74 0

28 29 71 0

30 20 80 0

32,5 27 73 0

35 28 72 1

37 27 73 0

40 16 83 0

44 22 78 0

46 16 83 0

48 10 80 10

50 21 79 0

52 20 80 1

54 9 81 10

57 8 83 9

59 24 76 0

61 11 89 0

64 6 85 9

66 8 84 8

71 17 83 0

73 16 83 1

75,5 16 84 0

78 20 80 0

80 25 74 0

82 23 77 0

84 24 76 0

Média (%) das 

classes gran. 18 80 2
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Tabela 14: Idades (A.P.) estimadas / Taxa de Sedimentação - HUM 97 / 5 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade Idade Interpolada Idade Interpolada Taxa Sedimentação

seção média (cm) Idade (AP) Estimada (A.P)  (cm/ano)

1,5 -45,000 -2 0,03596

4 -1,861 70 0,03757

6,5 67,661 130 0,03932

9 134,211 200 0,04105

11 197,790 250 0,04271

13 246,514 300 0,04452

15 293,337 340 0,04649

17 338,258 380 0,04864

19 381,277 420 0,00342

21 745,000 1010 0,00763

24 1007,000 1400 0,00763

26 1400,000 1660 0,00763

28 1662,000 1920 0,00763

30 1924,000 2200 0,00763

32,5 2186,000 2500 0,00763

35 2513,500 2840 0,00763

37 2841,000 3100 0,00763

40 3103,000 3500 0,00763

42 3465,120 3530 0,03299

44 3525,736 3590 0,03299

46 3586,352 3650 0,03299

48 3646,968 3700 0,03299

50 3707,584 3770 0,03299

52 3768,200 3830 0,03299

54 3828,816 3890 0,03299

57 3889,432 3980 0,03299

59 3980,356 4040 0,03299

61 4040,972 4100 0,03299

64 4101,588 4193 0,03299

66 4192,512 4250 0,03299

69 4253,128 4340 0,03299

71 4344,052 4400 0,03299

73 4404,668 4470 0,03299

75,5 4465,284 4540 0,03299

78 4541,054 4620 0,03299

80 4616,824 4680 0,03299

82 4677,440 4740 0,03299

84 4738,056 4800 0,03299
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Tabela 15: Fluxos de COT – HUM 97 / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade

seção média (cm)

1,5

4

6,5

9

11

13

15

17

19

21

24

26

28

30

32,5

35

37

40

42

44

46

48

50

52

54

57

59

61

64

66

69

71

73

75,5

78

80

82

84

Taxa de
Sedimentação

DENSIDADE
(g/cm3)

(%) Carbono Fluxo de COT

 (cm / ano) APARENTE mg x cm2 x ano -1

0,03596 0,48 6,93 0,11880

0,03757 0,47 5,73 0,10202
0,03932 0,49 5,92 0,11360

0,04105 0,52 6,32 0,13584
0,04271 0,55 5,61 0,13213

0,04452 0,52 6,14 0,14156
0,04649 0,61 4,92 0,13959

0,04864 0,83 3,19 0,12874

0,00342 1,22 1,36 0,00567
0,00763 1,14 1,57 0,01363

0,00763 1,20 1,34 0,01229
0,00763 1,23 0,53 0,00502

0,00763 1,09 1,11 0,00918
0,00763 1,23 1,63 0,01533

0,00763 1,32 0,86 0,00865
0,00763 1,21 1,62 0,01496

0,00763 1,24 1,89 0,01789
0,00763 0,84 1,63 0,01043

0,03299 1,25 0,96 0,03959

0,03299 0,68 3,34 0,07537
0,03299 1,29 1,63 0,06931

0,03299 0,54 4,71 0,08409
0,03299 1,03 1,03 0,03512

0,03299 0,47 4,48 0,06911
0,03299 0,87 4,52 0,13015

0,03299 0,48 5,81 0,09217
0,03299 0,57 4,62 0,08623

0,03299 0,45 4,73 0,07071

0,03299 0,62 3,96 0,08155
0,03299 0,49 6,29 0,10224

0,03299 0,52 5,61 0,09612
0,03299 0,50 6,19 0,10247

0,03299 0,60 4,77 0,09421
0,03299 0,71 3,53 0,08297

0,03299 0,63 6,31 0,13077
0,03299 1,19 4,57 0,17985

0,03299 1,12 1,28 0,04741
0,03299 1,22 0,78 0,03132
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Tabela 16: Fluxos de N Total - HUM 97 / 5 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade

seção média (cm)

1,5

4

6,5

9

11

13

15

17

19

21

24

26

28

30

32,5

35

37

40

42

44

46

48

50

52

54

57

59

61

64

66

69

71

73

75,5

78

80

82

84

Taxa de Sedimentação DENSIDADE (g/cm3)

 (cm / ano) APARENTE

0,03596 0,48

0,03757 0,47

0,03932 0,49

0,04105 0,52

0,04271 0,55

0,04452 0,52

0,04649 0,61

0,04864 0,83

0,00342 1,22

0,00763 1,14

0,00763 1,20

0,00763 1,23

0,00763 1,09

0,00763 1,23

0,00763 1,32

0,00763 1,21

0,00763 1,24

0,00763 0,84

0,03299 1,25

0,03299 0,68

0,03299 1,29

0,03299 0,54

0,03299 1,03

0,03299 0,47

0,03299 0,87

0,03299 0,48

0,03299 0,57

0,03299 0,45

0,03299 0,62

0,03299 0,49

0,03299 0,52

0,03299 0,50

0,03299 0,60

0,03299 0,71

0,03299 0,63

0,03299 1,19

0,03299 1,12

0,03299 1,22

Fluxo de NOT
(%)Nitrogênio mg x cm2 x ano -1

0,53 0,00912
0,44 0,00790
0,45 0,00872
19,55 0,42006
0,43 0,01003
18,19 0,41929
0,36 0,01022
0,09 0,00354
0,08 0,00035
0,08 0,00068
0,03 0,00030
0,05 0,00050
0,02 0,00021
0,07 0,00069
0,04 0,00045
0,09 0,00086
0,10 0,00096
0,11 0,00068
0,06 0,00236
0,24 0,00539
0,10 0,00407
0,34 0,00612
0,07 0,00228
0,36 0,00550
0,33 0,00958
0,43 0,00689
0,35 0,00646
0,34 0,00505
12,18 0,25073
0,46 0,00749
0,43 0,00736
19,92 0,32990
0,35 0,00683
11,05 0,26002
0,47 0,00978
0,33 0,01303
0,08 0,00306
0,06 0,00222
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Tabela 17: Isótopos  
13

C /  
15

N, C / N, % COT, %N Total - HUM 97 /  

 

 

 

 

 

 

Profundidade PESO DA 

seção média (cm) AMOSTRA (g) Microg N 15N Microg C 13C NOT % COT % C/N

1,5 0,01039 55,3 3,08 720,4 -24,05 0,53 6,93 13,0

4 0,01061 47,1 2,88 608,3 -24,06 0,44 5,73 12,9

6,5 0,01068 48,5 2,96 632,6 -23,95 0,45 5,92 13,0

9

11 0,01061 45,1 2,88 594,9 -23,86 0,43 5,61 13,2

13

15 0,01083 39,0 3,28 533,1 -23,84 0,36 4,92 13,7

17 0,01072 9,4 3,47 342,3 -23,66 0,09 3,19 36,4

19 0,01067 9,0 4,55 145,1 -22,88 0,08 1,36 16,0

21 0,01062 8,4 2,87 166,7 -21,95 0,08 1,57 19,9

24 0,01046 3,5 6,60 140,7 -21,65 0,03 1,34 40,6

26 0,01067 5,7 6,67 56,8 -19,27 0,05 0,53 10,0

28 0,01053 2,6 3,77 116,5 -22,59 0,02 1,11 44,5

30 0,01075 7,9 3,24 175,6 -22,99 0,07 1,63 22,3

32,5 0,01095 4,9 3,88 94,1 -23,17 0,04 0,86 19,3

35 0,01045 9,7 3,91 168,8 -22,77 0,09 1,62 17,4

37 0,01042 10,6 3,45 196,5 -22,88 0,10 1,89 18,6

40 0,01054 11,2 4,03 172,0 -24,03 0,11 1,63 15,4

42 0,01054 6,0 5,43 101,2 -22,97 0,06 0,96 16,8

44 0,01072 25,6 3,17 358,4 -24,05 0,24 3,34 14,0

46 0,01042 10,0 4,55 170,2 -23,17 0,10 1,63 17,0

48 0,01053 36,1 2,74 495,8 -24,02 0,34 4,71 13,8

50 0,01048 7,0 5,11 108,1 -23,55 0,07 1,03 15,4

52 0,01087 38,8 3,74 487,4 -24,01 0,36 4,48 12,6

54 0,01065 35,4 3,29 481,1 -23,88 0,33 4,52 13,6

57 0,01048 45,5 2,36 608,4 -23,94 0,43 5,81 13,4

59 0,01063 36,8 3,44 491,0 -23,94 0,35 4,62 13,3

61 0,01055 35,7 1,62 499,1 -24,13 0,34 4,73 14,0

64

66 0,01078 49,7 2,91 678,3 -24,03 0,46 6,29 13,7

69 0,01087 46,6 3,03 609,3 -23,92 0,43 5,61 13,1

71

73 0,01037 35,8 1,20 494,6 -24,01 0,35 4,77 13,8

75,5

78 0,01073 50,6 2,19 677,4 -23,99 0,47 6,31 13,4

80 0,01083 35,8 1,20 494,6 -24,01 0,33 4,57 13,8

82 0,01027 8,5 5,00 131,7 -23,74 0,08 1,28 15,5

84 0,01044 5,8 8,83 81,4 -23,90 0,06 0,78 14,1
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Tabela 18: Microcarvões – HUM 97 / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade Tamanho Nº médio Lâmina Filtros (g) Nº total Nº Part. X 10 (6)

seção média (cm) Part. (um) Partículas Campos (X 1700) (FV-FS) Partículas

1,5 44,3 39 65790 0,00362 18174033 18

4

6,5 67 32 53720 0,00223 24089686 24

9 52 42 71230 0,00198 35974747 36

11 45,4 41 69360 0,00258 26883721 27

13 47,6 48 80920 0,00238 34000000 34

15

17

19

21 35 11 18870 0,02294 822581 1

24 33,4 13 22780 0,01613 1412275 1

26

28

30

32,5 32 14 23460 0,00334 7023952 7

35 23,8 19 31450 0,0053 5933962 6

37 22,6 15 24820 0,00563 4408526 4

40

42

44

46

48 43,6 12 19720 0,0042 4695238 5

50 44,4 14 23460 0,00981 2391437 2

52 67,3 11 18020 0,01184 1521959 2

54 68,2 13 21930 0,00398 5510050 6

57

59

61

64 48 7 12070 0,00114 10587719 11

66 38,5 12 21080 0,00321 6566978 7

69 52,6 11 18530 0,00193 9601036 10

71 64 11 18190 0,00318 5720126 6

73

75,5 172,3 13 21760 0,00383 5681462 6

78

80 168,2 13 22780 0,00404 5638614 6

82 156 14 22950 0,00177 12966102 13

84 122,6 10 17170 0,00466 3684549 4
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Tabela 19: Fluxos de microcarvões - HUM 97 / 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profundidade Taxa de Sedimentação Densidade (g/cm3) Nº total Nº Part. X 10 (5) Fluxo de Carvões

seção média (cm)  (cm / ano) Aparente Partículas (Part. X cm2 X ano)

1,5 0,03596 0,48 18174033 181 31200

6,5 0,03932 0,49 24089686 240 46200

9 0,04105 0,52 35974747 36 7700

11 0,04271 0,55 26883721 270 63400

13 0,04452 0,52 34000000 340 78700

21 0,00763 1,14 822581 8 700

24 0,00763 1,20 1412275 14 1300

32,5 0,00763 1,32 7023952 70 7100

35 0,00763 1,21 5933962 60 5500

37 0,00763 1,24 4408526 44 4200

48 0,03299 0,54 4695238 47 8400

50 0,03299 1,03 2391437 24 8200

52 0,03299 0,47 1521959 15 2300

54 0,03299 0,87 5510050 55 15800

64 0,03299 0,62 10587719 105 21500

66 0,03299 0,49 6566978 65 10500

69 0,03299 0,52 9601036 96 16500

71 0,03299 0,50 5720126 57 9400

75,5 0,03299 0,71 5681462 56 13100

80 0,03299 1,19 5638614 56 22000

82 0,03299 1,12 12966102 130 48000

84 0,03299 1,22 3684549 37 14900


