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RESUMO 

 

A Bacia Amazônica é um importante agente de influência das mudanças climáticas, podendo 

atuar tanto como sumidouro quanto como emissor de CO2 para a atmosfera. Existem diversos 

estudos sobre a atuação de sistemas Amazônicos na ciclagem de carbono. Entretanto estudos 

relacionados à atuação de planícies alagadas amazônicas a cerca do acúmulo de carbono ainda 

são muito escassos. Nesse contexto o presente trabalho tem como objetivo avaliar as 

mudanças paleohidrológica, paleoclimáticas que ocorreram no Lago Airo durante os últimos 

13 mil anos e como essas mudanças afetaram o acúmulo de carbono em um sistema lacustre 

localizado na Sub-bacia do Rio Negro. Nesta área de estudo foi coletado um testemunho 

denominado AIRO12/01, com 1,46 cm de comprimento que apresentou ao longo dos últimos 

13300 anos cal AP três fases distintas de sedimentação. Durante o período entre 13300 anos 

cal AP a 11700 anos cal AP o lago constituía um canal do Rio Negro, durante esse período foi 

observada a ocorrência de um clima úmido na região evidenciada pela granulometria arenosa 

(Argila: 0,2%, Silte, 0,1% Areia: 99,63%) que indicou forte influência fluvial. Em 13300 anos 

cal AP foi observado um evento de sedimentação abrupta que pode ser consequência de fortes 

chuvas ou pelo aumento da vazão do Rio Negro. Os baixos valores de pigmentos 

sedimentares (média de 2,9 SPDU) indicaram baixa produtividade lacustre que ocorre devido 

a forte influência fluvial. Os valores de δ
13

C indicaram uma maior contribuição de plantas 

terrestres na constituição da matéria orgânica lacustre. A forte influencia do Rio Negro sobre 

o lago neste período também foi registrada através de altos valores de C/N (valor médio de 

49,4, como reflexo da influência de ácidos húmicos característico deste sistema fluvial) e 

valores de 
15

N próximos a zero (representativo de forte entrada de material terrestre). Devido 

a forte influência que o Rio exercia sobre o lago os valores de COT encontrados eram baixos 

(média de 1,37%). O período entre 11700 e 3000 anos cal AP foi marcado por evidencias de 

clima mais seco, com um aumento da concentração de micropartículas de carvão com media 

de 104 μm² e evidência de atividade eólica observada a partir de analise estatística. Contudo 

foram observados valores mais elevados de pigmentos sedimentares (média de 8,72 SPDU) e 

uma leve elevação dos valores de COT (média de 2,90%) que sugerem um período de semi-

isolamento do Rio. A granulometria nesse período continua arenosa, mas com uma pequena 

variação na proporção de seus constituintes (Argila: 1,57%; Silte: 5,18%, Areia:93,24%) . 

Durante os últimos 3000 anos cal AP é possível observar condições climáticas mais úmidas 

neste registro sedimentar, evidenciadas pelo aumento da concentração de pigmentos 

sedimentares (média de 13 SPDU) e do COT (média de 34%). A análise granulométrica 

torna-se mais siltosa (Argila: 13,10%, Silte: 78,31%, Areia: 8,59%) e a razão C/N apresentou 

acentuado decréscimo (média de 31,2), indicando que a influência fluvial diminuiu a partir 

desse período. Com a diminuição da influência fluvial foi observado o aumento da 

produtividade lacustre a partir do aumento do δ
15

N. O isolamento do lago em relação ao rio 

pode ter ocorrido devido ao aumento da umidade na região que permite o desenvolvimento da 

vegetação no entorno do lago Airo como é observado nos dias atuais. A partir do Holoceno 

Superior também é observado o aumento na concentração de micropartículas de carvão (valor 

médio de 3x10
6
 partículas por grama) e do tamanho médio das partículas (644 μm²), que 

podem indicar atividade humana no local. 

 

Palavra-chave: Ciclo do carbono. Lagos de várzeas. Processos sedimentares. Paleoclima. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Amazon Basin is an important and arguably key component of the carbon cycle due to its 

role in the carbon storage and also amenable to fast release to the atmosphere throughout land 

use change or drought-induced feedbacks.Despite the numerous studies about carbon stocks 

in the Amazonian soils and biomass little is known about the carbon accumulation in the 

floodplain lakes. In this context, the objective of this work is to evaluate the 

paleohydrological and paleoclimatic changes in Lake Airo during the last 13,000 years and 

how those changes affected the carbon accumulation in a floodplain lake located in the Negro 

river Sub-basin. In this study area a 146 cm core denominated AIRO12/01 was collected. 

Dated by four AMS-radiocarbon dates, this core has a basal age of 13300 cal years BP and 

three sedimentary units were identified. During the period between 13300 years cal BP to 

11700 years cal BP was observed the occurence of humid climate in the region, evidenced by 

a grain size with higher proportions of sand (Clay: 0.2%, Silte 0.1 %, Sand: 99.63%) that 

indicates a strong fluvial influence. In addition an abrupt sedimentation event was observed at 

13300 years cal BP interpreted as a consequence of heavy rains. The low values of 

Chlorophyll derivatives (average of 2.9 SPDU) indicate low lacustrine productivity that 

occurs due to strong lake influence. The values of δ
13

C indicated a greater proportion of 

terrestrial plants in the lacustrine organic matter. The strong influence of Negro river on the 

river in this period was also recorded by high C/N values (average value of 49.4 as a 

reflection of the influence of humic acids typical of this river system) and values of δ
15

N near 

to zero, representing a strong input of terrestrial material. Due to the strong river influence a 

extremely low TOC values was observed (average of 1.37%). Between 13300 and 11700 

years cal BP the lake constituted a channel of the Negro River. The period between 11700 and 

3000 years cal BP was characterized by a dry climate evidenced by an increase in the 

concentration of microparticles of charcoal (average of 2.4 x 10
6 

particles per gram) and 

eolian activity observed from statistical analysis. The low charcoal particle size of this period 

(average of 104 μm
2
) may suggest the occurrence of regional paleofires. However, higher 

values of Chlorophyll derivatives (average 8.72 SPDU) and sligth elevation of TOC values 

(average of 2.90%) were observed suggesting a period of semi-isolation of the River. During 

this period the grain size was composed by higher concentration of sand, but with a small 

variation in proportion of its constituents (Clay: 1.57%, Silte: 5.18%, Sand: 93.24%). The last 

3000 years BP was characterized by a wetter climate, evidenced by the increase of the 

chlorophyll derivatives (average 13 SPDU) and TOC (average of 34%). This phase was 

marked by a transition by a transition from coarse to finer sediments (Clay: 13.10%, Silt: 

78.31%, Sand: 8.59%) and C/N ratio showed a significant decrease (average 31.2), indicating 

a reduction in the river influence. As a consequence a increase in the lacustrine productivity 

and in the δ
15

N values was observed during this period. The reduction of the river influence 

can be due to the increase of humid conditions which allowed the development of vegetation 

around the Lake Airo, as it is observed today. An increase in the concentration of 

microparticles of charcoal (mean values of 3 x 10
6
 particles per gram) was observed. In 

addition the increase in the charcoal particle size (644 m) that characterized this period may 

indicate human activity around Airo Lake. 

 

Key words: Carbon cycle. Floodplain lakes. Sedimentary processes. Paleoclimate.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Terra sofre variações climáticas naturalmente que são causadas por 

fenômenos astronômicos, geofísicos e geológicos (SUGUIO, 2001). Entretanto, a ação 

humana tem intensificado essas variações. Estudos feitos a partir do estômato da espécie 

Typha orientalis demonstrou que as concentrações atuais de CO2 atmosférico (400 ppm) 

são semelhantes às observadas durante o Plioceno (BAI et al., 2015). Entretanto estudos 

feitos a partir de foraminíferos demonstraram que durante o médio Mioceno, período 

em que o planeta apresentava temperatura entre 3º e 6ºC mais elevadas, as 

concentrações de pCO2 já apresentavam níveis semelhantes aos atuais (TRIPATI;  

ROBERTS; EAGLE, 2009). A partir da Revolução Industrial, a concentração de CO2 

atmosférico aumentou mais de 100 ppm (JOOS; SPAHNI, 2008). Alguns pesquisadores 

(STRASSMANN  et al., 2008; STOCKER et al., 2011; RUDDIMAN, 2007) defendem 

que a influência humana nas variações climáticas não começaram somente a partir da 

revolução industrial, mas a partir do momento em que o homem começa a plantar seu 

próprio alimento. A concentração atual de CO2 atmosférico são as mais altas já 

observadas desde a década de 1950 (IPCC, 2014). Esses dados demonstram que a 

atividade humana pode contribuir para o avanço das alterações climáticas. Essas 

variações climáticas ocorrem de forma gradual, mas já podem ser observadas a partir da 

diminuição das geleiras, elevação do nível do mar e aquecimento do oceano (IPCC, 

2014).  

As planícies de inundação apresentam relevância reconhecida mundialmente, 

por oferecer diversos serviços ambientais, sendo a sua conservação assegurada pela 

Convenção de Ramsar (RAMSAR, 1971). Entre as vantagens de se preservar as 

planícies de inundação estão a conservação do clima e a mitigação das mudanças 

climáticas. Isso porque as áreas alagadas podem atuar tanto como fonte de carbono, 

quanto como absorvedouro de carbono (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005). Esse fato faz com que as áreas alagadas apresentem um papel 

importante no ciclo do carbono. O Brasil tem uma área de aproximadamente 8,5 

milhões de Km
2
, dos quais 20% são cobertos por planícies de inundação, que incluem 

pantanais, igapós, várzeas e manguezais. Na Bacia Amazônica, 30% de sua área é 

coberta por diferentes tipos de planícies de inundação (JUNK et al., 2013). Ainda que 

esses ambientes apresentem importância relevante em diversos serviços ambientais 

(RAMSAR, 1971) poucos estudos paleoclimáticos (ANICETO et al., 2014a, 2014b; 
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MOREIRA et al., 2012, 2013a, 2013b, 2014; COSTA., 2006; MOREIRA-TURCQ et 

al., 2004) foram realizados nos lagos de várzea Amazônicos. 

 Os lagos situados nas planícies de inundação da Bacia Amazônica, sujeita a 

inundação periódica do Rio Amazonas e seus tributários (GUYOT et al., 2007; JUNK, 

1997) podem atuar como armadilha de sedimentos. Devido a ocorrência de pulsos de 

inundação estima-se que nesta região transite 80% do material transportado pelo Rio 

Amazonas (MERTES et al., 1996). Além desta influência hidrológica, estes lagos são 

ambientes extremamente produtivos (MELACK; FORSBERG, 2001). Desta forma 

quantidades significativas de matéria orgânica podem ficar estocadas nestes sistemas de 

forma temporária ou permanente (MOREIRA-TURCQ et al., 2004), tendo sua origem 

tanto devido a produção in situ, quanto terrestre via o transporte fluvial ou devido aos 

aportes das bacias de drenagem adjacentes. Segundo Meyers (2003, 1997, 1994) a 

matéria orgânica presente em sedimentos lacustres conserva informações 

paleoambientais sobre sua origem, condições de formação, transporte e depósito 

(MEYERS, 2003). Os resultados desses estudos paleoclimáticos permitem conhecer as  

variações climáticas que ocorreram no passado e compreender como a Amazônia é 

capaz de se adaptar perante as alterações climáticas futuras. Além disto, por apresentar 

grande importância no ciclo do carbono (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005´; MOREIRA-TURCQ et al., 2004; SANDERS et al., 2017) as 

várzeas Amazônicas apresentam relevância nos estudos sobre as mudanças climáticas, 

uma vez que o carbono é um dos principais agentes dessas mudanças por ser o principal 

componente de dois gases de efeito estufa (CO2 e CH4) (COLE, 2013).  

O trabalho apresentado faz parte de uma cooperação entre a Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e o Institut de Recherche pour le Développement (IRD-

França), que tem como objetivo estudar a relação das variações paleoclimáticas com a 

acumulação de carbono em lagos de várzea. Já foram desenvolvidos estudos com essa 

temática no Alto e Baixo Amazonas (ANICETO et al., 2014a, 2014b; MOREIRA et al., 

2012, 2013a, 2013b, 2014; COSTA., 2006; MOREIRA-TURCQ  et al., 2004; 

QUINTANA-COBOS  et al., in press; CORDEIRO  et al., 2008). Estes trabalhos 

demonstraram que as várzeas podem acumular grandes quantidades de carbono, 

entretanto essa acumulação não ocorre de forma permanente, sendo influenciada por 

fatores paleohidrológicos e paleoclimáticos. Em escala de tempo secular, Sanders e 

colaboradores (2017) observaram que as várzeas Amazônicas são capazes de absorver 

mais carbono do que qualquer outro sistema lacustre ao redor do mundo. Na bacia do 
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Rio Negro esse projeto é o primeiro com objetivo de analisar a acumulação de carbono 

em lagos de várzea em escala milenar, bem como observar as variações climáticas 

ocorridas na Bacia do Rio Negro com base em dados sedimentológicos, geoquímicos e 

microscópicos. A realização do mesmo se baseia na contribuição de dados sobre a 

influência da dinâmica paleohidrológica do Rio Negro na sedimentação de planícies de 

inundação na bacia Amazônica, a partir de estudos realizados no lago Airo, situado na 

região do Alto Rio Negro. A partir desse estudo será possível observar como um lago de 

várzea se comporta diante das variações paleohidrológicas e paleoclimaticas e como 

essas variações influenciam a acumulação de carbono no sistema. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

  

Objetivo Geral  

 

 Avaliar a influência de variações paleohidrologicas e paleoclimáticas em um 

lago de várzea na região do Alto Rio Negro ao longo dos últimos 13300 anos cal AP.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Determinar as variações paleohidrológica a partir da analise granulométrica e 

geoquímica; 

 Determinar a origem da matéria orgânica sedimentar através da análise 

elementar e isotópica; 

 Calcular a taxa de acumulação de carbono orgânico; 

 Quantificar a deposição de micropartículas de carvão como indicador da 

ocorrência de paleoincêndios; 

 Compreender como as variações paleohidrologicas e paleoclimaticas 

influenciaram a produtividade do Lago Airo ao longo do Holoceno; 

 Determinar a produtividade lacustre a partir da analise de pigmentos sedimentar  

 

Hipóteses 

 

   A partir da analise dos dados será possível inferir sobre o clima na Região 

do Alto Rio Negro durante os últimos 13300 anos.  

  O tipo de vegetação e a acumulação de carbono no Lago Airo foram 

influenciados pelas variações paleohidrologicas do Rio Negro. 
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3 BASE TEÓRICA 

 

3.1 O QUATERNÁRIO NA AMAZÔNIA 

 

O Quaternário teve inicio em 2,58 Ma a partir do Estágio Gelasiano, e 

compreende o Pleistoceno e o Holoceno (SINHA et al., 2013; GIBBARD et al., 2010), 

como pode ser observado na figura 1. Por ser um período estratigráfico recente o 

Quaternário guarda maiores informações sobre as mudanças paleoclimaticas ocorridas 

na terra (SUGUIO, 2001). Essas variações ocorrem devido a vários processos 

astronômicos, geofísicos e geológicos que acontecem naturalmente. 

 

Figura 1: Escala de tempo determinada pela União Internacional das Ciências Geológicas que determina 

o Quaternário e suas subdivisões. 

Fonte: Modificado de GIBBARD et al., 2010. 
 

Entre esses processos naturais que causam alterações no clima está a atividade 

solar. As variações que ocorrem na atividade do sol como intensidade luminosa, calor 

irradiado, radiação e forçante de insolação podem influenciar no clima. A insolação por 

sua vez, pode afetar a composição da atmosfera, que também pode levar a alterações 

climáticas. O ultimo fator de influencia é explicado pela Teoria de Milankovitch 

(BERGER, 1978; SUGUIO, 2001). 

Os ciclos de Milankovitch, exemplificados na figura 2, correspondem às 

variações de insolação que atingem a Terra. Três ciclos são descritos. A excentricidade 

(92000 a 120000 anos), que corresponde à variação da distância da Terra em relação ao 

sol e por isso determina a energia solar recebida pela Terra (LOUTRE, 2008). A 

obliquidade (40000 a 41000), que corresponde ao grau de inclinação do eixo da Terra 

em relação ao plano orbital (LOUTRE, 2008). A precessão (19000 a 26000 anos), que 

representa à oscilação do eixo da Terra em torno de sua órbita (SUGUIO, 2001).  
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Figura 2: Ilustração dos três ciclos de Milankovitch, excentricidade, precessão e obliquidade. 
Fonte: AKEL., 2016 

 

3.1.1 Pleistoceno na Amazônia 

 

O Pleistoceno teve início a cerca de 2,58 milhões de anos com a chegada de 

condições climáticas mais frias (DEMENOCAL, 2008). Ele é o primeiro período a 

apresentar geleiras permanentes no Hemisfério Norte. Registros de IRD (Ice-rafted 

debris) encontrados a partir desse período marcam o inicio do Pleistoceno (GIBBARD, 

2003) A partir de estudos paleoclimáticos é possível observar as mudanças que 

ocorreram na Amazônia durante esse período.  

O Ultimo Máximo Glacial (de 23000 à 19000 anos cal AP) foi marcado pela 

ocorrência de pólen de Isoetes no sedimento do lago Titicaca (PADUANO et al., 2003) 

e aumento do nível do lago Pacucha e Titicaca, localizados no Peru (HILLYER et al., 

2009; PADUANO et al., 2003). Reis e colaboradores (2017) a partir de dados 

palinológicos, isotópicos e sedimentológicos, classificaram o clima na região da Serra 

de Carajás como quente e úmido entre 20000 e 17000 anos cal AP. Com o fim do 

UMG, durante o deglacial, começam a desaparecer os táxons de floresta Montana 

próximo ao lago Consuelo no Peru e lago Fuquene, na Colômbia, demonstrando um 

aquecimento constante que dura até 10 mil anos (BUSH; SILMAN; URREGO, 2004; 

VAN’T VEER; ISLEBE; HOOGHIEMSTRA, 2000; VAN DER HAMMEN; 

HOOGHIEMSTRA, 2003). A diminuição do nível do lago Pacucha a 16 mil anos AP 

causou a substituição de diatomáceas por espécies bentônicas e de águas rasas. 

(HILLYER et al., 2009), reforçando os indícios de que o clima estava mudando. Na 

Amazônia Oriental, na Serra dos Carajás, entre 13000 e 10500 anos AP, dados 
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geoquímicos, sedimentológicos e palinológicos também constituem evidências de clima 

mais seco (SUGUIO, 2001; ABSY et al., 1991; SIFEDDINE et al., 1994). Entretanto, 

foi observado o aumento da precipitação entre 14900 e 10800 anos cal AP no leste da 

Amazônia a partir da elevação da taxa de erosão (HERMANOWSKI; DA COSTA; 

BEHLING, 2012; HERMANOWSKI et al., 2012; SIFEDDINE et al., 2001), que podem 

estar relacionados com o aumento na descarga na Foz do rio Amazonas em 11800 anos 

cal AP, observado a partir de δ
18

O planctônico (MASLIN; BURNS, 2000).  

 

3.1.2 Holoceno na Amazônia 

 

O final da última glaciação marca o inicio do Holoceno, sendo também 

conhecido como interglacial e corresponde a época mais recente da história da Terra. 

Ele é considerado o período quente mais longo já registrado (PETIT et al., 1999; 

SINHA et al., 2013). O Holoceno teve inicio em 11703 anos cal AP, logo após um 

evento abrupto chamado Younger Dryas (SINHA et al., 2013). 

Existem diferentes reconstruções paleoclimáticas baseadas em variados indicadores 

paleoambientais, tais como indicadores palinológicos, sedimentológicos e geoquímicos. 

Esses estudos demonstram que o Holoceno Inferior e o Holoceno Médio na Amazônia 

foram mais secos do que o Holoceno superior, como pode ser observado na figura 3. 

Cheng e colaboradores (2013), a partir das variações de δ
18

O em espeleotemas de uma 

caverna nos Andes Peruanos determinaram que um enfraquecimento da Monção Sul 

Americana foi o responsável pela redução do transporte de umidade em parte da Bacia 

Amazônica durante o Holoceno Inferior e Médio. No norte da Amazônia, os valores de 

carbono observados no solo entre o período de 8720 a 6060 anos cal AP eram 

compatíveis com solo com vegetação típica de cerrado, indicando a ocorrência de clima 

seco (DESJARDIN et al., 1996). Diversos estudos demonstraram a expansão do cerrado 

na Bacia Amazônica (BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 2000; BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 1998; MAYLE; POWER, 2008; FREITAS et al., 2001). No 

Pântano de Monica, na Colômbia a má drenagem do solo ficou evidenciada pelo 

aumento na ocorrência de polens de palmeiras entre 4000 e 3080 anos cal AP 

(BEHLINHG; BERRIO; HOOGHIEMSTRA, 1999), além da diminuição do nível do 

Lago Tota (CARDOZO et al., 2014).  

No Equador, durante o Holoceno Inferior, foi observada a ocorrência da espécie 

pioneira Cecropia entre 8700 e 5800 anos cal AP (WENG; BUSH; ATHENS, 2002.), 
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indicando ocorrência eventos de distúrbio e abertura florestal. O aumento na 

acumulação de micropartículas de carvão, coincidente com o estabelecimento de 

vegetação típica de cerrado, indica maior frequência de paleoincêndios causada pelo 

clima seco, próximo aos lagos Marcio e Tapera, no leste da Amazônia e Santa Maria, no 

sul, durante o Holoceno médio (BUSH et al., 2007; DE TOLEDO; BUSH, 2007). Na 

Amazônia central, registros de paleoincêndio indicaram a ocorrência de clima mais seco 

entre 3000 e 6000 anos cal AP em Cuiabá (SOUBIES, 1980). Ainda na região central, 

no lago Calado, foi observado a ocorrência de pólen de gramíneas, que indicou uma 

diminuição no nível da água entre 8400 a 4500 anos cal AP (BEHLING et al., 2001). 

Essa diminuição também foi observada nos lagos da Serra de Carajás, baseado no 

aumento da colônia de B. Braunii (CORDEIRO et al., 2008) e no Lago Titicaca, a partir 

da diminuição de esporos de Isoietes e pólen de Ciperacea (PADUANO et al., , 2003). 

Entre 7800 e 3000, um hiato no lago Comprido, na Amazônia Oriental (MOREIRA et 

al., 2013) e entre 5600 e 2600 anos cal AP no Lago Quistococha, na Amazônia peruana 

(ANICETO et al., 2014) também são registros que evidenciam período mais seco 

durante o Holoceno Médio. Indícios de regressão da floresta na região sudoeste através 

de estudos palinológicos corroboram com as evidências de clima seco (MAYLE; 

BURBRIDGE; KILLEEN, 2000; BUSH; SILMAN; URREGO, 2004).  
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Figura 3: Gráfico com os trabalhos na Amazonia que indicam período seco durante o Holoceno Médio e 

Inferior. Cada cor representa um método de análise.(1-Behling et al., 2000; 2-Bush et al., 2004; 3- Freitas 

et al., 2001; 4- Mayle, Power., 2008; 5- Behling et al. 

 

A partir do Holoceno Superior é observado, através de registros palinológicos, a 

evidência de uma expansão da floresta Amazônica devido a condições mais úmidas 

(MAYLE; BURBRIDGE; KILLEEN, 2000; FREITAS et al., 2001). Behling (2002) 

observou, a partir de estudos palinológicos, um aumento nos estoques de carbono 

durante esse período na Bacia Amazônica. Estudos sedimentológicos em lagos isolados, 

na Serra de Carajás, demonstraram que ocorreu um aumento no acúmulo de carbono 

devido ao aumento da umidade durante o Holoceno Superior (TURCQ et al., 2002). 

Com base em estudos palinológicos foram detectadas mudanças na composição da 

vegetação que indicam um aumento da umidade na laguna Loma Linda, na Amazônia 

Colombiana (BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 2000). No lago Comprido, localizado no 

Estado do Pará, o aumento da produtividade lacustre também sugere evidências de um 

clima mais úmido (MOREIRA et al., 2013a). A partir de 2600 anos cal AP, com o 

retorno da umidade chega ao fim o período de interrupção da sedimentação observado 

no Holoceno Médio, no lago Quistococha, localizado na Amazônia Peruana. Na Várzea 

do Lago Grande do Curuai e no lago Maracá, localizados no baixo Amazonas, o 

aumento da descarga do rio Amazonas, provocado pelo aumento da insolação e por 

mudanças na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para o sul, gerou uma alta taxa 

de sedimentação registrada há 2700 anos AP (MOREIRA-TURCQ et al., 2014). Na 
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figura 4 é possível observar alguns estudos que demonstram que a Bacia Amazônica 

estava mais úmida durante esse período. 
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Figura 4: Gráfico com os trabalhos na Amazônia que indicam o retorno da umidade a partir do Holoceno 

Superior (1- Behling et al., 2000; 2- Hermanowsk et al., 2012; 3- Mayle, 2000; 4- Moreira et al., 2013; 5- 

Moreira-Turcq et al., 2014;6- Aniceto et al., 2015) 

 

3.1.3 Mudanças Paleoclimaticas na região da Bacia do Rio Negro 

 

Atualmente poucos são os trabalhos sobre mudanças paleoclimáticas realizados na 

bacia do Rio Negro, em especial sobre o impacto dessas variações na acumulação de 

carbono nos ambientes lacustres dessa região. Entretanto, as pesquisas já realizadas 

apresentam grande importância para os estudos paleoclimáticos na Bacia Amazônica 

durante o Quaternário (COLINVAUX et al., 1996; CORDEIRO et al., 2011; 

D’APOLITO; ABSY; LATRUBESSE, 2013, 2017; CARNEIRO-FILHO et al., 2002; 

SALDARRIAGA; WEST, 1986). 

 Na lagoa da Pata, localizada no morro dos Seis lagos, no Alto Rio Negro, 

Colinvaux e colaboradores (1996) observaram a rara ocorrência de gramíneas no 

material sedimentar durante os últimos 42 mil anos cal AP, o que sugere que floresta 

permaneceu intacta durante este período. No entanto estudos palinológicos e 

sedimentológicos mais recentes observaram que mesmo que no Morro dos Seis Lagos a 

floresta tenha permanecido intacta o local passou por um período mais seco durante o 

ultimo glacial (D’APOLITO; ABSY; LATRUBESSE, 2013). Em 18000 anos cal AP a 

entrada repentina de material clástico indicou a possível ocorrência de chuvas 

torrenciais, que são características de clima seco (SANTOS et al., , 2001). Entre 15300 
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anos cal AP e 10000 anos cal AP foi observada uma fase de elevação no nível da Lagoa 

da Pata, localizada no Morro dos Seis Lagos, como também um aumento em sua 

paleoprodutividade (CORDEIRO et al., 2011). Ainda na Lagoa da Pata a ocorrência da 

espécie Podocarpus e Mysrine durante o último glacial foram utilizados como 

indicadores de clima mais frio (D’APOLITO; ABSY; LATRUBESSE, 2017).  

Na região do médio Rio Negro o registro de um clima mais seco também foi 

evidenciado pela ocorrência de paleodunas entre as cidades de Barcelos e Santa Isabel 

durante 10400 e 7800 anos cal AP. Segundo Carneiro-Filho e colaboradores (2002), a 

partir de 7800 anos cal AP até o presente observa-se o fim das atividades eólicas na 

região, sugerindo condições mais úmidas. As condições climáticas encontradas 

atualmente na região só se estabeleceram a partir de 6000 anos cal AP (D’APOLITO et 

al.,  2013). Mesmo período em que Saldarriaga e West (1986) observaram o aumento na 

ocorrência de micropartículas de carvão, indicando a ocorrência de paleoincêndios na 

área da bacia do Rio Negro que está inserida na Venezuela, segundo os autores esses 

incêndios são resultado de raios incidindo na vegetação seca, ou até mesmo fruto da 

atividade humana. 

 

3.2 EVENTOS ABRUPTOS: YOUNGER DRYAS 

 

Alterações climáticas abruptas são eventos climáticos de curta duração, mas de 

importância biológica (BUSH; SILMAN, 2004). Isso porque enquanto as mudanças 

climáticas graduais possibilitam a adaptação dos organismos os eventos abruptos não, 

causando um impacto maior pela rapidez com a qual acontece (PETEET, 2008).  

O Younger Dryas (YD) foi um evento abrupto que ocorreu entre 12899 e 11703 

anos AP, durando aproximadamente 1200 anos (SINHA et al., 2013). Esse evento 

marca o período de transição entre Pleistoceno e Holoceno. Registros das mudanças 

climáticas provocadas pelo YD indicam que ela foi causada por uma redução da 

Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico  (AMOC em inglês Atlantic 

Meridional Overturning Circulation) (MCMANUS et al., 2004). Essa redução teria sido 

a responsável pelo resfriamento no Hemisfério Norte e aquecimento no Hemisfério Sul, 

por deslocar a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para o Sul (CARLSON, 

2010, 2013; HUE et al., 2009). Entretanto, existem outras teorias para a ocorrência do 

YD. Entre elas estão o impacto de um bólido (FIRESTONE et al., 2007). 
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Uma camada rica em carbono, datado de 12900 anos foi encontrada na Carolina 

do Sul, na América do Norte. Indícios de extinções durante o Pleistoceno são 

encontrados abaixo dessa camada, logo, ela seria a evidência do impacto de um 

meteorito que teria sido o responsável por mudanças abruptas que causaram 

resfriamento observado durante o YD (FIRESTONE et al.,  2007). 

Na América do Sul a redução no transporte de calor para o hemisfério norte teria 

deixado o clima mais quente durante o YD (STOUFFER, 2006; CARLSON, 2010). Van 

Breukelen e colaboradores (2008) observaram que o aumento no gradiente de 

temperatura da superfície do mar (Pacifico e Oceano Atlântico) causou a migração de 

chuvas convectivas para o Sul, tornando o hemisfério norte mais úmido. Na Cueva Del 

Tigre Perdido, localizada no Peru, registros de espeleotema registraram temperaturas 

mais baixas e alta pluviosidade (VAN BREUKELEN et al., 2008). Entretanto, alguns 

autores (HILLYER et al., 2009; PADUANO et al., 2003) não encontraram evidências 

claras da ocorrência desse evento no Peru. Maslin e Burns (2000) observaram em 11800 

anos cal AP um aumento na descarga do rio Amazonas, que pode ser em consequência 

do degelo nos Andes, mas também do aumento da precipitação. 

 

3.3 O CARBONO E SUA IMPORTÂNCIA NAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

GLOBAIS  

 

O carbono é um dos principais elementos para a manutenção da vida no planeta 

(ALBERÈRE, 2011), pois ele constitui todo organismo vivo (COLE, 2013). Dois 

componentes do carbono presentes na atmosfera são considerados potentes gases de 

efeito estufa, o CO2 e o CH4 (COLE, 2013) que podem atuar como amplificadores das 

forçantes climáticas (PETIT et al., 1999). 

O ciclo do carbono, como ilustrado na figura 5, é o processo de movimentação 

do carbono entre os ecossistemas terrestres, o oceano e a atmosfera. Essa movimentação 

ocorre devido à fotossíntese, respiração e dissolução oceânica. 
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Figura 5: Imagem esquemática do Ciclo do Carbono. 

Fonte:Modificado de John M. Evans e Howard Perlman, USGS (2016) 

 

Antes do início do período que muitos pesquisadores denominam como 

Antropoceno, as trocas de carbono com a atmosfera estavam em equilíbrio (COLE, 

2013; CIAIS et al., 2013). Segundo alguns autores o Antropoceno teve inicio logo após 

a revolução industrial, quando a emissão de CO2, CH4 e N2O começa a aumentar 

significativamente (FOLEY et al., 2013). No entanto estudos demonstram que o 

aumento na concentração de CO2 e CH4 de origem antrópica na atmosfera começou 

antes da revolução industrial, o que indica que a mudança no uso do solo foi a primeira 

atividade antrópica a afetar o ciclo do carbono (STRASSMANN et al., 2008; 

STOCKER et al., 2011; RUDDIMAN, 2007). A concentração de CO2 na atmosfera 

chegou a um valor 40% maior em 2011 do que era antes do período pré-industrial 

(CIAIS et al., 2013). A temperatura da superfície terrestre aumentou 0,88°C desde o 

final do século XIX, e segundo relatório do IPCC (2013) ainda podem aumentar mais de 

5°C durante o século atual. O rápido avanço das mudanças climáticas no planeta ocorre 

pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa ocasionado por atividades 

antrópicas (LAL, 2008). De acordo com Zachos e colaboradores (2008) se as emissões 

de combustíveis fósseis continuarem na mesma proporção que ocorrem hoje em dia, a 
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concentração de CO2 na atmosfera em menos de 300 anos será comparável com as 

observadas durante o Eoceno (entre 36 Ma e 55 Ma), com valores de 1800 ppmv. 

Os maiores responsáveis pelas emissões de CO2 para a atmosfera de origem 

antrópica são a queima de combustíveis fosseis e a mudança no uso do solo (GRACE, 

2004; LAL 2008). A queima de combustíveis fósseis teve um aumento continuo na taxa 

anual de emissão de CO2, entretanto, na década de 2000 esse aumento foi maior do que 

o observado nos anos anteriores (LE QUÉRE et al., 2009; 2016) . A segunda maior 

fonte antrópica de CO2 para a atmosfera são as emissões causadas pelas mudanças no 

uso do solo (MUS). Essa atividade não é resultado apenas de atividade atual, mas do 

desmatamento que vem ocorrendo a varias décadas (LE QUÉRE et al., 2009). Como 

pode ser observado na tabela 1, houve uma diminuição na emissão por MUS entre 2000 

e 2015, resultado da diminuição de desmatamento observado nesse período (LE 

QUÉRÉ et al., 2016). 

Dados da estação de Mauna Loa, observados na figura 6, mostram que a 

concentração de CO2 atmosférico chegou a 400 ppm em 2016 (LE QUÉRÉ et al., .2015, 

2016; LAL, 2008), aumentou mais de 100 ppm desde o inicio da revolução industrial 

em 1750 (JOOS, SPAHNI, 2008). 

Um estudo feito na Estação Vostok, na Antártida, através da análise da 

composição de bolhas de ar aprisionadas em um testemunho de gelo, analisou a 

composição da atmosfera nos últimos 450 mil anos. Nesse estudo foi possível observar 

quatro períodos interglaciais com temperatura mais elevada. Esses quatro períodos 

apresentaram taxas elevadas de CO2 na atmosfera, sendo a mais alta (300 ppm de CO2) 

encontrada por volta de 330 mil anos. Esse resultado demonstra que nos últimos 450 mil 

anos a taxa de CO2 na atmosfera nunca foi tão alta quanto é atualmente (PETIT et al., 

1999). A concentração de carbono na atmosfera atualmente se iguala aos valores 

observados durante o Plioceno (BAI et al., 2005; LUTHI et al., 2008). É importante 

ressaltar que no período pré-industrial as taxas de concentração de CO2 na atmosfera 

eram compatíveis com outros interglacias (PETIT et al., 1999). 
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Figura 6:Concentração de CO2 atmosférico (ppm). Em preto aparece a tendência sazonal e em vermelho 

a média mensal da concentração de CO2 na atmosfera. 

Fonte: NOAA (2016) 

 

Tabela 1: Dado de emissão de carbono retirado do Global Carbon Project, 

realizado pelo Centro de Análises de Informações sobre o Dióxido de Carbono 

(CDIAC). http://cdiac.ornl.gov/GCP/carbonbudget/2016/# 

 Giga toneladas de Carbono ao ano 

Emissão 60-69 70-79 80-89 90-99 00-09 06-15 2015 

Combustíveis 

Fósseis 
3,1 ± 0,2 4,7 ± 0,2 5,5 ± 0,3 6,3 ± 0,3 8 ± 0,4 9,3 ± 0,5 

9,9 ± 

0,5 

Mudança no Uso 

do Solo 
1,5 ± 0,5 1,3 ± 0,5 1,4 ± 0,5 1,6 ±0,5 1 ± 0,5 1 ± 0,5 

1,3 ± 

0,5 

Taxa de 

crescimento na 

concentração 

atmosférica de 

CO2 

1,7 ± 0,1 2,8 ± 0,1 3,4 ± 0,1 3,1± 0,1 4,0±0,1 4,5 ± 0,1 
6,3 ± 

0,2 

Sumidouro 

Oceânico 
1,2 ± 0,5 1,5 ± 0,5 1,9 ± 0,5 2,2 ± 0,5 2,3 ± 0,5 2,6 ± 0,5 

3,0 ± 

0,5 

Sumidouro 

residual terrestre 
1,7 ± 0,7 1,7 ± 0,8 1,6 ± 0,8 2,6 ± 0,8 2,6 ± 0,8 3,1 ± 0,9 

1,9 ± 

0,9 
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3.3.1 O papel da Bacia Amazônica  

 

A bacia Amazônica apresenta papel fundamental no ciclo de carbono. A 

Amazônia armazena aproximadamente 20% do carbono total estocado na biosfera 

terrestre continental (FELDPAUSH et al., 2012). A Bacia Amazônica também pode 

atuar como fonte ou sumidouro de carbono para a atmosfera. Isso porque durante os 

períodos de La Niña, a Amazônia pode atuar como um absorvedouro de CO2 devido às 

temperaturas mais baixas e condições mais úmidas, já em períodos de EL Niño, onde a 

Amazônia tem episódios de clima mais seco, ela pode atuar como emissor de carbono 

para a atmosfera (NOBRE et al., 2002; NOBRE; NOBRE, 2002; TIAN et al., 1998). 

 A pecuária e a indústria madeireira ocasionam o desmatamento e queimadas em 

grande parte da Amazônia (COLE, 2013). O INPE estimou que em 2016 uma área de 

7.989 km
2
 foi desmatada na Amazônia legal, desses quase 8 mil km², mais de mil km² 

foi desmatado no estado do Amazonas. Essas práticas resultam em um menor 

armazenamento de carbono no solo e consequentemente uma maior liberação desse 

elemento para a atmosfera (HOUGHTON, 2003). Uma boa compreensão do ciclo do 

carbono na Amazônia e em seus respectivos reservatórios é imprescindível para se 

entender a importância desse ecossistema nas alterações climáticas globais e 

consequentemente para a manutenção da vida na Terra. Os lagos da planície de 

inundação da Bacia Amazônica acumulam quantidades significativas de carbono e são 

um componente importante do ciclo do carbono na Bacia Amazônica (SANDERS et al., 

2017; MOREIRA-TURCQ et al., 2004; CORDEIRO et al.,  2008 ). Contudo, estudos 

nessa área ainda são escassos, principalmente quando se trata da sub-bacia do Rio 

Negro. 

 

3.4 SISTEMAS LACUSTRES 

 

Os sistemas lacustres apresentam grande capacidade de acumulação de carbono, 

sendo armazenando mais de um quarto do carbono atmosférico acumulado por oceanos 

modernos (EINSELE et al., 2001). O armazenamento carbono em lagos ocorre em 

grande parte devido aos sedimentos dos lagos permanecerem preservados por muito 

mais tempo (10.000 anos ou mais) do que a biomassa florestal ou no solo (décadas a 

séculos) (COLE et al., 2007). A causa das taxas de armazenamento de carbono orgânico 

mais elevadas em lagos reflete não apenas a maior produtividade lacustre, mas também 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#26
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a influência de uma taxa de sedimentação rápida com elevado teor de preservação 

(DEAN; GORHAM, 1998).  

Pequenos lagos geralmente mostram um elevado potencial de preservação de 

matéria orgânica (DEAN; GORHAM, 1998.). As altas taxas de acumulação de carbono 

são causadas principalmente por altas entradas de matéria orgânica terrestre de área de 

drenagem relativamente grande, bem como pelo fornecimento de nutrientes para a 

produção primária autóctone (EINSELE et al., 2001).  

Lagos de planície de inundação podem apresentar conexão direta ou indireta 

com o rio. Sua formação esta diretamente ligada às mudanças climáticas, pois se deram 

devido à flutuação do mar que ocorreram no passado (IRION, 1989). Durante a 

inundação a água do rio invade o lago (APRILE; DERWICH, 2013), como ilustrado na 

figura 7. Devido a sua conexão com o rio os lagos de planície alagada podem ser 

influenciadas pela hidrodinâmica do mesmo, que por sua vez, sofre influencia de 

mudanças climáticas (MOREIRA, 2012). Essas observações ressaltaram a importância 

da forte dinâmica hidrológica do rio sobre os processos de acumulação de carbono nos 

lagos de planície de inundação da Amazônia (MOREIRA, 2012, ANICETO, 2014; 

QUINTANA-COBO, in press). 

As Várzea Amazônicas apresentam variações nas taxas de acúmulo de carbono, 

podendo ter taxas mais elevadas do que os lagos isolados (CORDEIRO et al., 2008; 

SANDERS et al., 2017), revelando extrema importância desse sistema no ciclo do 

carbono. As planícies de inundação são um dos sistemas mais produtivos da terra, sendo 

assim, são vitais para a conservação da biodiversidade (GOPAL, 1999).  

Planícies de inundação possuem papel importante na acumulação de matéria 

orgânica, pois funcionam como armadilhas de sedimento (DUNNE et al., 1998), com 

isso preservam o carbono acumulado. O carbono é um importante marcador de 

mudanças paleoclimáticas, pois a partir de análises da composição da matéria orgânica é 

possível observar informações paleoambientais importantes sobre a origem, condições 

de formação, transporte e deposição dos sedimentos (MEYERS; ISHIWATARI, 1993; 

MEYERS 1994, 2003).  
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Figura 7: Esquema da formação dos lagos de várzea. 

 

As planícies de inundação podem ser classificadas em permanentemente 

inundadas ou periodicamente inundadas (JUNK et al., 2011; BAYLEY, 1995). Sendo a 

maioria das planícies da Amazônia classificadas com periodicamente inundadas. Para 

Junk (1983), as planícies de inundação são um sistema de transição entre o ambiente 

aquático e terrestre. Elas são essenciais para a sustentabilidade dos ecossistemas 

atuando como filtros naturais capazes de melhorar a qualidade da água, armazenando 

grandes quantidades de sedimentos (KEDDY et al., 2009) 

Os fatores que influenciam as planícies de inundação são o clima, a hidrologia, 

qualidade química da água e do sedimento e critérios biológicos como composição da 

vegetação ao entorno. Não se sabe a exata extensão das áreas inundadas da Bacia 

Amazônica, mas acredita-se que aproximadamente 20% da sub-bacia do Rio Negro é 

coberta por planícies de inundação (JUNK et al., 2011) 

Os rios de águas negras geralmente drenam sedimentos do Terciário e áreas 

antigas dos escudos da Guiana que datam do pré-cambriano. Esses rios apresentam 

baixa quantidade de material em suspensão e material dissolvido. Rios de água preta 

também apresentam grande quantidade de ácidos húmicos e transportam principalmente 
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sedimento arenoso, originário dos escudos da Guiana (podzois) e formam planícies de 

inundação inférteis (JUNK et al., 2011; KEDDY et al., 2009). Por isso são classificados 

como planície de inundação de baixa fertilidade (JUNK et al., 2011). 

 

3.4.1 Papel dos lagos de planície de inundação no acúmulo de carbono recente 

(últimos 100 anos) 

 

Estudos sobre a acumulação de carbono recente foram realizados em lagos de 

planícies alagadas Amazônica. Moreira-Turcq e colaboradores (2004) analisaram a taxa 

de acumulação em um testemunho do lago Santa Ninha, no Pará, nos últimos 100 anos. 

Eles observaram uma variação de 30 a 250 g m
-2

 ano
-1

, com uma média de 100 g m
-2

 

ano
-1

 de carbono acumulado. Sander e colaboradores (2017) compararam a acumulação 

de carbono recente dos lagos de várzea amazônicos com outros sistemas lacustres e 

observou como essas taxas podem variar nos três diferentes tipos de lagos de planície 

alagada. Os lagos de água branca, com a água de coloração turva, barrenta e com grande 

quantidade de material em suspensão. Os lagos de águas pretas, que apresentam 

coloração escura e são ricos em ácidos húmicos. Os lagos de águas claras, que possui 

água transparente de cor esverdeada com pouco material em suspensão (Sioli, 1951). Os 

resultados encontrados foram respectivamente 78 ± 14 g cm ano, 203 ± 57 e 498 ± 124 

g m
-2

 ano
-1

.  A partir desse dado, foi possível observar que as taxas de acumulação de 

carbono em lagos de várzea Amazônicas nos últimos cem anos foram expressivamente 

maiores do que as observadas em outro lagos ao redor do mundo. Também foi 

observado que os lagos de águas claras tem a capacidade de armazenar mais carbono do 

que os lagos de água branca e preta, como demonstrado na figura 8. 
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Figura 8: Acumulo de carbono em diferentes tipos de lagos. 
Fonte: Modificado de: Sanders et al., 2017 

 

3.4.2 Papel dos lagos de planície de inundação no acúmulo de carbono no Holoceno 

 

Estudos sobre a acumulação de carbono nos lagos de planícies alagadas durante 

o Holoceno demonstraram que esse ambiente apresenta grande variação no acúmulo de 

carbono. Essas variações ocorrem devido às mudanças paleoclimáticas e 

paleohidrológica e podem ocasionar o aumento das taxas de acumulação de carbono no 

sedimento lacustre (MOREIRA et al., 2012; ANICETO, 2014).  

No lago Acarabixi, um lago de várzea localizado na região do médio Rio Negro, 

as taxas de acúmulo de carbono chegaram ao valor máximo de 820 g m
-2

 ano
-1

 em 

10560 anos cal AP, período que apresenta eventos extremos de altas taxas de 

sedimentação. Após esse período (entre 10530 3 9740 anos cal AP) as taxa diminuem 

chegando a valores médios de 37,3 g m
-2 

ano
-1

 e retornam a aumentar entre 9700 e 9600, 

período que coincide com outro aumento da sedimentação (COSTA, 2006; CORDEIRO 

et al., 2008).  

No lago Santa Ninha, foram encontradas taxas de acúmulo de carbono com 

média de 168 g m
-2

 ano
-1

 entre 5600 e 5100 anos cal AP, com um máximo de 450 g m
-2

 

ano
-1

. Esses valores encontrados foram influenciados pela hidrodinâmica do Rio 

Amazonas (MOREIRA, 2012; MOREIRA et al., 2012).  
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Durante 6100-4900 anos cal BP, períodos em que o Lago Quistococha, 

localizado no Peru, sofria de maior influência do rio Amazonas, os valores médios de 

acumulação de carbono observados no lago foram 29 e 14 g m
-2

 ano
-1

. A partir de 2600 

anos cal AP, período em que o Lago deixa de sofrer influencia fluvial, é observado uma 

diminuição na taxa de sedimentação, acompanhada pela diminuição da taxa de acúmulo 

de carbono que apresentou média de 5 e 8 g m
-2

ano
-1

 (ANICETO, 2014).  

No Lago Hubos, que sofre influência do Rio Ucayali, no Peru, as taxas de 

acúmulo de carbono encontradas entre 4130 e 2870 anos cal AP, foram de 5,8 g C m
-2

 

ano
-1

 no primeiro testemunho (HUB1) e 1,42 g m
-2

 ano
-1

 no segundo (HUB2) 

(ANICETO, 2014). 

 

 3.5 INDICADORES PALEOAMBIENTAIS 

 

3.5.1 Paleoincêncios 

 

Registros de carvão estão associados a períodos de alta variabilidade climática, 

alterações de umidade e intensificação das secas sazonais (POWER et al., 2010). Eles 

também podem estar associados a atividade humana, tornando-se além de um indicador 

de mudanças climáticas um indicador da presença humana (BUSH et al., 2006). 

 A floresta úmida é impenetrável ao fogo, pois a alta umidade torna a madeira 

pouco inflamável (NEPSTAD, 2000). Nas partes mais secas da bacia Amazônica raios 

podem funcionar como ignição para incêndios naturais (ZENG et al., 2008). Essas secas 

podem ser induzidas pelos padrões climáticos tanto no Oceano Pacífico como no 

Oceano Atlântico, e também pelo El Niño (BUSH et al., 2008). A ocorrência de 

incêndios é uma forte evidência sobre mudanças no estoque de carbono e nas 

comunidades vegetais, quando associados com clima seco é um mecanismo que causa 

massiva transferência de carbono para o ecossistema florestal e para a atmosfera 

(CORDEIRO et al., 2014).  

Entre 900 e 1300 anos AP foram encontrados registros de carvão próximos a 

Manaus (POPERNO; BECKER, 1986; SANTOS et al., 2000), esses incêndios podem 

ser decorrentes de um período de seca causado pela intensificação da atividade do El 

Niño (MOY et al., 2002). Pode-se encontrar uma relação entre o mínimo de insolação 

com o aumento de partículas de carvão encontrados na Amazônia (BUSH et al., 2008). 
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Depois de passar pelo processo de queima, a área fica mais suscetível a novos incêndios 

devido a vegetação seca que fica no local (NEPSTAD et al., 2004).  

Quando os registros de incêndio encontrados não estão relacionados às 

condições climáticas ou à inflamabilidade da vegetação, então isso pode ser um 

indicativo de atividade antrópica ao invés de queima natural (MAYLE; POWER, 2008). 

Na Amazônia atual a ocorrência de incêndios naturais é raro, por isso, os registros de 

micropartícula de carvão podem ser interpretados como indicadores de atividade 

humana (BUSH et al., 2008, 2006). A utilização do fogo na agricultura como forma de 

nutrir a terra pode ter ocasionado grandes incêndios criando registros de paleoincêndio 

encontrados na Amazônia (BUSH et al., 2015). Grande parte dos incêndios que ocorrem 

atualmente na Amazônia é devido a acidentes, ou queimadas intencionais que acabam 

se alastrando e virando um incêndio (BUSH et al., 2008). Segundo Nepstad e 

colaboradores (2004, 2008) os humanos são responsáveis por quase todos os incêndios 

que ocorrem na Amazônia atualmente, sendo a principal fonte de ignição para os 

incêndios na Amazônia nos últimos milhares de anos (BUSH et al., 2008; MAYLE; 

POWER, 2008). Durante o Holoceno Superior, o alto fluxo de carvão nos últimos 2000 

anos cal AP encontrado na Amazônia Oriental e Norte da Amazônia sugere uma 

associação entre a atividade humana e as mudanças climáticas (CORDEIRO et al., 

2014). 

 

3.5.2 Geoquímica da Matéria Orgânica  

 

A matéria orgânica trás consigo importantes registros paleolimnológicos em 

sedimentos lacustres. As mudanças ocorridas naquele ambiente criam variações nas 

quantidades e origem de matéria orgânica depositada no fundo do lago deixando 

registrada sua história no sedimento (MEYERS; ISHIWATARY,1993). Os detritos 

vegetais depositados no fundo do lago constituem a fonte primária de matéria orgânica 

que foi acumulada.  

 

3.5.2.1 Composição Elementar 

 

Análise da concentração de carbono orgânico total (COT) é o principal indicador 

geoquímico utilizado em estudos paleoclimáticos para descrever a abundancia de 

matéria orgânica no sedimento. Normalmente a matéria orgânica contém 
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aproximadamente 50% de carbono. A concentração do COT pode variar de acordo com 

local de deposição dentro do lago e de acordo com a granulometria. A sua concentração 

é influenciada pela produção inicial de matéria orgânica e pelo seu grau de degradação 

(MEYERS, 2003).  

A partir da relação C/N é possível determinar a origem da matéria orgânica 

sedimentar. Matéria orgânica de origem fitoplanctônica, que são ricas em proteínas e 

pobres em celulose tem relação C/N apresentam valores entre 4 e 10, enquanto que as 

plantas terrestres vasculares, que são pobres em proteínas e ricos em celulose, 

apresentam razão C/N superior a 20 (MEYERS, 1994; MEYERS; ISHIWATARY, 

1993). 

 

3.5.2.2 Composição Isotópica 

 

Isótopos são átomos de um mesmo elemento que apresentam mesmo numero de 

prótons e de elétrons, mas diferente número de nêutrons (PEREIRA; BENEDITO., 

2007 ).  Esses isótopos quando estáveis, podem ser utilizados como traçadores de fontes 

de matéria orgânica (BOUTTON et al., 1993). 

O carbono apresenta dois isótopos estáveis (
12

C e 
13

C) e pode ser encontrado na 

natureza em sua forma reduzida, ou oxidada (ALBERÈDE, 2011). A Composição 

isotópica do carbono (δ
13

C) é calculada a partir da razão 
13

C/
12

C em relação ao padrão 

VPDB (Vienna PeeDee Belemnite), que corresponde à razão isotópica de amostra 

coletada em formação calcaria nos Estados Unidos (PEREIRA; BENEDITO, 2007). A 

composição isotópica do carbono é importante para avaliar fontes de matéria orgânica, 

reconstruir índices de produtividade no passado e para identificação de disponibilidade 

de nutrientes nas águas superficiais (MEYERS et al., 2003). As plantas podem assimilar 

o CO2 a partir de diferentes ciclos fotossintéticos, como a via C3, a C4 ou a CAM 

(metabolismo ácido das crassuláceas). A partir da comparação de dados da razão C/N 

com as variação de δ
13

C é possível identificar a principal fonte de matéria orgânica 

encontrado no lago (MEYERS, 2003). O aumento da produtividade gera um aumento 

no δ
13

C de matéria orgânica sedimentar produzido no lago (MEYERS et al., 2003).  

A composição isotópica do carbono é expressa por δ
13

C e calculada a partir da 

seguinte formula: 

 

 
δ13C = 13C/12C amostra – 13C/12C padrão 

13C / 12C padrão 
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Um diagrama, exposto na figura 9 que foi proposto por Meyers (1994) auxiliam 

na identificação da origem da matéria orgânica sedimentar. A criação desse gráfico se 

dá a partir da comparação dos valores de δ
13

C
 
com a razão C/N encontrada. O resultado 

ajuda a distinguir se a origem da matéria orgânica é de plantas C3, C4 ou se a fonte é 

fitoplanctônica como pode ser visto na figura 9.  

 

Figura 9: Diagrama C/N vs. δ13C com as regiões representativas das principais fontes de matéria 

orgânica 

Fonte: MOREIRA et al., ., 2014 adaptado de Kim et al., ., 2013 

 

Assim como o carbono, o nitrogênio também apresenta dois isótopos estáveis, 

são eles o 
14

N e 
15

N (ALBERÈDE, 2011). A composição isotópica do Nitrogênio (δ
15

N) 

pode ajudar a identificar a fonte de matéria orgânica e na reconstrução da produtividade 

no passado (PEREIRA; BENEDITO, 2007; MEYERS; ISHIWATARY, 1993). 

Aplicação de valores δ
15

N para identificar as fontes de matéria orgânica baseia-se na 

diferença entre a taxa de N
15

/N
14

 dos reservatórios de N inorgânico (MEYERS, 2003). 

O nitrato dissolvido possui razão isotópica de 7‰ a 10‰, enquanto que o nitrogênio 

atmosférico, que é utilizado como padrão de referência, apresenta uma razão isotópica 

de cerca de 0‰ (MEYERS; ISHIWATARY, 1993).  
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A composição isotópica do nitrogênio é expressa por δ
15

N e calculada a partir da 

seguinte formula: 

 

 

 

 

3.6 SUBSTANCIAS HÚMICAS  

 

Muito comum no solo e na águas (IHSS, 2007), as substâncias húmicas são 

compostos orgânicos gerados a partir da decomposição de  material vegetal e animal 

(ALBARÈDE, 2011; BALDOTTO; BALDOTTO, 2014; IHSS, 2007). Essas 

substâncias são compostas por ácido húmico, fúlvico e humina (KILLOPS; KILLOPS, 

1993; MEYERS; ISHIWATARY, 1993; IHSS, 2007). 

Os ácidos fúlvicos são caracterizados por associações de pequenas moléculas 

hidrofílicas, que possuem uma quantidade suficiente de grupos funcionais ácidos para 

manter os agregados dispersos, em qualquer valor de pH. Já os ácidos húmicos são 

definidos como um conjunto de moléculas com predominância de compostos 

hidrofóbicos, com pH neutro estabilizados. A humina por sua vez, nada mais é do que a 

fração orgânica insolúvel, que resta ao final da extração dos ácidos húmicos e fúlvicos 

(BALDOTTO; BALDOTTO, 2014). 

 Os ácidos fúlvicos e húmicos são importantes fatores de influencia no pH da 

água (KILLOPS; KILLOPS, 1993 ) o que faz com que as águas do rio Negro sejam 

escuras e ácidas (IHSS, 2007). Quando comparados à matéria orgânica do solo, os acido 

húmicos e fúlvicos são considerados ricos em carbono e pobres em Nitrogênio 

(BALDOTTO; BALDOTTO, 2014). 

A produção de substâncias húmicas ocorre através do processo de humificação 

(IHSS, 2007). Durante a humificação os detritos são transformados em um composto 

orgânico escuro. Esses processos acontecem de forma natural e podem ser influenciados 

pela temperatura e umidade local.  

As substâncias húmicas fazem parte do processo de ciclagem do carbono. O 

húmus tem a capacidade de reagir com pesticidas e agrotóxicos e muitas das vezes 

descontaminar o solo além de poder ser utilizado para manejo do solo (BALDOTTO; 

BALDOTTO, 2014). 

 

δ15N = 15N/14N amostra – 15N/14N padrão 
15N/14N padrão 
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3.7 DATAÇÃO RADIOCARBÔNICA  

 

O carbono apresenta três isótopos, o 
12

C, que é o isótopo mais abundante, o 
13

C e 

o 
14

C menos abundante e o único instável entre os três. Por não ser um isótopo estável o 

14
C sofre decaimento, emitindo radiação β e decaindo para a forma estável do 

14
N. A 

sua instabilidade é o que torna o 
14

C um radioisótopo (WALKER, 2005) e como provem 

das interações da radiação cósmica com a atmosfera é considerado um radioisótopo de 

origem cosmogênica (DARVILL, 2013). O 
14

C apresenta uma meia vida de 5730 anos, 

o que o torna uma ótima ferramenta de datação geocronológica (GOMES et al., 2000), 

principalmente para estudos do Quaternário. O limite de detecção desta técnica permite 

estimar a idade de até 60.000 anos (PESSENDA et al., 2002). 

Quando Libby e colaboradores desenvolveram a técnica de datação na década de 

1940, eles consideraram que a quantidade de 
14

C na atmosfera era constante. Contudo, o 

14
C sofre variações naturais devido a mudanças no campo geomagnético que mudam 

durante o tempo (HAJDAS, 2014). Esta variação natural foi observada por Stuiver e 

Pearson (1993) através da comparação entre idade estimada por meio de datação por 
14

C 

e idade real medida a partir da contagem de anéis de árvores, que detectaram 

significativa diferença entre as idades obtidas por estas duas metodologias. Para corrigir 

estas variações foi construída uma curva de calibração através das comparações entre os 

dois métodos. Neste trabalho as idades calibradas foram calibradas com o auxilio do 

programa CALIB 7.1, utilizando a curva IntCal13. As idades calibradas a partir desta 

curva são chamadas de idades calibradas demonstradas por anos cal AP, onde a sigla 

AP significa Antes do Presente, considerando-se o presente o ano de 1950, quando a 

origem do 
14

C ainda não tinha influência antrópica (SUGUIO, 2010; TURCQ et al., 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

4 ÁREA DE ESTUDO  

 

A Bacia Amazônica ocupa uma área de 6,1 milhões de Km² distribuídos por seis 

países, além do Brasil (LATRUBESSI; FRANZINELLI, 2005). Ela é considerada mais 

extensa rede hidrográfica do planeta (GUYOT, 2007), sendo responsável por 15% da 

água doce do mundo (TRANCOSO et al., 2005).  

 

4.1 O RIO NEGRO 

 

O Rio Negro nasce na Colômbia, a partir da confluência de dois rios, o Uaupés e 

o rio Içana. A sub-bacia de mesmo nome possui aproximadamente 696.000 quilômetros 

quadrados de área de drenagem (LATRUBESSE, 2003), ocupando 11% da Bacia 

Amazônica. Sua descarga anual é de aproximadamente 28,400 m³ por segundo 

(FILIZOLA, 1999), entretanto seu transporte de sedimentos é de seis milhões de 

toneladas ao ano (MARTINELLI et al., 1988). 

 Maior afluente do Rio Amazonas, o Rio Negro é considerado o quinto (5°) 

maior rio do mundo (FRANZINELLI; IGREJA, 2002; MEADE et al., 1991) e o maior 

de rio de água preta. Seu nome se dá em virtude da coloração escura de suas águas. De 

acordo com a classificação de Sioli (1984), os rios de águas pretas são rios de cor 

marrom oliva transparente, quando colocado em recipiente transparente sua coloração 

se assemelha a de um chá.  

Como o clima da região é muito úmido, as chuvas constantes removem do solo 

as partículas minerais mais finas (argilas) juntamente com o material orgânico e formam 

solos arenosos e por consequência dão essa coloração escura à água (ZEIDMANN, 

2001). Os rios de águas pretas possuem grandes quantidades de substancias húmicas 

dissolvidas e pouco material em suspensão (SIOLI, 1967). Essas substâncias são 

geralmente derivados de material vegetal e são compostas por ácido húmico, fúlvico e 

humina. Os ácidos fúlvicos e húmicos são um importante fator de influencia no pH da 

água (KILLOPS; KILLOPS, 2005) o que faz com que as águas do rio Negro sejam 

ácidas. 
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4.2 O LAGO AIRO  

 

Localizado no município de São Gabriel da Cachoeira, região do Alto Rio 

Negro, o lago Airo (0°19’37.225”S, 66°8’33.266”W) (figura 10), objeto de estudo do 

presente trabalho, fica a margem direita do rio. A comunidade mais próxima ao lago é a 

comunidade de Nossa Senhora do Livramento, situada a margem oposta. 

 

 

Figura 10: Localização do Lago Airo 

 

 A partir da comparação de imagens da década de 70 com imagens atuais, 

disposta na figura 11, é possível perceber que a área alagada em torno do Lago Airo era 
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maior há 50 anos. O período de cheia do rio Negro ocorre entre junho e agosto (JUNK 

et al., 2013), não sendo a elevação do nível do rio a responsável pela diferença na área 

alagada, mas o isolamento do lago Airo. 

 

Figura 11: Imagem da localização do Lago Airo. A esquerda imagem de dezembro de 1969. 
Fonte: U.S. Geological Survey. A direita imagem de dezembro de 2016. Fonte: Landsat. 

 

4.3 CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA  

 

Segundo dado do IBGE (1977), os sistemas de circulação atmosférica exercem um 

papel importante na variação do comportamento climático da Amazônia. São 

identificados 4 (quatro) sistemas de circulação atmosférico na Amazônia: 

 Sistema de ventos Nordeste e leste dos anticiclones subtropicais do Atlântico Sul 

e dos Açores; 

 Sistema de ventos oeste de massa de ar equatorial de Instabilidade tropical; 

 Sistema de ventos de Norte da convergência intertropical (CIT); 

 Sistema de ventos de Sul do anticiclone ou frente polar. 

Sendo os três últimos considerados correntes perturbadas, responsáveis pela 

instabilidade e pelas chuvas da região Amazônica. A massa de ar que é trazida pelos 
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ventos alísios, vem do Oceano Atlântico atravessa toda a bacia e é bloqueada pela 

cordilheira dos Andes, influenciando o clima na região (GUYOT, 2007). A cordilheira 

dos Andes, com seu formato semelhante a uma ferradura desempenha um papel 

fundamental para a meteorologia da bacia amazônica, assim como para toda a América 

do Sul (SALATI; MARQUES, 1984).  

 

4.4 CLIMATOLOGIA 

 

De acordo com a classificação de Koppen, o clima da região onde o lago Airo 

está inserido é considerado como Af, que é caracterizado por um clima tropical úmido 

com fortes precipitações anuais, como pode ser observado a partir das figuras 12 e 13.  

A temperatura média na região da Bacia Amazônica varia de 24°C à 26°C 

(FISCH et al.,1998; SALATI; MARQUES, 1984; RADAMBRASIL, 1976), na região 

onde o lago esta inserido a variação é menor, sendo 25°C nos meses mais frios e  26°C 

nos meses mais quentes (SALATI; MARQUES, 1984). Os meses mais quentes são 

setembro e outubro e os mais amenos vão de junho a agosto (IBGE, 1977) 
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Figura 12:Mapa com dados climatológicos do Brasil. 
Fonte:IBGE 

 

Devido a sua grande extensão, o Brasil apresenta grande variação pluviométrica. 

A bacia Amazônica é considerada a mais pluviosa (IBGE, 1977), sua precipitação 

média anual é de aproximadamente 2300 mm (SALATI; MARQUES, 1984), entretanto, 

pode ultrapassar 3000 mm em determinadas áreas. Como pode ser observado na figura 

13, a Bacia Amazônica possui áreas mais chuvosas que incluem o a região Noroeste da 

Bacia e a Amazônia Central (INMET, 2016). Esse aumento da precipitação na região 
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noroeste está relacionado com a condensação sofrida pelo ar úmido carregado pela Zona 

de Convergência Intertropical (ZCIT). 

 

Figura 13: Precipitação anual no Brasil em 2016. 
Fonte: Adaptado de: Inmet 

 

A partir da figura 14 é possível observar que no Município de São Gabriel da 

Cachoeira, onde se encontra o lago Airo, o mês de maior precipitação é maio, com uma 

media de 317 mm e o que apresenta menor precipitação é o mês de outubro com 176 

mm. O mês mais quente na área de estudo é fevereiro, com uma média de 26,9°C, julho 

que é considerado o mês menos quente apresenta uma variação média de apenas 1,4°C. 
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Figura 14:Pluviograma mensal do município de São Gabriel da Cachoeira 

Fonte: Adaptado de : Climate data.org 

 

4.5 VEGETAÇÃO 

 

Grande parte da Bacia Amazônica é coberta por Floresta tropical, entretanto, a 

Amazônia é composta por um mosaico de diferentes tipos de vegetações 

(LATRUBESSE, 2003; MURÇA-PIRES, 1984; NELSON; OLIVEIRA, 2001). De 

acordo com o projeto RADAMBRASIL e com a figura 15 a área onde se encontra o 

Lago Airo esta localizada em uma região de Campinarana. Esse ecossistema amazônico 

encontra-se concentrado ao longo dos rios Negro e Branco (IBGE, 2003), e está 

normalmente associada à espodossolo, que é caracterizado por solos pobres e arenosos. 

A Campinarana comumente ocorre em regiões sujeitas a inundações (IBGE, 2012). 
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Figura 15:Mapa da vegetação no Município de São Gabriel da Cachoeira 
Fonte: IBGE 

 

4.6 GEOLOGIA 

 

A Bacia Amazônica é cercada pelo escudo das Guianas, o escudo Brasil-Central 

e a Cordilheira dos Andes (SALATI; MARQUES, 1984; GUYOT, 2001). A formação 

da Bacia data do pré-cambriano (RADAMBRASIL, 1977). Já os depósitos aluviais 

onde está localizado o lago Airo são formações recentes, que datam do Holoceno 

(CPRM, 2006). 

O sedimento encontrado no alto rio Negro é tipicamente arenoso, rico em 

matéria orgânica e oxido de ferro (LATRUBESSE; FRANZINELLI, 1998). Foi durante 

o Pleistoceno inferior que sedimentos aglomerados e areia se depositaram no Rio Negro 

(LATRUBESSE, 2003). Essa areia quartzosa encontrada no leito do rio é derivada do 

intemperismo que ocorre no Escudo das Guianas, como pode ser visto na figura 16 

(LATRUBESSE; FRANZINELLI, 1998). 
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Figura 16: Mapa Geológico do Município de São Gabriel da Cachoeira. 
Fonte: IBGE 

 

4.7 PEDOLOGIA  

 

A maior parte da Bacia Amazônica é composta de Argissolo (anteriormente 

denominado podzolicos) e Latossolo, além de outros 13 tipos de solo (CERRI et al., 

2007). A área onde o lago está inserido o solo encontrado é o latossolo amarelo e o 

espodossolo (podzol hidromorfico) como pode ser observado na figura 17 

(RADAMBRASIL, 1977). 

  O latossolo é caracterizado pela alta intemperização, composto por quartzo e 

outros minerais resistentes ao intemperismo, desenvolvendo-se em condições tropicais 

quentes e úmidas. Já os espodossolos são solos ricos em matéria orgânica humificada 

combinado com alumínio (LEPSCH, 2010; IBGE, 2015), e se desenvolvem sobre 

sedimentos arenosos que são o produto da erosão do escudo das Guianas (GUYOT, 

2007). Por se desenvolverem em áreas mal drenadas, os espodossolos apresentam pouca 

fertilidade (IBGE, 2012).  



52 
 

 

Figura 17: Mapa pedológico do Município de São Gabriel da Cachoeira. 

Fonte: IBGE 

 

4.8 PALEODUNAS 

 

Na planície sedimentar, que abrange a região entre os rios Branco e Negro, fotos 

aéreas e imagens de satélite registraram campos de dunas (SANTOS et al., 1993). Após 

a década de 1980, com a maior disponibilização de imagens de satélite foi possível 

observar a ocorrência de outros campos de dunas, além de campos de areia (SANTOS et 

al.; 1993). Carneiro Filho e colaboradores (2002) através da técnica de 

termoluminescência conseguiram identificar os períodos de ocorrência dessas 

paleodunas na região do Rio Negro. Eles observaram quatro períodos de atividade 

eólica em entre 32,6 mil e 7,8 mil anos atrás (CARNEIRO-FILHO et al., 2002; 

CARNEIRO-FILHO, 2003). Esses registros demonstram que durante o pleistoceno 

Superior (12700-17200 anos AP) e o Holoceno Inferior (10400-7800 anos AP) o clima 

na Amazônia era mais seco, a vegetação menos estável do que atualmente e apresentava 

intensa atividade eólica (CARNEIRO-FILHO, 2002). 

 



53 
 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 COLETA E ABERTURA DO TESTEMUNHO  

 

Foi coletado um testemunho sedimentar no Lago Airo, na região do Alto Rio 

Negro. A coordenada do ponto de coleta do testemunho esta descrita na tabela 1. O 

testemunho utilizado neste trabalho está identificado pela nomenclatura AIRO 12/01. 

O processo de coleta do testemunho foi realizado com o auxilio de tubos de 

alumínio, os quais foram introduzidos verticalmente no sedimento com o auxílio de um 

“vibra-core”. O vibra-core é um aparelho que consiste em um vibrador de concreto 

fixado na ponta do tubo de alumínio.  

 

Tabela 2: Coordenadas e comprimento do testemunho Airo 12/01 coletado no Lago 

Airo. 

Testemunho Latitude (S) Longitude (W) Comprimento do testemunho 

AIRO 12/01 0°19’37.225” 66°8’33.266” 1,46 m 

 

O procedimento de abertura do testemunho foi realizado no Laboratório de 

Sedimentologia da Universidade Federal Fluminense, com o auxílio de uma serra 

elétrica. Após a abertura em seção longitudinal do perfil sedimentar, o testemunho foi 

descrito em função de suas características litológicas. Neste processo, utilizou-se o livro 

de referência de coloração “Munssel soil color chart”, que possibilitou a verificação da 

coloração das unidades litológicas antes que os registros fossem alterados através de 

qualquer reação do sedimento com o ar. Após abertura e descrição realizou-se as 

subamostragens, através do fatiamento do testemunho sedimentar com resolução de 1 

cm.  
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Figura 18: Imagem de satélite da área onde o lago Airo está inserido. O ponto vermelho representa o 

ponto onde o testemunho foi coletado: Imagem de dezembro de 1969. 

 

Figura 19: Testemunho Airo12/01 coletado no Lago Airo localizado no Município de São Gabriel da 

Cachoeira (AM). 
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5.2 SEDIMENTOLOGIA 

 

5.2.1 Densidade Aparente 

 

Para análise de densidade aparente, todas as sub amostras dos testemunhos 

foram utilizadas. Estas sub amostras foram obtidas a partir da introdução de uma 

canaleta de alumínio de volume conhecido (1,8 m
3
).  

As amostras foram pesadas úmidas, e posteriormente passaram por secagem em 

estufa a 60°C. Cada sub amostra foi pesada até obtenção de massa constante, obtendo-se 

a massa seca por volume conhecido segundo a seguinte fórmula:  

 

 

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

a massa  de sedimento seco da amostra; e Vt, o volume total da amostra. 

 

5.2.2 Teor em Água 

 

As amostras destinadas às analises de teor em água são as mesmas utilizadas no 

cálculo da densidade aparente. As sub amostras foram pesadas no momento da coleta e 

após a secagem em estufa a 60° C. Este processo foi repetido até a obtenção do valor 

constante. O conteúdo em água é determinado como massa de sedimento úmido menos 

a massa do sedimento após secagem conforme descrito em Hankanson e Jansson 

(1983):  

 

 

Onde, TH2O-Teor em água expresso em porcentagem; Pu – massa da amostra úmida; Ps 

- massa da amostra após a secagem. 

 

5.2.3 Fracionamento granulométrico  

 

O fracionamento granulométrico foi realizado com o auxílio do analisador de 

partículas CILAS 1064. Antes de começar a analise é necessário preparar as amostras. 

Para isso, primeiramente deve-se adicionar peróxido de hidrogênio (H2O2) nas amostras 

e deixá-las em placa aquecedora a 60°C para que a matéria orgânica presente fosse 

totalmente oxidada. Após o ataque da matéria orgânica, adicionou-se uma solução de 40 

     Da=Ps/Vt 

 

   TH2O=(Pu-Ps)/ Pu*100 
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g/L de Hexametafosfato de sódio. A solução, que age como dispersante para evitar a 

formação de agregados de partículas é adicionada à amostra e agitada por 24 horas em 

mesa agitadora. Só então a amostra pôde ser inserida no analisador (CILAS 1064) para 

a quantificação das partículas. O analisador só é capaz de analisar partículas de até 500 

µm, por esse motivo é necessária à utilização de uma peneira de 420 μm para reter o 

material mais grosso.  A fração mais grossa da amostra que fica retida na peneira deve 

ser seca em uma placa aquecedora a 100°C, assim como o material que é liberado pelo 

analisador de partículas após a análise.  Após estarem secas as amostras são pesadas em 

balança de precisão e são feitos cálculos para determinar a porcentagem de cada fração 

granulométrica. A classificação granulométrica das amostras foi realizada através do 

programa GRADISTAT v. 4.0 - A Grain Size Distribution and Statistic Package for the 

Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer. 

 

5.3 GEOQUÍMICA ORGÂNICA APLICADA EM ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS 

 

5.3.1 Datação 
14

C 

 

As amostras de 1 cm de espessura são secas em estufa a 60°C até que o peso se 

estabilize, e são posteriormente maceradas com auxílio de almofariz e pistilo de Ágata. 

As amostras de sedimento do testemunho foram enviadas para a datação em 

Espectrômetro de Massa com Aceleradores (AMS) no Laboratório Beta Analytic, na 

Flórida. É necessário calibrar as idades devido às variações naturais de 
14

C na 

atmosfera, para isso é utilizado o programa Calib 5.0.2 (disponível na internet, no site 

http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/). A partir disso passam e ser expressas em anos 

cal AP (antes do presente). 

 

5.3.2 Análise Elementar e Isotópica 

  

Para análise da concentração de carbono orgânico total (COT), concentração de 

nitrogênio total (NT) e isótopos estáveis de nitrogênio e carbono (δ
15

N e δ
13

C) as 

amostras secas e maceradas foram acondicionadas em cápsulas de estanho. As análises 

elementares e isotópicas foram realizadas em analisador elementar CHN modelo PDZ 

Europa ANCA-GSL acoplado a espectrômetro de massa modelo PDZ Europa 20-20 

(Sercon Ltd., Cheshire, UK) localizado no UC Davies Stable Isotope Facility, 

Departament of Agronomy, Estados Unidos.  

http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/
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5.3.3 Fluxo de Carbono 

 

Para calcular o fluxo de carbono é necessário conhecer os valores de densidade 

Aparente (Da), concentração de carbono orgânico Total (COT) e taxa de sedimentação 

(TS). A partir da multiplicação desses três valores encontras-se o fluxo de carbono em 

g/cm2/ano, conforme representado pela fórmula a seguir: 

 

 

 

5.3.4 Pigmentos Sedimentares 

 

A análise de pigmentos de clorofila em amostras de sedimentos é feita segundo 

método de Sanger e Gorhan (1972), adaptado por Cordeiro (1995). O pigmento 

sedimentar é determinado por espectrofotometria de varredura. 

Para a extração de pigmentos coloca-se a amostra úmida com peso de 1 (um) 

grama em tubos de centrifuga cobertos com papel alumínio para evitar a entrada de luz. 

Adiciona-se 10 ml de acetona 90%, e coloca-se em uma mesa agitadora em ambiente 

semi-escuro por 20 minutos. O processo é repetido três vezes, centrifugando e retirando 

o sobrenadante.  Os extratos apresentaram volume final de 30 ml. A partir dessa 

extração é obtido o produto de degradação da clorofila, que é definido como clorofila 

sedimentar (Vallentyne, 1955). Este termo também será adotado neste trabalho. 

A medida de absorbância do extrato é realizada em espectrofotômetro de 

varredura UV-1800 Schimadzu, com intervalo de 350 a 800 nm. 

Outros compostos devem contribuir também aos picos de absorbância na leitura 

dos derivados da clorofila a bacterioclorofila, uma correção para “background” de 

absorbância e subtraída dos picos de clorofila por uma curva de linha de base feita entre 

500 nm e 800 nm para eliminar a absorbância de componentes não clorofilados (Wetzel, 

1970), conforme a figura 20. 

COT × Da (g/cm
3
) × TS 

(cm/ano). 
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Figura 20: Espectro de absorção da clorofila sedimentar mostrando o pico da clorofila e o procedimento 

de cálculo para a linha de base correspondente. 
Fonte: CORDEIRO, 1995. 

 

 Como as estruturas e, portanto, as massas atômicas dos produtos de degradação 

da clorofila não são conhecidas, os resultados não podem ser expressos em peso por 

unidade de peso do sedimento, mas em termos de unidades arbitrárias. As concentrações 

de pigmentos são expressas como: Unidade de Derivados de Pigmentos Sedimentares 

(UDPS) por grama de matéria orgânica (VALLENTYNE, 1955). Uma UDPS é igual a 

uma absorbância de 1,0 em uma célula de 10 cm em 100 ml de solvente em 1,0 grama 

de matéria orgânica (CORDEIRO, 1995). 

 

5.4 ANALISES MICROSCÓPICAS 

 

5.4.1 Determinação de micropartículas de carvão 

 

Devido a alta quantidade de ácidos húmicos dissolvidos em águas pretas, 

primeiramente, é necessário realizar a extração alcalina. Para se realizar a extração 

alcalina foi adicionado 20 ml de NaOH (20g/L) em 1 grama de sedimento, deixando em 

agitação por uma hora para posteriormente  passar pelo processo de centrifugação. Após 

a deposição do sedimento retira-se o sobrenadante. Este processo é repetido até que o 

sobrenadante esteja incolor. Quando o sobrenadante encontra-se transparente ele é 

removido e substituído por 50 ml de água destilada. A partir disso, a amostra poder ser 

filtrada em filtros Millipore de acetato de celulose que foram previamente pesados após 

passar 24 horas em estufa a 50°. A filtragem ocorre com o auxilio de uma bomba a 
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vácuo. Um mililitro de amostra é filtrado e o filtro é deixado no dessecador sobre o 

vidro de relógio por aproximadamente 15 minutos antes de ir para a estufa por 72 horas. 

Após esse tempo o filtro é pesado até que seu peso atinja um valor constante.  

Para a montagem das lâminas, o filtro seco pesado deve ser diluído com três 

gotas de Acetato de Etila. As lâminas devem ser postas para secar por aproximadamente 

duas horas com a capela ligada. As contagens e medidas das partículas de carvão são 

realizadas através de um computador conectado a um microscópio Leitz Diaplan sob luz 

branca refletida e transmitida. 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 SEDIMENTOLOGIA 

 

6.1.1 Descrição do testemunho 

 

 O testemunho Airo 12/01 possui 1,46 m de comprimento. De acordo com a 

descrição litológica apresentada na tabela 3 é possível observar a presença de três 

unidades e cinco sub-unidades.  

Na unidade litológica III, que esta entre 91 a 146 cm, é possível identificar 3 sub 

unidades. A partir da descrição litológica foi possível observar a ocorrência de 

sedimento mais arenoso nessa unidade. As unidades litológicas IIIc e IIIa apresentaram 

o padrão de cor marrom (brown de acordo com o livro “Munssel soil color chart"). 

A unidade litológica II apresentou duas sub-unidades (IIa e IIb) e compreende o 

intervalo de 30 a 90 cm. Assim como a unidade litológica III, foi possível identificar a 

ocorrência de sedimento arenoso durante a unidade II. O padrão de cor identificado 

durante a descrição litológica variou de marrom avermelhado escuro na sub-unidade IIb 

a cinza muito escuro na sub-unidade IIa. 

A primeira unidade litológica representa os primeiros 29 centímetros do 

testemunho. Entre essa unidade e a II ocorre uma nítida alteração da granulometria, 

onde é possível observar a que a ocorrência de sedimento mais arenoso fino na unidade 

I. O padrão de cor observado nessa unidade litológica foi preto, segundo a tabela de 

munsell.  
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Tabela 3: Descrição geral das unidades litológicas do Testemunho Airo 12/01 

Unidade 

Litológica 

Sub-

unidades 

Seção 

(cm) 
Caracterização Padrão de Cor 

Código 

de Cor 

I  0-29 Silte Black 
5YR 

2.5/1 

II 

IIa 29-52 
Areia com fragmentos 

vegetais 

Very Dark 

Grey 
5YR 3.1 

IIb 52-90 Areia 
Dark Reddish 

Brown 

5 YR 

3.2 

III 

IIIa 90-101 Areia Brown 
10YR 

4.2 

IIIb 
101-

112 

Areia com fragmentos 

vegetais 

Dark Grayish 

Brown 

10YR 

3.2 

IIIc 
112-

146 
Areia Brown 

10YR 

4.2 

 

6.1.2 Datação 
14

C 

 

Cinco amostras foram analisadas por Espectrometria de Massa por Acelerados 

(AMS do inglês Accelerator Mass Spectrometry). As idades obtidas foram calibradas 

com o auxilio do programa Calib 7.1 e os resultados encontram-se na tabela 4.  

 

Tabela 4: Amostras do testemunho Airo 12/01datadas pelo método de 
14

C e suas 

idades calibradas 

Código do 

Laboratório 

Profundidade 

(cm) 
 

Idades 

14
C 

Idade 

Calibrada 

(anos cal AP) 

Intervalo de 

confiança 

(1 sigma) 

Beta - 388870 15  1170 1065 1055 – 1150 

Beta-388871 50  4930 5650 5605-5660 

Beta - 388872 70  8550 9530 9525 – 9540 

Beta - 388873 116  11430 13270 13255– 13300 

Beta - 388874 143  11270 13130 13085 – 13140 
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A parte mais basal do testemunho apresentou idade aproximada de 13200 anos 

calibrados AP (antes do presente), correspondendo a todo o Holoceno incluindo o 

período de transição Pleistoceno/Holoceno. A unidade litológica III e suas sub-unidades 

correspondem a  terceira fase de sedimentação, que compreende o período de 11700 a 

13300 anos cal AP. Esse Intervalo de tempo representa o período de transição entre 

Pleistoceno e Holoceno. A unidade litológica II e suas sub-unidades IIa e IIb 

correspondem a segunda fase, que ocorreu entre 3000 a 11700 anos cal AP, período que 

representa o Holoceno Médio e Inferior. Já a unidade litológica I representa os últimos 3 

mil anos, considerado como Holoceno Superior. 

 

Figura 21: Idades calibradas e taxa de sedimentação no Lago Airo. Testemunho Airo 12/01 

 

A partir da Figura 21 é possível observar que houve uma deposição abrupta de 

sedimento entre 13200 e 13290 anos cal AP. Isso se da devido a uma grande quantidade 

de sedimento que se depositou no fundo do lago em um curto período de tempo, 

formando pacotes sedimentar.  
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Figura 22:A esquerda, perfil litológico do lago Airo. A direita foto do perfil sedimentar Airo 12/01 com a 

indicação da profundidade de cada amostra analisada com sua respectiva idades calibradas. 

 

6.1.3 Densidade Aparente 

 

Os resultados de densidade Aparente do testemunho Airo 12/01 estão 

apresentados na tabela 5. No decorrer da terceira fase a densidade aparente variou entre 

0,78 a 1,28 g.cm
-3 

com valor médio de 1,08 g.cm
-3

. Durante a segunda fase a variação 

não é muita diferente apresentando mínima de 0,41 e máxima de 1,26 g.cm
-3

 e média de 

0,95 g.cm
-3

. Como pode ser observado na figura 23 esse comportamento muda na 

unidade litológica I, onde ocorre uma diminuição da densidade aparente. Nessa primeira 

fase a densidade aparente variou de 0,10 g cm-3 e 0,16 g.cm
-3

 apresentando um valor 

médio de 0,12 g.cm
-3

.  
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Figura 23:Gráfico da densidade e teor em água do testemunho Airo 12/01 

 

6.1.4 Teor de água 

 

Os valores de Teor em água obtidos no testemunho são inversamente 

proporcionais aos resultados obtidos na densidade aparente, como se pode perceber na 

figura 23, desse modo, o perfil sedimentar apresentou um teor de água maior na unidade 

litológica I. Na terceira fase a variação do teor de água foi de 17,25% a 36,04% com 

média de 24 %, na segunda fase essa variação foi maior, chegando a uma máxima 40% 

maior do que seu valor mínimo. Sua média foi de 29,9%. Já na primeira fase o teor em 

água aumenta apresentando variação máxima de 87,6% e mínima de 80,20 % e média 

de 84,9% como pode ser observada na tabela 5. 
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Tabela 5: Valores máximos médios e mínimos de Densidade e Teor de água do 

testemunho Airo12/01 

Fase Profundidade 

(cm) 

 Densidade 

(g.cm-³) 

Teor de água 

(%) 

I 0-29 Média 0,12 84,92 

  Máximo 0,16 87,16 

  Mínimo 0,10 80,20 

II 30-90 Média 0,95 29,93 

  Máximo 1,26 58,96 

  Mínimo 0,41 18,80 

III 91-146 Média 1,08 
 

24,08 

  Máximo 1,28 36,04 

  Mínimo 0,78 17,25 

 

6.1.5 Fração Granulométrica  

Tabela 6: Valores máximos, médios e mínimos obtidos a partir da analise 

granulométrica do testemunho Airo12/01. 

Fase Profundidade (cm) 
 

Argila (%) Silte (%) Areia (%) 

I 0-29 

Média 13,10 78,31 8,58 

Máximo 20,32 93,03 55,83 

Mínimo 5,35 36,74 0,00 

II 30-90 

Média 0,76 3,15 96,09 

Máximo 8,15 32,02 99,94 

Mínimo 0,00 0,00 59,83 

III 91-146 

Média 0,27 0,10 99,63 

Máximo 0,86 2,02 99,90 

Mínimo 0,10 0,00 97,45 

 

Como pode se observar na figura 24, durante os primeiros 10 mil anos o lago 

apresentava sedimento mais arenoso, com pouca presença de argila e silte, apresentando 

uma média de 99% de área na terceira fase e 93 % na segunda. Nesse mesmo período as 

médias de argila e silte foram respectivamente 0, 2% e 0,1% na terceira fase e 1,5% e 

5% na segunda. Durante a primeira fase é observada uma mudança no tamanho dos 
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sedimentos, onde a granulometria deixa de ser arenosa e se torna siltosa, com uma 

ocorrência de argila maior do que anteriormente como pode ser observado na tabela 6. 

 

Figura 24:Gráfico gerado a partir da analise granulométrica do testemunho Airo 12/01. 

 

Os parâmetros estatísticos da distribuição granulométrica explorados neste 

trabalho serão o grau de seleção, a assimetria e a curtose, cujos valores apresentados 

estão em escala , segundo método de Folk e Ward. Com base nas figuras 24 e 25 é 

possível perceber que a distribuição granulométrica da fase III apresentou predomínio 

de grãos arenosos, com baixa dispersão de valores atestada pelo grau de seleção elevado 

(com média de 0,24, variando entre 0,23 a 0,25), distribuição simétrica (apresentando 

média de -0,06, com valor máximo de 0,08 e mínimo de -0,1) e curtose mesocúrtica 
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(média de 1,07, variando entre 0,81 e 1,10). Apesar do perfil granulométrico da fase II 

apresentar predomínio de grãos arenosos (como representado pela figura 24) os 

parâmetros estatísticos desta fase mostram uma maior variabilidade na distribuição do 

tamanho dos grãos. O grau de seleção desta fase variou entre pobre a bem selecionado 

(apresentando média de 0,45, oscilando entre 0,046 a 2,90) e a assimetria variou entre 

simétrica e assimétrica positiva (assimetria media de 0,04, com valor máximo de -0,16 a 

0,88), o que indica a ocorrência de grãos mais finos apesar do predomínio de areia. A 

curtose desta fase variou entre leptocúrtica e platicúrtica (com valores médios de 1,43, 

oscilando entre 0,79 a 4,98).  A distribuição granulométrica da fase I apresentou alta 

dispersão do tamanho dos grãos das amostras atestada pelo grau de seleção reduzido 

(média de 1,85, com valor mínimo de 1,38 e máximo de 2,7). A assimetria foi 

predominantemente assimétrica positiva (com valor médio de 0,34 oscilando entre -0,01 

a 0,85), o que indica maior concentração de grãos mais finos. A curtose desta fase 

variou entre mesocúrtica e platicúrtica (curtose média de 0,89, oscilando entre 0,70 a 

1,06).  
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Figura 25: Parâmetros estatísticos da distribuição granulométrica do testemunho AIRO 12/01, 

segundo método de Folk e Ward (escala ) Gráficos de Simetria e Curtose feitos em escala phi a partir 

da metodologia de Folk e Ward. 
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6.2 GEOQUÍMICA ORGÂNICA APLICADA EM ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS 
 

6.2.1 Análises de Carbono e nitrogênio orgânico total 

 

 O lago Airo apresentou valores baixos de COT durante a terceira e segunda fase 

do testemunho, oscilando entre 3,6 % a 0,4%, apresentando valor médio de 1,4% na 

terceira fase. Na segunda fase a variação foi de 8,0% a 0,7%, com média de 2,8%. 

Durante a primeira fase os valores aumentam consideravelmente, com uma variação de 

42% a 12% e média de 34% como pode ser observado na Tabela 7.  

O Nitrogênio total apresentou valores muito baixos durante a terceira e segunda 

fase de sedimentação com media de 0,02% e 0,05% respectivamente. Durante a 

primeira fase de sedimentação sua concentração aumenta, apresentando um valor médio 

de 1,1%. 

A partir da razão C/N é possível conhecer a origem da matéria orgânica presente 

no lago. Matéria orgânica proveniente de algas possuem uma razão C/N entre 4 e 10, 

enquanto que a matéria orgânica que tem origem de plantas terrestres apresentam razão 

C/N superior a 20 (MEYERS; 2003). Como pode ser visto na figura 26, durante todo o 

perfil o testemunho apresentou razão C/N superior a 20. Ao longo da terceira e segunda 

fase a razão C/N apresentou grande variações, com valores máximos de 71 e mínimo de 

26 na terceira fase e máximo de 70 e mínimo de 33 na segunda. Os valores médios 

foram de 49 na terceira fase e 53 na segunda. Na primeira fase a razão C/N diminui e 

passa a variar bem menos, com média de 31, valor máximo de 44 e mínimo de 25. 
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Tabela 7: Valores máximos, médios e mínimos obtidos a partir da analise 

geoquímica do testemunho Airo12/01. 

Fase 
Profundidade 

(cm)  

COT 

(%) 
C/N δ¹³C (‰) δ

15
N (‰) 

I 0-29 

Média 34,15 31,23 -30,28 1,87 

Máximo 41,93 44,98 -29,99 2,20 

Mínimo 12,64 25,43 -30,52 1,37 

II 30-90 

Média 2,84 53,50 -30,18 0,19 

Máximo 8,04 70,80 -29,51 1,87 

Mínimo 0,70 33,02 -30,88 -1,79 

III 91-146 

Média 1,40 49,30 -29,99 -0,06 

Máximo 3,61 71,61 -29,16 0,98 

Mínimo 0,40 26,11 -30,64 -1,20 
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Figura 26: Caracterização da matéria orgânica: COT (% - em escala logarítmica), C/N, δ13C(‰) e δ15N(‰) do testemunho Airo 12/01. 

70
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6.2.2 Composição Isotópica 

 

O δ
13

C sofreu pequena variação durante todo o perfil sedimentar. Durante a 

terceira e segunda fase a variação foi de -29,16‰ a -30,64 ‰ e -29,51‰ a -30,88 ‰, 

com média de -29,99‰ e -30,18 ‰ respectivamente. Na primeira fase a variação foi de 

-29,99‰ a -30,52‰ com média de -30,28‰ como exposto na tabela 7.  

O diagrama, que correlaciona razão C/N com os valores de δ
13

C, ajuda na 

discriminação da matéria orgânica proveniente de algas, plantas C3 ou C4. A partir do 

esquema apresentado na figura 32 é possível perceber que a principal origem da matéria 

orgânica do lago Airo é proveniente de plantas C3. 

 Na terceira fase o valor médio de δ
15

N foi de -0,06‰, já na segunda fase a média 

foi de 0,19‰. Na primeira fase é possível observar um aumento na composição 

isotópica do δ
15

N, com média de 1,87‰. O padrão de referência para a análise da 

composição isotópica do δ
15

N é o nitrogênio atmosférico, por isso valores de δ
15

N 

próximos a 0‰ indicam a ocorrência de plantas terrestres.  No diagrama apresentado na 

Figura 26 é possível perceber que durante a primeira fase (Holoceno Superior) a 

vegetação tende a ser mais fitoplanctônica do que anteriormente.  

 

6.2.3 Pigmentos Sedimentares 

 

 A análise de pigmentos sedimentares é um instrumento para se conhecer a 

paleoprodutividade Lacustre. 

 Como base nos resultados observados na figura 27 pode se perceber que durante 

a terceira e segunda fase a concentração de clorofila sedimentar foi menor do que 

durante a primeira fase, como uma média de 8,37 e 2,9 SPDU respectivamente, contra 

13,57 SPDU na segunda fase. Entretanto é possível observar dois pontos extremos. O 

primeiro ponto é observado por volta de 4200 anos cal AP e o segundo em 10300 anos 

cal AP, o primeiro com 26,5 SPDU e o segundo com 17 SPDU. Durante o período 

analisado que compreende o período entre 11700 e 13300 anos cal AP a produtividade 

do lago se manteve abaixo de 10 SPDU como pode ser observado na tabela 8. 
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Tabela 8: Valores máximos, médios e mínimos de Pigmento sedimentar. 

Fase 
Profundidade 

(cm)  
SPDU 

I 0-29 

Média 13,57 

Máximo 20,19 

Mínimo 3,88 

II 30-90 

Média 8,37 

Máximo 26,52 

Mínimo 0,23 

III 91-146 

Média 2,90 

Máximo 6,11 

Mínimo 0,76 

 

 

Figura 27: Pigmentos Sedimentares do testemunho Airo 12/01 
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6.2.4 Taxa de sedimentação 

 

 O testemunho apresentou alta taxa de sedimentação durante a terceira fase, 

chegando a 2 cm ano
-1

 durante esse período. Essa taxa diminuiu há aproximadamente 13 

mil anos e se manteve baixa durante todo o perfil sedimentar, como média de 0,007 cm 

ano
-1

 na segunda fase e 0,009 cm ano
-1

 na primeira como pode ser observado na tabela 

9. 

 

6.2.5 Fluxo de Carbono 

 

A partir dos dados apresentados na tabela 9 é possível perceber que o fluxo de 

carbono foi maior durante a terceira fase, onde pode ser observado um pacote de 

sedimentação. O fluxo máximo observado nesse período foi de 439 g m
-2

ano
-1

. A partir 

da figura 28 é possível observar que a oscilação no fluxo de carbono é maior na terceira 

fase, onde a variação vai de 0,85 a 439 g m
-
²ano

-1
 com média de 52 g m

-2
ano

-1
. Durante 

a segunda e primeira fase a variação é bem menor, sendo de 0,7 a 7,5 g m
-
²ano

-1
 com 

média de 2 g m
-
²ano

-
¹ na segunda e de 2,4 a 5 g m

-
²ano

-
¹ com média de 3,4 g m

-
²ano

-
¹ na 

primeira.  

Tabela 9: Valores máximos, médios e mínimos da taxa de sedimentação e acumulo 

de carbono no testemunho Airo12/01. 

Fase Profundidade (cm) 
 

Taxa de 

sedimentação 

(cm/ano) 

Acúmulo de 

Carbono  

(g m
-
²ano

-
¹) 

I 0-29 

Média 0,009 3,48 

Máximo 0,010 4,95 

Mínimo 0,008 2,41 

II 30-90 

Média 0,007 2,03 

Máximo 0,012 7,48 

Mínimo 0,006 0,70 

III 91-146 

Média 0,385 52,48 

Máximo 2,120 439,6 

Mínimo 0,012 0,85 
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Figura 28:Fluxo de carbono no Lago Airo em função da profundidade 

 

6.3 ANÁLISE MICROSCÓPICA 

 

6.3.1 Micropartículas de carvão 

 

Com base na figura 30 B é possível perceber que a terceira fase, durante o 

período de transição entre Holoceno e Pleistoceno, apresenta as menores taxas de 

acumulação de micropartículas de carvão por grama de sedimento. Já a segunda fase, 

que ocorre durante o Holoceno médio e Holoceno Inferior, apresenta média de 2,4 

milhões de micropartículas por grama de sedimento com valor máximo de 8 milhões de 

micropartículas por grama por volta de 3600 anos. Durante o Holoceno Superior, onde 

observa-se altas quantidades de micropartículas por grama, a média observada foi de 3,8 

milhões oscilando entre 22 a 1,2 milhões de micropartículas de carvão por grama de 

sedimento como pode ser visto na tabela 10. A partir da figura 29 é possível observar a 

imagem de algumas micropartículas de carvão encontradas no testemunho Airo12/01.  
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Figura 29: Imagens de partículas microscópicas encontradas no sedimento do lago Airo 

 

A figura 30 A corresponde ao tamanho das micropartículas de carvão. Durante a 

terceira fase o tamanho de partículas por campo apresentando média de 57 μm², com 

valor mínimo de 17 μm² e máximo de 240 μm². Na segunda fase a média apresentada 

foi de 104 μm² com mínimo de 42 μm² e máximo de 161 μm². Na primeira fase a média 

foi de 644 μm² com mínimo de 69 μm² e máximo de 1577 μm². 

 

Tabela 10:Valores Máximos, mínimos e a média da ocorrência de carvão no testemunho 

Airo12/01 

Fase Profundidade (cm) 
 

N° de partículas/grama 

I 0-35 

Média    3.067.776,98  

Máximo 6.258.706,47 

Mínimo 1.247.894 

II 35-96 

Média 2.414.307 

Máximo 8.634.921 

Mínimo 186.667 

III 96-146 

Média 549.808 

Máximo 1.944.444 

Mínimo 181.044 
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Figura 30:Gráfico com a ocorrência de micropartículas de carvão no testemunho Airo12/01. A esquerda 

(A) quantidade de partículas por campo. A direita (B)tamanho das partículas por campo . 

 

Na tabela 11 é possível observar todas as analises feitas no testemunho Airo 

12/01, bem como a quantidade de amostras utilizada em cada analise. 

 

Tabela 11: Total de amostras utilizadas em cada analise do testemunho Airo12/01 

Análises nº de amostras 

Datação 
14

C 5 

Análise Isotópica e Elementar 112 

Densidade Aparente 124 

Teor de água 124 

Granulométrica 50 

Pigmentos sedimentares 63 

Micropartículas de carvão 51 
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7 DISCUSSÃO 

7.1 TERCEIRA FASE DE SEDIMENTAÇÃO (UNIDADE LITOLÓGICA: III; 

PERÍODO: 13300 A 11700 ANOS CAL AP). 

 

A terceira fase de sedimentação compreende o período de transição entre 

Pleistoceno e Holoceno, que ocorreu entre 13300 e 11700 anos cal AP. A taxa média de 

sedimentação durante a terceira fase foi a mais elevada entre as três fases com o valor 

de 0,385 cm ano
-1

. Esse valor elevado ocorre devido a forte influência fluvial. Durante 

esse período, em 13300 anos cal AP, foi observada uma elevada taxa de sedimentação 

de 2 cm ano
-1

 denominado pacote sedimentar. Um pacote sedimentar ocorre quando 

uma grande porção de sedimento é transportada em um período curto de tempo, ou de 

uma só vez, causando um aumento abrupto na taxa de sedimentação. Moreira-Turcq e 

colaboradores (2014) também encontraram um pacote sedimentar na várzea do Lago 

Grande de Curuai em 2700 anos cal AP, que foi provocado pelo aumento da descarga 

do Rio Amazonas. Aalto e colaboradores (2003) observaram um evento semelhante no 

norte da Bolívia, nas planícies de inundação do rio Beni, ao qual relacionaram a 

enchentes provocadas pelo fenômeno La Niña. No sul do Peru, foi observada uma 

acumulação abrupta de sedimento em 3000 anos cal AP no lago Hubos, por volta de 

3540 anos AP no lago Carmen e em 390 anos cal AP no lago La Moringa. Esses 

episódios, assim como os anteriores, foram relacionados a eventos de inundações 

(QUINTANA-COBO et al., in press). No lago Airo esse evento abrupto de 

sedimentação pode ter sido originado pelo aumento da vazão do Rio, causado pelo 

aumento da precipitação como foi registrado por diversos autores durante o Deglacial na 

Amazônia (D’APOLITO; ABSY; LATRUBESSE, 2013; MARTIN et al., 1997; VAN 

DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000;  HERMANOWSKI; DA COSTA; 

BEHLING, 2012). Na Lagoa da Pata, um lago isolado próximo ao Lago Airo, Cordeiro 

e colaboradores (2011) observaram o aumento da produtividade lacustre entre 15290 

anos cal AP e 11500 anos cal AP, interpretado pelos autores como indicativo de um 

aumento do nível do lago. Esse aumento no nível da lagoa da Pata indica a ocorrência 

de chuvas na região da Bacia do Rio Negro, corroborando com a evidência de que o 

evento de sedimentação abrupta foi ocasionado por fortes chuvas.  

Durante esse período a granulometria observada no testemunho sedimentar do 

Lago Airo era predominantemente areia fina e grossa, que pode ser derivada 

principalmente do intemperismo do escudo pré-cambriano e de rochas paleozoicas 
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(LATRUBESSE; FRANZINELLI, 2005). Os parâmetros estatísticos da distribuição 

granulométrica desta fase revelou uma baixa dispersão dos dados, como indicado pelo 

elevado grau de seleção representado pela Figura 25. Esta baixa dispersão dos valores 

encontrados indicam a ocorrência de sedimentos com pequena variação do seu tamanho. 

Por se tratar de um período com maior deposição de sedimentos arenosos este 

parâmetro estatístico sugere que não ocorreu deposição de grãos mais finos durante a 

terceira fase de sedimentação. A granulometria mais arenosa é um indicativo de que 

durante esse período o lago sofria forte influência fluvial. Por sofrer influência do Rio 

Negro a energia hidrodinâmica impede a deposição de partículas menores de sedimento 

ocasionando maior sedimentação de frações granulométricas mais grossas. De acordo 

com Latrubesse e Franzinelli (2005), a deposição de sedimentos no Rio Negro ocorre de 

forma gradual, com o depósito de areia mais a montante a porção sedimentar mais fina a 

jusante. Ainda de acordo com os dois autores, a região do alto Rio Negro, onde se 

encontra o Lago Airo, foi até 4000 anos AP uma área de fonte de sedimento.  

A porcentagem de COT observada na terceira fase de sedimentação é muito 

baixa. Isso ocorre devido a maior influência fluvial que o lago Airo sofria durante esse 

período, que diluía o carbono orgânico presente no sedimento. No lago Santa Ninha, no 

Pará, os baixos valores de COT observados entre 4000 e 2300 anos cal AP também 

foram relacionados à alta influência fluvial (MOREIRA et al.,  2012). No lago Maracá a 

diminuição na concentração de COT a partir de 1880 anos cal AP também ocorreu 

devido ao aumento da influencia fluvial (MOREIRA et al., 2013). Esses dados 

demonstram que a baixa concentração de COT observada no lago Airo está relacionada 

à maior influência fluvial do Rio Negro. Os valores de δ
13

C e C/N indicam que a 

matéria orgânica é originaria de plantas terrestres (MEYERS, 2003). Os resultados 

obtidos a partir do δ
15

N corroboram com os dados do diagrama apresentado na figura 

32, que indica que a origem da matéria orgânica é terrestre. A maior contribuição no 

lago Airo era de plantas C3. 

Os valores de C/N apresentaram média de 49 que são valores característicos de 

águas ricas em ácidos húmicos. A razão C/N em águas pretas varia em torno de 50 e 60, 

devido a grandes quantidades de ácidos húmicos dissolvidos (ERTEL et al., 1986). Os 

lagos de água preta possuem sedimentos ricos em ácido húmico (SIOLI, 1967), que por 

sua vez são compostos orgânicos, ricos em carbono orgânico. A maior proporção de 

carbono em relação ao nitrogênio faz com que rios e lagos de águas preta apresentem 

uma razão C/N maior do que o encontrado em águas brancas ou claras. A razão C/N 
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característica desta fase, que variou entre 49 e 71, sugere a ocorrência de maior 

influência do Rio Negro na sedimentação do Lago Airo. A razão C/N e a granulometria 

da fase III sugerem que neste período o Lago Airo poderia representar um canal do Rio, 

com forte deposição de areia (devido a maior hidrodinâmica fluvial) e de ácidos 

húmicos. Os baixos valores de pigmento sedimentares encontrados indicam uma baixa 

produtividade no lago durante esse período, que pode ocorrer como consequência da 

influência fluvial devido a ligação do lago Airo com o rio Negro. A correnteza do rio 

influenciava o lago, reduzindo a sua produtividade. 

A análise estatística dos dados obtidos através da analise do material sedimentar 

do Lago Airo corroboram para a interpretação de que o lago Airo era um canal do Rio 

Negro durante a terceira fase de sedimentação. A análise de componentes principais 

(PCA), representada pela figura 30, e a correlação de Spearman, apresentada na tabela 

12, mostram uma correlação significativa e positiva entre os parâmetros areia e razão 

C/N. Esta correlação mostra que quanto maior a granulometria (mais arenosa), maior é a 

razão C/N, ou seja, quando maior a influência fluvial maior é a concentração dos ácidos 

húmicos no material sedimentar.  

 

Figura 31: Gráfico de Analise de Principais Componentes (PCA) do testemunho Airo 12/01 
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Tabela 12: Correlação de Spearman para os dados analisados a partir do sedimento do Lago Airo, testemunho Airo 12/01 (Correlações 

marcadas em vermelho são significativas a ρ <, 05000). 

Variáveis Argila Silte Areia COT NT C/N 
13

C 
15

N Clorofila 

Argila 1,00 0,80 -0,94 0,66 0,66 -0,70 -0,16 0,71 0,56 

Silte 0,80 1,00 -0,90 0,86 0,87 -0,57 -0,44 0,80 0,75 

Areia -0,94 -0,90 1,00 -0,73 -0,74 0,69 0,29 -0,73 -0,64 

COT 0,66 0,86 -0,73 1,00 0,98 -0,41 -0,54 0,80 0,59 

NT 0,66 0,87 -0,74 0,98 1,00 -0,47 -0,59 0,81 0,62 

C/N -0,70 -0,57 0,69 -0,41 -0,47 1,00 0,17 -0,60 -0,45 

δ13
C -0,16 -0,44 0,29 -0,54 -0,59 0,17 1,00 -0,41 -0,51 

δ 15
N 0,71 0,80 -0,73 0,80 0,81 -0,60 -0,41 1,00 0,63 

Clorofila 0,56 0,75 -0,64 0,59 0,62 -0,45 -0,51 0,63 1,00 

80
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7.2 SEGUNDA FASE DE SEDIMENTAÇÃO  (UNIDADE LITOLOGICA: II; 

PERÍODO: 11700 A 3000 ANOS CAL). 

 

 A segunda fase de sedimentação compreende o Holoceno Médio e Inferior. 

Durante esse período vários trabalhos demonstraram que o clima na Bacia Amazônica 

era mais seco (Carneiro-filho et al., 2002; Behling; Hooghiemstra, 1998; Bush; Silman; 

Urrego 2004; Mayle; Power, 2008; Moreira et al., 2013). A taxa de sedimentação média 

observada durante esse período é a mais baixa entre as três fases, com uma média de 

0,007 cm ano
-1

. Durante esse período a granulometria se manteve com altos teores de 

areia. Entretanto, ainda que a concentração de areia apresentasse valores elevados, foi 

possível observar um aumento nas concentrações de silte e argila. Esse aumento na 

concentração de sedimentos mais finos é um indicativo de que o Airo começa a entrar 

em processo de isolamento. A partir da distribuição granulométrica foi possível 

observar as medidas de curtose, assimetria e o grau de seleção destes dados. Estes 

parâmetros estatísticos podem ser utilizados para definir o ambiente de deposição e a 

variação da energia de transporte do sedimento (JESUS; ANDRADE, 2013). A 

distribuição granulométrica da fase II, em contraste com a fase III, apresentou grau mais 

reduzido de seleção dos dados, assim como apresentou assimetria positiva e valores 

mais elevados de curtose. Um grau de seleção mais baixo sugere uma maior dispersão 

dos dados e uma assimetria positiva e valores mais elevados de curtose sugerem que 

além da deposição de sedimentos mais grossos também ocorreu a deposição de 

sedimentos mais finos durante este período. Segundo Suguio (1973), Friedman (1961) e 

Mason e Folk (1958) a assimetria positiva da distribuição granulométrica deste esse 

período sugere que também pode ter ocorrido deposição de areia proveniente de dunas 

da região. A deposição deste material pode ocorrer por transporte eólico assim como as 

micropartículas de carvão encontradas nesta fase, como discutido a partir da pagina 89 

deste trabalho. Esse dado corrobora com o trabalho de Carneiro Filho e colaboradores 

(2002) que observaram a ocorrência de paleodunas na região do médio Rio Negro entre 

10400 e 7800 anos cal AP e confirmam que o Holoceno Médio e Inferior foram mais 

secos do que o período anterior, que compreende o período de transição entre Holoceno 

e Pleistoceno.  

A concentração de COT nesse período sofre um leve aumento, apresentando 

uma média de 2,9%. No mesmo período, no lago Quistococha, no Peru, resultados 

semelhantes aos do lago Airo como baixa concentração de COT e sedimentação mais 
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grossa indicaram que entre 6100 e 4900 anos cal AP o lago estava sobre forte influência 

fluvial (ANICETO, 2014). Ao contrário dos dados observados no lago Airo, no lago 

Santa Ninha, que sofre influência do Rio Amazonas, foram encontrados sedimentos 

argilosos indicando baixa energia hidrodinâmica entre 5600 e 5000 anos cal AP. 

Entretanto, entre 5000 e 4000 anos o lago Santa Ninha registrou uma maior influência 

fluvial evidenciado pelo aumento das proporções de silte grosso e a diminuição da COT 

(MOREIRA et al., 2012). No lago Comprido a sedimentação foi interrompida a partir 

de 7800 anos cal AP devido ao clima seco, só retornando após 3000 anos cal AP 

(MOREIRA et al., 2013). A partir da figura 26 é possível observar que a δ
15

N durante o 

Holoceno Médio e Inferior se encontra próximo a 0. De acordo com Meyers (2003), 

quando a δ
15

N está próxima de 0 significa que esse nitrogênio é proveniente de plantas 

terrestres que utilizam o nitrogênio fixado no solo. Os valores de δ
13

C e C/N também 

indicaram que a maior contribuição da matéria orgânica no lago durante esse período é 

aloctone. Costa (2006) encontrou valores de razão C/N semelhantes ao encontrados no 

Lago Airo no Lago Acarabixi também localizado na sub-bacia do Rio Negro, onde o 

C/N variou de 73 a 20 durante o Holoceno Médio e Inferior (COSTA, 2006). Na Lagoa 

da Pata, a baixa concentração de COT entre 7500 e 3600 anos cal AP que indicou baixo 

nível da água (MARTINS, 2016). 

 A partir do Holoceno Médio e Inferior é possível observar um aumento da 

produtividade no lago Airo com um aumento significativo da concentração de 

pigmentos sedimentares por volta de 4100 anos cal AP e 10300 anos cal AP. O primeiro 

episodio de alta produtividade lacustre pode ser explicado por um evento abrupto de 

intensa umidade na região afetada pelo Sistema de Monções da America do Sul, em 

4000 anos AP (STRÍKIS et al., 2015). Já o segundo evento de aumento da 

produtividade lacustre pode ser relacionado ao encontrados na lagoa da Pata. No Morro 

dos Seis Lagos, na região do Rio Negro, entre 15000 e 10000 anos cal AP, o aumento 

da produtividade foi associado ao aumento do nível do lago (CORDEIRO et al., 2011). 

O aumento do nível na Lagoa da Pata foi relacionado a eventos de chuvas, que por estar 

na mesma região do Lago Airo acabou igualmente influenciado.  

O tratamento estatístico dos dados obtidos através da análise do material 

sedimentar do Lago Airo, representado pela Tabela 12 e Figura 31, demonstraram que 

os pigmentos sedimentares apresentam correlação negativa com concentração de areia. 

Sendo possível observar que o aumento da produtividade lacustre só acorre a partir do 

momento em que a granulometria passa a ser mais rica em silte e argila. Isso demonstra 
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que a forte influência fluvial não permitia o desenvolvimento da produtividade, logo, a 

produtividade lacustre é inversamente proporcional a granulometria mais arenosa. 

  

7.3 PRIMEIRA FASE DE SEDIMENTAÇÃO (UNIDADE LITOLÓGICA: I; 

PERÍODO: ÚLTIMOS 3000 ANOS). 

 

 A primeira fase de sedimentação corresponde ao Holoceno Superior. Esse 

período apresenta baixa taxa de sedimentação com média de 0,009 cm ano
-1

.
 
Essa baixa 

taxa de sedimentação
 
ocorre devido a baixa influência fluvial . Pode-se observar que 

durante a fase II a taxa de sedimentação foi menor, mesmo o lago ainda sofrendo 

influência do Rio Negro. Isso ocorre pois o período era seco, e a partir de 3000 anos cal 

AP se torna mais úmido. 

Com o aumento da umidade (FREITAS et al., 2001; SIFEDINE et al., 1994, 

MAYLE et al., 2000; TURCQ et al., 2002; HERMANOWSKI; DA COSTA; 

BEHLING, 2012) a vegetação no entorno do lago Airo começa a se desenvolver 

isolando este sistema lacustre. Esse isolamento refletiu em mudanças significativas na 

granulometria do material sedimentar. No alto Amazonas a influência do rio Ucayali 

sobre os lagos Hubos e Carmen também diminui a partir de 3000 anos cal AP, 

interpretado pelos autores como consequência da migração do canal do rio 

(QUINTANA-COBOS et al., in press). Com a alteração na granulometria no lago Airo 

também é observado um aumento do COT, pois à medida que o tamanho dos grãos de 

sedimento diminui a concentração de COT aumenta (MEYERS, 2003). O aumento da 

concentração de pigmento sedimentar e a acentuada diminuição da razão C/N indicam 

uma elevação no aporte de matéria orgânica autóctone. Estes dados em conjunto 

corroboram com as evidências reveladas pela redução da presença de areia e da taxa de 

sedimentação que indicam a diminuição da influência do Rio Negro sobre o Lago Airo. 

Dados semelhantes foram observados por Aniceto (2014) no lago Quistococha. Altos 

percentuais de COT foram registrados no Lago Quistococha a partir do momento em 

que ele deixou de sofrer influência fluvial e começou a apresentar sedimentação típica 

de um lago isolado em 2600 anos cal AP.  

Baseado no diagrama da figura 32 é possível observar que a matéria orgânica 

sedimentar do Lago Airo durante a fase II continua oriunda de plantas C3, mas a partir 

do Holoceno Superior observa-se uma diminuição nos valores de C/N. Essa diminuição 

na razão C/N ocorre no mesmo momento em que os valores de δ
15

N aumentam, 
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indicando um aumento na contribuição de matéria orgânica fitoplanctônica no material 

sedimentar do Lago Airo (MEYERS, 2003). Nesse mesmo período é possível observar 

que a produtividade lacustre aumenta influenciada pela umidade do Holoceno Superior. 

No Lago Comprido foram observados dados semelhantes durante o Holoceno superior, 

com o aumento do COT e dos pigmentos sedimentares a partir de 3000 anos cal AP 

indicando uma maior produtividade lacustre (MOREIRA et al., 2013).  

Os dados observados na correlação de Spearman, na tabela 12, demonstram a 

correlação significativa e positiva entre COT, NT, δ
15

N, sedimentos finos e clorofila, e 

correlação negativa com C/N. Tais correlações sugerem que o aumento no COT foi 

influenciado pelo aumento da produtividade. A ocorrência de sedimentos finos é um 

indicativo de menor influencia fluvial, como dito anteriormente. A menor influencia 

fluvial permite o desenvolvimento da produtividade lacustre, que por sua vez possibilita 

o aumento na deposição de matéria orgânica. A correlação positiva entre a 

produtividade e o δ
15

N demonstram que o aumento dos dois parâmetros estão 

relacionados. Esses dados corroboram com os dados encontrados por Aniceto e 

colaboradores (2014), que observaram um cenário semelhante no lago Quistococha. A 

partir de 5800 anos cal AP, quando a influência do rio sobre o lago Quistococha começa 

a diminuir, observa-se a diminuição da razão C/N e um aumento na produção 

fitoplanctônica. A razão C/N apresenta correlação positiva com sedimento arenoso e 

correlação negativa com COT. A deposição de areia indica a ocorrência de influência 

fluvial, diminuindo a produtividade, e com isso a quantidade de matéria orgânica 

depositada no sedimento também diminui. O δ
13

C também apresenta correlação 

negativa com o COT. Com o aumento da umidade pode-se perceber que houve uma 

diminuição de δ
13

C e um aumento do COT. 
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Figura 32: Gráfico comparativo entre os valores de δ13C com δ15N e entre δ13C e razão C/N. os limites 

das principais fontes de matéria orgânica foram adaptadas de Moreira et al. (2014) 
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7.4 ACÚMULO DE CARBONO 

 

 A floresta Amazônica desempenha um importante papel no estoque de carbono 

desde o Ultimo Maximo Glacial (BEHLING, 2002). Cordeiro e colaboradores (2008) 

analisaram as taxas de acumulação de carbono em diferentes sistemas amazônicos e 

observaram que os lagos de várzea também podem armazenar grandes quantidades de 

carbono quando estão sob condições paleohidrologica e paleoclimaticamente 

favoráveis.  

 No lago Airo, por volta de 13300 anos cal AP, foi observada uma taxa de mais 

de 400 g m
-
² ano

-1
de carbono. Esses valores elevados estão diretamente relacionados à 

alta taxa de sedimentação que foi identificada no mesmo período. Esse aumento na taxa 

de sedimentação pode ter relação com o aumento da vazão do Rio Negro ocasionado 

por fortes chuvas registradas durante o ultimo deglacial (13000 a 10000 anos AP) na 

Bacia Amazônica causando o aumento no nível do Lago Fuquene nos Andes (VAN 

DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000), na Lagoa da Pata (SANTANA et al., 

2017; CORDEIRO et al., 2011; VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000) e 

Carajás na Amazônia (VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000). A entrada de 

grande quantidade de material sedimentar causada pelas chuvas ocasionou a elevada 

taxa de acúmulo de carbono no lago Airo.  

O lago Acarabixi, é um lago de várzea localizado no médio Rio Negro, e esta a 

aproximadamente 182 km do lago Airo. Entre 10580 e 10550 anos cal AP, foi 

observado no lago Acarabixi uma taxa de acumulo de carbono médio de 493 g cm
-3

 ano
-

1
, com valor máximo superior a 800 g m

-2
 ano

-1 
causado por um aumento na taxa de 

sedimentação. Esse evento abrupto de sedimentação volta a ocorrer entre 9700 e 9600 

anos cal AP, dessa vez com uma média de 137g m
-2

 ano
-1 

(COSTA, 2006; CORDEIRO 

et al., 2008). No lago Airo a alta taxa de acúmulo de carbono também ocorre devido a 

um evento abrupto de sedimentação, entretanto ele ocorre por volta de 13300 anos cal 

AP. No Lago Santa Ninha, que esta sob influência do Rio Amazonas, foi observada uma 

taxa de acumulação média de 168 g m
-2 

ano
-1 

com um máximo de 450 g m
-2 

ano
-1 

entre 

5600 e 5100 anos cal AP (MOREIRA et al., 2012). A dinâmica hidrológica do rio foi o 

fator que influenciou na alta taxa de carbono acumulado, uma vez que foi no período de 

alta energia hidrodinâmica que ocorreu o aumento das taxas observadas no sedimento 

lacustre. No Lago Quistococa, localizado no Peru, a influência do Rio Amazonas é 

baixa, mas ainda assim foi observada uma alta taxa de sedimentação (0,7 cm.ano
-1

), 
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com acumulação de 29 g m
-2

ano
-1 

no testemunho QUI1 e 14 g m
-2

ano
-1 

no QUI2 entre 

6100-4900 anos cal AP. A diminuição da taxa de sedimentação no lago Quistococha 

esta relacionado ao isolamento do lago que deixa de sofrer influência fluvial 

(ANICETO et al., 2014). Ao contrario do Quistococha que apresenta diminuição na taxa 

de sedimentação apenas quando se isola do rio, o Lago Airo apresenta baixa taxa de 

sedimentação durante todo o Holoceno. O Lago Hubos, também localizado no Peru, 

sofre influência do Rio Ucayali e apresentou taxa de sedimentação semelhante aos 

encontrados em lagos isolados, com taxa de acumulação de carbono de 5,8 g m
-2

ano
-1 

no 

testemunho HUB1 e 1,4 g m
-2

ano
-1

 no testemunho HUB2 (ANICETO, 2014). O Lago 

Carmem, que também sofre influencia do Rio Ucayali apresentou baixa taxa de 

acumulo de carbono com uma média de 6 g cm
-2

ano
-1

, como pode ser observado na 

figura 30, apresentando taxa de sedimentação semelhante a de lagos isolados,
 
assim 

como no Lago Hubos (QUINTANA-COBO et al., in press). 

A partir da figura 33, é possível perceber que ao contrario dos lagos isolados, 

que apresentam uma tendência a acumular mais carbono em períodos mais quentes e 

úmidos (DEAN; GORHAM, 1998), os lagos se várzea não seguem a mesma regra. O 

que ocasiona o aumento da taxa de acumulação de carbono é a alta taxa de 

sedimentação. Nas planícies alagadas a hidrologia que influência a quantidade de 

matéria orgânica que chega ao lago, sendo o principal fator atua na taxa de acumulo de 

carbono.
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Figura 33: Gráfico comparativo com o acumulo de carbono de lagos de várzea da Bacia Amazônica. 
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7.5 MICROPARTÍCULAS DE CARVÃO  

 

A ocorrência de paleoincêndios vem sendo observada desde o último glacial e ao 

longo do Holoceno. A partir dos últimos dois milênios a incidência de incêndios 

abruptos aumentou e tem sido mantida até o presente. (MONTOYA; RULL, 2011) 

A menor taxa de carvão encontrada no Lago Airo foi observada na terceira fase, 

que corresponde ao período de transição entre Pleistoceno e Holoceno. Durante esse 

período a Floresta úmida ainda estava presente (CONLIVAUX et al.,  1996; FREITAS 

et al., 2001). Registros dos últimos 50 mil anos no Morro dos Seis Lagos também 

demonstraram que a região do Alto Rio Negro é pouco suscetível ao fogo (BUSH et al, 

2004). Os trabalhos citados anteriormente corroboram com os dados observados no lago 

Airo e indicam que a terceira fase de sedimentação apresentou clima úmido. Outra 

hipótese defende a possibilidade da influência fluvial estar dificultando a deposição de 

micropartículas de carvão durante esse período.   

Durante a segunda fase é possível observar o aumento da concentração de 

micropartículas de carvão provavelmente relacionado ao período mais seco encontrado 

em registros durante o Holoceno médio e Inferior (ABSY et al., 1991; MAYLE et al., 

2000; BEHLING et al., 2001; FREITAS et al., 2001; MAYLE; BEERLING, 2004). 

Outra possibilidade para o aumento na concentração de micropartículas de carvão 

registrada nesta fase pode estar relacionada a redução da influência fluvial. Durante a 

segunda fase a influência fluvial começava a diminuir, permitindo a deposição das 

partículas de carvão. Entre 6200 e 3400 anos cal AP, foi observada um período de seca 

na Amazônia (CORDEIRO et al., 2014) que explica a ocorrência da maior concentração 

de micropartículas observada em 3800 anos cal AP. Dentro do mesmo intervalo de 

tempo Bush e colaboradores (2004) encontraram alta concentração de micropartículas 

de carvão no Morro dos Seis Lagos. A partir de 6000 anos cal AP foi observada a 

ocorrência de micropartículas de carvão na bacia do Rio Negro (SALDARRIAGA; 

WEST, 1986). 

Durante a terceira e segunda fase de sedimentação as partículas de carvão 

apresentavam área reduzida. Pequenos fragmentos de carvão podem ser transportados 

pelo vento, indicando incêndios regionais (CLARK; PATTERSON, 1997). O tamanho 

médio das partículas de carvão foi maior na primeira fase de sedimentação, onde o 

clima é caracterizado como úmido. Esses dados sugerem que as partículas de carvão 

observadas a partir de 3000 anos tem origem nas proximidades do lago Airo, sugerindo 
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ocupação humana nesse período. Alguns estudos relacionam os registros de 

paleoincêndio da Amazônia moderna à atividade humana (BUSH et al., 2006; 

NEPSTAD et al., 2004, 2008) corroborando com os dados observados no lago Airo. No 

lago Geral, localizado no Pará, registros de Heliconia phytoliths carbonizada por volta 

de 6500 anos indicaram que o fogo foi utilizado para limpar uma área da floresta 

(BUSH et al., 2006). Cordeiro e colaboradores (2014) também relacionam o aumento do 

acúmulo de micropartículas de carvão durante o Holoceno Superior à atividade humana, 

uma vez que durante esse período a biomassa florestal dificultaria a ocorrência de 

incêndios espontâneos.  

 

7.6 MUDANÇAS PALEOCLIMATICAS NO LAGO AIRO 

 

7.6.1 Transição entre Pleistoceno e Holoceno (3ª fase sedimentar) 

 

 Ainda existem muitas discussões sobre como o YD teria afetado a Amazônia. 

Estudos com espeleotema da caverna Paraíso, próxima a Manaus demonstraram que o 

Último máximo Glacial (UMG), período que antecede o YD, foi um período mais seco, 

mas não seco o bastante para causar o desaparecimento da floresta Amazônica (WANG 

et al., 2017). Seltzer e colaboradores (2000) observaram no lago Junin, no Peru, a partir 

da análise de δ
18

O que durante o YD, o clima era frio e seco na região. Contudo 

registros de pólen de Plantago rígida encontrado em lagos estudados por Hansen 

(1995), também no Peru, sugeriram condições frias e úmidas entre 12000 e 10000. Na 

Cueva del Tigre Perdido, localizada na Amazônia Peruana, os dados de δ
18

O também 

demonstraram que o clima era frio e úmido durante o período conhecido como YD 

(VAN BREUKELEN et al., 2008). 

Os resultados obtidos no Lago Airo mostram evidências de que durante o YD as 

condições climáticas na região foram mais úmidas. Dados do testemunho de gelo 

NGRIP, originário da Groelândia demonstraram menor valor de δ
18

O (média de -40 ‰) 

coincidindo com o evento YD, indicando que o clima era mais úmido nesse período. O 

evento YD ocorre durante o período de baixa insolação, o que demonstra que o aumento 

da umidade não foi causado pela alta incidência solar. Durante o YD foi registrado a 

menor média de COT (1,34 %). Como visto anteriormente, a baixa concentração de 

COT está relacionada a alta energia hidrodinâmica, resultado da forte influência fluvial 



91 

 

sofrida pelo lago Airo, indicando que a Região do Alto Rio Negro também estava úmida 

durante o YD. 

Baker e colaboradores (2001) apresentam três explicações para a umidade na 

Amazônia durante o YD, que seriam uma intensificação na Monção de Verão Sul 

Americana, o aumento da temperatura da superfície mar e o aumento do transporte de 

vapor de água. Maslin e Burns (2000) observaram o aumento da vazão na foz do Rio 

Amazonas em 11800 anos cal AP e relacionaram esse evento ao degelo dos Andes. O 

Degelo também pode ter sido o evento responsável pelo aumento da vazão no lago Airo.  

Outro dado que corrobora a hipótese de ocorrência de um clima mais úmido na 

região do Lago Airo durante o YD é a baixa concentração de micropartículas de carvão 

encontrada no registro sedimentar deste estudo. A baixa concentração de 

micropartículas de carvão encontrada nesse período pode indicar que a ocorrência de 

incêndios não era recorrente. Outra hipótese esta relacionada à hidrodinâmica mais 

intensa que caracteriza esta fase o que não permitia a deposição de partículas de carvão 

entre 13300 e 11700 anos cal AP, reforçando mais uma vez a possibilidade da 

ocorrência de condições mais úmidas neste período. Esses dados corroboram com os 

observados por Cordeiro e colaboradores (2011) na Lagoa da Pata, onde foi observada 

concentração de partículas de carvão de 2x10
6
g

-1
 entre 14500 e 10000 anos cal AP, 

sugerindo condições climáticas mais úmidas na região logo após a deglaciação. O 

desenvolvimento florestal observado entre 13 mil anos AP e 10 mil anos AP, segundo 

estudos palinológicos da região de Carajás (SIFEDINE et al., 1994; ABSY et al., 1991) 

também sugerem condições mais úmidas 

Em 13300 anos cal AP foi observada a ocorrência de um pacote sedimentar no 

Lago Airo, que acarretou no aumento da taxa de acumulo de carbono. Os pacotes de 

sedimentos são relacionados a eventos de fortes chuvas que transportam grandes 

quantidades de material, que se depositam de uma só vez em determinado local 

(AALTO et al., 2003). Um aumento da pluviosidade na bacia Amazônica 

(HERMANOWSKI; DA COSTA; BEHLING, 2012; MARTIN et al., 1997) pode ter 

ocasionado o aumento da vazão do Rio Negro. Esse aumento fez com que uma 

quantidade maior de sedimento fosse depositado no lago Airo. A grande entrada de 

matéria orgânica no Airo gerou a alta taxa de acumulo de carbono. Na lagoa da Pata, 

localizada no Morro dos seis lagos, próximo à área de estudo, foi observado nesse 

mesmo período (entre 13840 a 11400 anos cal AP) um aumento no nível do lago, 

identificado a partir da diminuição da concentração de goetita (PENIDO, 2009).  
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Figura 34: Gráfico comparativo entre COT do lago Airo, o δ18O do testemunho de Gelo NGRIP 

(Rasmussen et al., 2014) e a curva da insolação (Berger, Loutre., 1991). 

 

7.6.2 Holoceno médio e Inferior (2ª fase sedimentar) 

 

 Durante o Holoceno Médio e Inferior a Bacia Amazônia apresentava clima mais 

seco em relação ao Holoceno Superior (SIFEDINE et al., 1994; ABSY et al., 1991; 

FREITAS et al., 2001; SOUBIES; 1980). Diferentes registros paleoclimáticos, citados a 

seguir, evidenciam a ocorrência de um período mais seco durante o Holoceno Médio e 

Inferior, estando em concordância com o observado no registro sedimentar do Lago 

Airo. Na região do Rio Negro entre 10400 anos cal AP e 7800 anos cal AP esse clima 

seco foi evidenciado pela atividade de paleodunas devido a um maior transporte eólico 

(CARNEIRO-FILHO et al., 2002), característico de clima mais seco. No lago Airo, a 

diferença na distribuição de frequência observada na analise granulométrica corrobora 

com os dados encontrados por carneiro filho, demonstrando que a origem da areia 

encontrada no sedimento do lago Airo durante esse período foi trazida para o lago 

através de transporte eólico. A partir de 6000 anos AP, ainda no Rio Negro, mas em 

território Venezuelano, foi observado um aumento na concentração de micropartículas 
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de carvão, indicando um aumento da ocorrência de incêndios (SALDARRIAGA; 

WEST, 1986).  Foram encontrados registros similares no Lago Airo, onde o acumulo de 

carvão começa a aumentar no Holoceno Inferior, com elevação expressiva em 5700 

anos cal AP. A ocorrência de incêndios em Carajás, no Pará, foi observada entre 7400 

anos cal AP e 4700 anos cal AP (CORDEIRO et al., 2014). Também foram encontradas 

evidências de incêndios em Cuiabá, entre 6500 a 3100 anos cal AP (SOUBIES, 1980). 

No Lago Comprido, no Pará, a evidencia de clima mais seco foi registrado pela 

interrupção da sedimentação no lago entre 7800 e 3000 anos ocasionado por um período 

de seca (MOREIRA et al., 2013). Já no lago Santa Ninha, a composição orgânica e 

mineralógica entre 5600 e 5000 sugeriu que o lago apresentava baixa influencia fluvial 

devido a redução dos períodos de cheia do Rio, que por sua vez sugere a ocorrência de 

um período mais seco na região (MOREIRA et al., 2012). No mesmo período foi 

observada uma redução no nível do Lago Titicaca, nos Andes Peruanos (PADUANO et 

al., 2003).  

 

7.6.3 Holoceno Superior (1ª fase sedimentar) 

 

 O Holoceno Superior na Amazônia é caracterizado como um período mais 

úmido do que o Holoceno Inferior e Médio (CARDOZO et al, 2014; 

HERMANOWSKI; DA COSTA; BEHLING, 2012; FREITAS, 2001; MOREIRA et al., 

2013; MAYLE et al., 2000). A diminuição de pólen de gramíneas após 4070 e 2080 

anos cal AP evidenciaram o aumento no nível do lago Calado e um aumento da 

umidade ao partir do Holoceno Superior (BEHLING et al., 2001). O aumento do nível 

da água na lagoa da Pata entre 5180 e 3750 anos cal AP corroboram com o aumento da 

umidade durante o Holoceno Superior (PENIDO, 2009). Durante a fase atual do lago 

Airo ocorreram mudanças muito importantes na granulometria, que deixa explicita a 

transição que ocorreu no local. A partir do Holoceno Superior observa-se o aumento da 

umidade na Bacia Amazônica (FREITAS et al., 2001; SIFEDINE et al., 1994). O 

aumento da umidade proporcionou o desenvolvimento da vegetação no entorno do lago 

Airo, causando o isolamento do mesmo. No lago Santa Ninha uma ruptura na 

sedimentação entre 2300 e 600 anos cal AP, causado por um evento erosivo, mostrou 

que os períodos de cheia do rio Amazonas tornaram-se mais frequentes na região, 

(MOREIRA et al., 2012). No Lago Comprido o clima úmido foi caracterizado pelo 

aumento de COT, de pigmentos sedimentares e do aumento na concentração de 
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diatomáceas planctônicas do gênero Aulacoseira (MOREIRA et al.,  2013). Esses dados 

coincidem com os dados observados no Lago Airo, como apresentado na figura 35, 

onde a partir de 3000 anos cal AP é observado um aumento no COT e nos pigmentos 

sedimentares, no mesmo período que é observado um aumento da insolação. O aumento 

da insolação eleva a evaporação, consequentemente aumenta o transporte de umidade 

dos oceanos para o continente (CARSLAW; HARRISON; KIRKBY, 2002). Assim 

como no lago Airo, o lago Tota, na Colômbia também apresentou granulometria com 

maior teor de silte e aumento no COT durante o Holoceno Superior (CARDOZO et al., 

2014). No Peru, eventos de deposição abrupta entre 3000 e 3540 anos cal AP foram 

relacionadas enchentes causadas pelo aumento da precipitação nos Andes no mesmo 

período (QUINTANA-COBO et al., in press). No lago Junin também foi observado o 

aumento da precipitação a partir da analise de δ
18

O (SELTZER et al., 2000 ). Maslin e 

Burns (2000) observaram o aumento da vazão do Rio Amazonas a partir do Holoceno 

Superior, como pode ser observado na figura 35. Moreira-Turcq e colaboradores (2014) 

também observou um evento de sedimentação abrupta durante o Holoceno superior nos 

lagos Salé, Poção, Maracá e Grande, todos pertencentes à Várzea Grande de Curuai. 

Eles relacionaram esse evento a fatores como menor insolação acompanhada do 

fortalecimento da Monção Sul Americana e mudanças na ZCIT, que causaram o 

aumento da precipitação na America do Sul. A partir de 3400 anos AP começa a ser 

observado o retorno da expansão florestal na Bacia Amazônica (HERMANOWSKI; DA 

COSTA; BEHLING, 2012; FREITAS, 2001; MAYLE et al.,  2000). No Lago Airo, o 

aumento da concentração de micropartículas de carvão durante o Holoceno Superior 

está provavelmente relacionada a atividade antrópica. A ocorrência de paleoincêndios 

em Carajás nesse período também foi relacionada à atividade humana (CORDEIRO et 

al.,  2014). No lago Calado a ação antrópica foi evidenciada pelo aumento de Cecropia 

nos últimos 150 anos (BEHLING et al., 2001). 

 Na tabela 14 é possível observar um resumo das mudanças paleoclimaticas 

registradas no sedimento lacustre do testemunho Airo 12/01. 
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Tabela 13: Resumo das variações climáticas observadas no lago Airo a partir de 

analises feitas no testemunho Airo 12/01 

Fase de 

sedimentação 

Período (anos 

cal AP) 
Clima 

Origem 

da 

matéria 

orgânica 

Produtividade 

lacustre 
Hidrodinâmica 

Conexão com 

o Rio Negro 

Fase I 
De 3000 até 

os dias atuais 
Úmido Autóctone Elevada Reduzida Isolado 

Fase II 11700 a 3000 Seco Alóctone 
Começa a 

aumentar 
Forte Semi-isolado 

Fase III 
13300 a 

11700 
Úmido Alóctone Baixa Forte 

Representando 

um canal do 

Rio 
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Figura 35: Resposta dos diferentes Lagos face a condições mais úmidas: taxa de Carbono Orgânico Total 

(COT) nos lagos : Airo; Comprido (MOREIRA et al., ., 2013), dados de δ18O no lago Junin (SELTZER et 

al., ., 2000) e da Foz do Rio Amazonas (MASLIN; BURNS., 2000) 
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8 CONCLUSÃO 

 

  A partir das análises feitas nesse trabalho foi possível observar três diferentes 

fases de sedimentação no testemunho Airo12/01. Com base na análise granulométrica, 

nos altos valores de C/N, baixa concentração de COT e baixa produtividade lacustre foi 

possível observar que o Lago Airo sofria forte influência hidrológica do Rio Negro 

entre 13300 e 11700 anos cal AP, que corresponde à terceira fase de sedimentação. O 

ambiente lótico dificultava a produtividade lacustre gerando baixas concentrações de 

carbono orgânico total. O Holoceno Inferior e Médio está representado pela segunda 

fase de sedimentação. Esta fase ocorreu entre 11700 e 3000 anos cal AP e foi 

caracterizada pelo aumento nos valores de COT, sugerindo que o lago Airo já estava em 

processo de separação do Rio Negro. Apesar de a granulometria continuar arenosa 

durante esse período os dados estatísticos da distribuição granulométrica indicam a 

ocorrência de sedimentos mais finos apesar do predomínio de areia, o que pode sugerir 

a ocorrência de transporte eólico durante esta fase. Após 3000 anos cal AP é possível 

perceber, a partir da redução acentuada de grãos arenosos no material sedimentar e do 

aumento da concentração de pigmentos sedimentares e de COT, que a influência do Rio 

sobre o lago reduziu significativamente. A menor influência fluvial possibilita a 

sedimentação de grãos mais finos e o aumento da produtividade, que por sua vez 

influencia a concentração de COT. Essa mudança é em decorrência do aumento da 

umidade, que possibilita o desenvolvimento da vegetação no entorno no lago Airo, 

causando o isolamento do mesmo. Com o aumento da concentração de pigmentos 

sedimentares e dos valores de δ
15

N é possível observar a elevação nas taxas de produção 

fitoplanctônica, típicos de climas mais úmidos.  

A taxa de acumulo de carbono foi baixa durante todo o Holoceno, com exceção 

do evento ocorrido em 13300 anos cal AP, onde observou-se um valor máximo de  439 

g cm
-3

 ano
-1

. Essa alta taxa de acumulação de carbono está relacionada ao pacote 

sedimentar observado no mesmo período. Os pacotes sedimentares ocorrem devido a 

episódios de sedimentação abrupta que, neste caso, podem estar relacionados ao 

aumento da vazão do rio ocasionado por chuvas intensas. A ocorrência de chuvas na 

região no período de 13000 a 10000 anos cal AP, na Amazônia foi observada por 

diversos autores (VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000; CORDEIRO et al., 

2011; HERMANOWSKI; DA COSTA; BEHLING, 2012).  
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A análise de micropartículas de carvão demonstrou que durante a terceira fase de 

sedimentação a ocorrência de incêndios na região onde está inserido o lago Airo era 

baixa. A ocorrência de paleoincêndios começa a aumentar durante o Holoceno Inferior, 

corroborando com os dados observados por Saldarriaga e West (1986). Durante o 

Holoceno Superior observou-se os maiores concentrações de micropartículas de carvão 

somado ao aumento do tamanho das partículas encontradas no mesmo período, 

indicando que a partir de 3000 anos cal AP a região do lago Airo começa a sofrer 

influência humana.  
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