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RESUMO 
 

As variações paleoclimáticas e paleohidrológicas ocorridas ao longo do Holoceno 
foram reconstruídas através de análises semi-quantitativas dos argilo-minerais, determinação 
da concentração elementar de carbono (carbono orgânico total (COT)) e nitrogênio 
(nitrogênio total (NT)), composição isotópica do carbono e nitrogênio (δ13C e δ15N), 
determinação da concentração de pigmentos sedimentares, identificação e quantificação de 
diatomáceas planctônicas do gênero Aulacoseira sp e concentração de glicerol dialquil-
tetraéteres (GDGTs) em seis testemunhos sedimentares coletados em lagos de várzea 
amazônicos, a fim de avaliar como o Rio Amazonas influencia os processos sedimentares 
destes ecossistemas. O Lago Comprido, situado próximo a Monte Alegre, Pára, é 
caracterizado por conexão indireta com o Rio Amazonas, e apresentou características 
contrastantes com os outros lagos ligados diretamente ao Rio. Entre 10.300 e 7.800 anos cal 
AP a ocorrência de clima mais seco evidenciado por baixos valores de COT (média de 0,4%) 
e de clorofila sedimentar (média de 0,32 USPD) concomitante com o desenvolvimento de 
vegetação C4. Uma interrupção da sedimentação ocorreu entre 7.800 e 3.000 anos cal AP 
devido a baixos níveis lacustres, correspondendo à fase seca do Holoceno Médio. A partir de 
3.000 anos cal AP o regime hidrológico mudou significativamente, revelando condições 
climáticas mais úmidas na região, refletidos pelo aumento da produtividade do lago conforme 
demonstrado pelo aumento gradual de COT (média de 9,3%), clorofila sedimentar (média de 
4,1 USPD) e forte presença da diatomácea planctônica Aulacoseira sp. As características 
atuais deste ambiente lacustre mostram que ocorre constante entrada de material fluvial, 
responsável pelo aumento do nível lacustre, e da bacia de drenagem, responsável pelo aporte 
de vegetação do tipo C3. O Lago Santa Ninha está situado próximo a cidade de Óbidos, Pará, 
e apresenta ligação direta com o Rio. Entre 5.600 e 5.000 anos cal AP este lago apresentou 
evidencias de reduzida influência do Rio Amazonas, como sugerido pelo baixo teor em 
esmectita (média de 26,3%) em contraste com elevada concentração de caolinita (média de 
45,6%) e elevado COT (média de 8,5%), preservados devido à baixa influência fluvial. A 
partir de 4.000 anos cal AP até o presente, as características mineralógicas e orgânicas 
mostram elevado transporte de material fluvial para o ambiente lacustre, revelados pelo alto 
teor em esmectita (média de 40%) e quartzo (13,3%), além de baixo COT (média de 1,7%) 
devido à diluição provocada pela influência do Rio, além de matéria orgânica de origem 
fitoplanctônica. O terceiro lago em estudo é o Lago Maracá, atualmente ligado diretamente ao 
Rio Amazonas através de diversos canais. No entanto, entre 3.600 e 1.880 anos cal AP a baixa 
concentração de esmectita (média de 12,4%) sugere a ocorrência de um lago semi-isolado 
com reduzida influência do Rio Amazonas. Os valores de δ13C e δ15N, e elevados teores da 
razão C/N (média de 18,5) e GDGTs ramificados (média de 504 µg/gCOT) sugerem presença 
de vegetação C3 e matéria orgânica do solo transportados diretamente da bacia de drenagem. 
O evento de sedimentação abrupta ocorrida em 2.700 anos cal AP marca transição para 
condições climáticas mais úmidas nesta região. No entanto, após 1.880 anos cal AP uma 
mudança significativa no perfil mineralógico foi observada através do aumento significativo 
da presença de esmectita (média de 39,4%). Baixos valores da razão C/N (média de 9), COT 
(media de 2,4%) e GDGTs ramificados (83 µg/gCOT) acompanhados por δ15N mais elevado 
(média de 2,5‰) sugerem que elevado input fluvial, responsável por níveis lacustres mais 
elevados e desenvolvimento de fitoplâncton. Estes resultados mostram que os processos 
sedimentares e orgânicos nos lagos de várzea são fortemente influenciados pela 
hidrodinâmica do Rio Amazonas, que por sua vez está relacionada a variações climáticas 
regionais. 
 
Palavras-chave: Carbono. Bacia Amazônica. Várzeas. Mudanças paleoclimáticas. 



ABSTRACT 
 

Holocene paleoclimatic and paleohydrological changes have been reconstructed by 
semi-quantitative analyses of the clay minerals, total concentration of organic carbon (TOC) 
and total nitrogen (TN), carbon and nitrogen isotopic composition (δ13C and δ15N), 
concentration of sedimentary pigments, identification and quantification of the planktonic 
diatoms Aulacoseira sp and concentration of glycerol dialkyl glycerol tetraether (GDGT) 
membrane lipids of six cores from floodplain lake in Amazon Basin in order to understand the 
impact of the Amazon River hydrological changes in the floodplains lakes sedimentary 
process. The Comprido Lake, located near the Monte Alegre City, Pará, is characterized by an 
indirectly connexion with the Amazon River. This lake presented different characteristics 
when compared with the lakes directly connected with the river.  The Comprido Lake record 
showed evidences of a dry climate between 10300 and 7800 cal yr BP suggested by low 
values of TOC (~ 0.4%) and chlorophyll derivate concentrations (~ 0.32 SPDU), with the 
development of a C4 grasses on unflooded mud banks. A break in sedimentation due to a 
complete dryness of the lake was observed between 7800 to 3000 cal years BP corresponding 
to the Middle Holocene dry phase. From 3000 cal years BP onwards a gradual increase of the 
TOC (~9,3%), chlorophyll derivate (~ 4.1 SPDU)  and Aulacoseira sp suggest an increase in 
the productivity and in water lake level due to the high influence of the Amazon River and the 
catchment area as well. Santa Ninha Lake is located near Óbidos city, Pará state and is 
directly connected with the main channel of the River. Reduced Amazon River influence, 
with lower high water levels of the river, characterized the period between 5600 to 5100 cal 
years BP, suggested by low values of smectite (~ 26.3%) and high values of kaolinite (~ 
45.6%). High values of TOC (~ 8.5%) and a C3-land plant vegetation was found in this 
period, also suggesting that the lake was isolated from the river. After 4000 cal years BP 
coarse sediments and quartz increased which suggest a higher inflow of the Amazon River 
and TOC showed the lowest values (~ 1.7%). The riverine inflow caused dilution of the 
organic material produced in the lake and consequently low rates of carbon flux in these 
phases were recorded. Nowadays, the Maracá Lake is directly connected to the Amazon River 
thought several channels. However, between 3600 and 1880 cal years BP, the low 
concentration of smectite (~12.4%) indicates that the lake was semi-isolated with a reduced 
influence of the Amazon River. During this period the δ15N and δ13CTOC were depleted while 
C/N ratios, TOC and branched GDGTs contents were high (~504 µg/gOC) suggesting that 
sedimentary organic matter was dominated by C3 land plants and soil organic matter directly 
transported from the Maracá Lake catchment area. Although the fluvial input seems to be 
higher after 1880 cal years BP, the abrupt sedimentation characterised by package of 
sediments occurred in 2700 cal years BP suggest wetter climate conditions. After 1880 cal 
years BP a significant shift in the mineralogical composition was observed. The increase in 
the smectite content (~ 39.4%) and several abrupt sedimentations suggests larger inputs of the 
Amazon River into the lake. The sedimentary organic matter was characterized by low values 
of C:N ratios (~ 9), TOC content (~ 2.4%) and branched GDGTs (~83 µg/gTOC) while δ15N 
was enriched (~ 2.5‰), indicating that the contribution of phytoplankton-derived organic 
matter to sediments increased. These results show that the organic and sedimentary processes 
of the floodplain lakes are strongly influenced by the hydrodynamics of the Amazon River 
which in turn were linked to regional climatic changes.  
 
 
Keywords: Carbon. Amazon Basin. Floodplain lakes. Paleoclimatic changes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Bacia Amazônica apresenta uma área aproximada de 6 milhões de km2. Devido à sua 

extensão apresenta diferentes ecossistemas, desempenhando importante papel na modulação 

do clima continental e global, nos ciclos biogeoquimicos e nos aportes continentais para o 

oceano (MARENGO; NOBRE, 2001; MAYORGA; AUFDENKAMPE, 2002). A 

susceptibilidade dos seus ecossistemas a variações climáticas já vem sendo demonstrada há 

alguns anos (TIAN et al., 1998, 2000). Durante a seca observada no ano de 2005, dados de 

monitoramento do crescimento de árvores (incorporação de carbono) em 136 parcelas da 

floresta Amazônica, constataram uma diminuição do seqüestro de carbono pelas árvores 

destas áreas (PHILLIPS et al., 2009). Também é reconhecido que em anos onde ocorre 

aumento na temperatura da água do mar no Oceano Pacífico (evento conhecido como El-

Niño) é observado períodos mais secos na Amazônia. Foi observado, através de simulações 

em modelo climático computacional, que em anos mais secos (como em 1987 e 1992, com 

influência do El Niño), a Bacia Amazônica emitiu 0,2 gigatoneladas de por ano (Gt C/ano) 

para a atmosfera (TIAN et al., 1998). Já em anos mais úmidos (como em 1981 e 1993), esta 

região é capaz de seqüestrar o equivalente a 0,7 Gt C/ano (TIAN et al., 1998). Estes dados 

revelam que a região alterna entre o papel de emissor e absorvedor de carbono numa escala de 

tempo de poucos anos, demonstrando significativa susceptibilidade a variações no clima.  

 Outra questão importante no âmbito das variações climáticas é sobre o desmatamento. 

Na Amazônia brasileira as taxas de desmatamento estão diminuindo, embora ainda exista uma 

pressão contínua e constante sobre a floresta. Aproximadamente 15% da área florestada da 

Amazônia brasileira já foi desmatada (SAMPAIO et al., 2007), sendo a criação de gado e a 

agricultura (especialmente o plantio de soja, que vem se destacando nos últimos anos) as 

principais atividades responsáveis pelo desmatamento. Segundo estimativas de Soares-Filho 

et al. (2006) 40% da floresta deixará de existir em 2050. Segundo estudo realizado por Salati 

e Vose (1984) 50% das chuvas que a região recebe é originada da evaporação dos corpos 
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d’água e da evapotranspiração da própria vegetação, tornando as conseqüências do 

desmatamento ainda mais preocupantes. Estima-se que cerca de 0,2 Gt de carbono são 

liberados para a atmosfera devido ao desmatamento (HOUGTON et al., 2000), o que torna 

incerto o quanto será liberado se as taxas de desmatamento voltarem a aumentar.  Estas 

características revelam um futuro problemático e duvidoso para o ciclo do carbono na 

Amazônia, cujas conseqüências no clima regional e global ainda carecem de dados para o seu 

entendimento. Para conhecer e compreender as conseqüências que as mudanças climáticas 

podem causar na Amazônia é imprescindível o conhecimento de como os ecossistemas 

amazônicos reagiram a alterações climáticas passadas. Desta forma é possível avaliar a 

suscetibilidade desta região às variações no clima e compreender quais serão as possíveis 

conseqüências que futuras mudanças climáticas podem ocasionar. Como as variações 

climáticas pretéritas encontram-se registradas nos depósitos sedimentares dos últimos 

milênios (TURCQ et al., 1998a) é possível, através de estudos paleoambientais, detectar 

alterações na vegetação e na dinâmica sedimentar de rios e lagos, identificando as mudanças 

ocorridas nos ecossistemas ao longo do tempo.   

Devido a uma topografia relativamente plana, solos pouco drenados, grande variação 

sazonal da precipitação e altos níveis de pluviosidade, grandes áreas da Bacia Amazônica são 

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

JUNK, 1997) e através da formação de barreiras e depósito de sedimentos diversos lagos são 

formados nestas regiões (DUNNE et al., 1995). Como conseqüência dos 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.  Estes resultados podem ser obtidos através da análise de sua 

composição, que inclui uma variedade de indicadores isotópicos e moleculares, o que torna os 

lagos de várzea um interessante objeto de estudo paleoambiental visto a enorme quantidade de 

matéria orgânica que pode armazenar. 

Apesar de existir estimativas sobre a quantidade de carbono armazenado nos solos e na 

vegetação da Amazônia (CERRI et al., 2007; TIAN et al., 2000; ADAM; FAURE, 1998), 
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pouco se tem explorado sobre o papel das várzeas no acúmulo deste elemento (MOREIRA-

TURCQ et al., 2004; MOREIRA, 2008; MOREIRA et al., 2012), assim como pouco se tem 

debatido a cerca da influência que as mudanças climáticas podem exercer sobre estes 

ecossistemas. Desta forma, a determinação da variabilidade espacial e temporal do acúmulo 

de carbono nestes sistemas poderá ser uma importante ferramenta para a compreensão da 

dimensão global que os de sistemas de várzea desempenham sobre o ciclo do carbono.  

Este trabalho está inserido no projeto de cooperação entre o IRD (Institute de Recherche 

pour le developpment)-Hybam (Hydrologie du bassin Amazonien) e o CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), intitulado “Estudo e modelagem das 

transferências de água, de sedimentos e dos elementos químicos entre as zonas alagáveis 

(várzeas) e o curso principal dos rios da Amazônia”. Este projeto tem como principal objetivo 

avaliar os principais processos hidrológicos, geoquímicos e biológicos (produção primária) 

envolvidos na transferência de materiais entre as várzeas e o rio, identificando os processos 

que influenciam a produção e acumulação de carbono nestas áreas, bem como a liberação 

deste elemento por estes ecossistemas. Para avaliar futuras conseqüências de variações 

climáticas nos ecossistemas é imprescindível o conhecimento de como estes ambientes 

reagiram a variações climáticas pretéritas. Neste trabalho os impactos das variações 

hidrológicas do Rio Amazonas nos processos sedimentares nos lagos de várzea amazônicos 

serão avaliados em escala milenar. Como o clima influencia o comportamento dos rios e 

lagos, variações na dinâmica hidrológica destes ambientes podem sugerir mudanças 

climáticas locais e regionais que ficam registradas nos depósitos sedimentares (SUGUIO; 

BIGARELLA, 1979). O conhecimento das variações hidrológicas dos lagos de várzea permite 

reconstruir a paleohidrologia destes ambientes e, conseqüentemente, inferir a cerca das 

mudanças ambientais aos quais os sistemas fluviais adjacentes foram submetidos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Reconstruir as variações paleohidrológicas e paleoambientais através de análises 

mineralógicas e orgânicas em diferentes lagos de várzea situados no Baixo Amazonas a fim 

de avaliar como estas variações podem influenciar nos processos sedimentares dos 

ecossistemas de várzea. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a influência do Rio Amazonas e da bacia de drenagem na sedimentação orgânica e 

mineral destes lagos;  

- Determinar as variações climáticas ocorridas nesta região, a fim de avaliar como estas 

podem influenciar na acumulação de carbono destes ecossistemas. 

- Avaliar como as variações hidrológicas do Rio Amazonas podem influenciar na dinâmica 

dos ecossistemas das várzeas através da determinação da origem da matéria orgânica 

sedimentar; 

- Testar a aplicabilidade de diferentes indicadores orgânicos e mineralógicos na reconstrução 

paleoambiental e paleohidrológica em lagos de várzea; 

 

2.3 HIPÓTESES 

 

- As variações paleohidrológicas do Rio Amazonas influenciam fortemente a dinâmica 

hidrológica e sedimentar, o tipo de vegetação e a acumulação de carbono dos lagos de várzea; 

- A reconstrução paleohidrológica dos lagos de várzea amazônicos permite inferir sobre as 

variações pretéritas do nível e vazão do Amazonas. 



 

 

 

 

 

 

 

3 BASE TEÓRICA 

 

O aumento nas concentrações de CO2 atmosféricos devido à queima de combustíveis 

fósseis e ao desmatamento estimulam o interesse científico nas questões sobre o ciclo do 

carbono. Determinar e quantificar os processos que removem este elemento da atmosfera e o 

estocam em reservatórios é um importante desafio neste contexto, assim como determinar a 

fragilidade destes reservatórios de carbono face às alterações climáticas, tanto naturais como 

provocadas por ação antrópica. Como a Amazônia armazena 23% do carbono total estocado 

pelas florestas tropicais do planeta (DIXON et al., 1994), esta região recebe importante 

destaque neste tema, onde diversos trabalhos tem se desenvolvido atualmente.  

A maior parte do carbono na Terra está estocada nas camadas geológicas e nos 

oceanos sob a forma de carbonatos. Porém, os três principais reservatórios de carbono capazes 

de fazer trocas entre si e que compõem o ciclo biogeoquímico do carbono são a atmosfera, 

biosfera terrestre e os oceanos. O maior deles está nos oceanos, que apresentam estoque total 

de 38.400 Gt de carbono. A atmosfera armazena cerca de 810 Gt de carbono, enquanto a 

biosfera terrestre apresenta 560 Gt e os solos possuem aproximadamente 2.500 Gt de carbono 

(LAL, 2008). Os ambientes lacustres também apresentam importante estoque de carbono. 

Apesar de apresentar área equivalente a apenas 2% da superfície terrestre, os lagos podem 

estocar até 0,27 Gt de carbono por ano (EINSELE et al., 2001). 

No entanto, estes reservatórios estão em constantes trocas entre si, onde a influência 

antrópica nestes fluxos constitui objeto de intenso debate. Segundo dados do projeto de 

cooperação internacional Global Carbon Project (2009) as emissões antrópicas de CO2 

atmosférico devido à queima de combustíveis fosseis atingiu valores próximos a 7,7 ± 0,5 Gt 

C/ano, entre os anos de 2000 a 2008. As emissões referentes a mudanças no uso da terra 

apresentaram a média de 1,4 ± 1,0 Gt C/ano, totalizando 9,1 ± 1,1 Gt C/ano de carbono 

emitidos anualmente devido a atividade antrópica. Deste valor, 4,1 Gt C/ano permanece na 
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atmosfera e cerca de 2,3 Gt C por ano foram absorvidos pelos oceanos, enquanto os 

ecossistemas terrestres foram responsáveis pela absorção de 3 Gt C/ano.  

Os rios, lagos, planícies de inundação e outros corpos d’água continentais são 

importantes conectores do ciclo biogeoquímico do carbono entre continentes, atmosfera e 

oceanos. Estima-se que apenas uma pequena fração do carbono que é transportado dos 

ecossistemas terrestres para os sistemas fluviais atinge os oceanos. Conforme ilustrado pela 

Figura 1, os ecossistemas terrestres transportam para os rios, lagos e planícies de inundação 

cerca de 2,7 gigatoneladas de carbono por ano. No entanto, grande parte deste carbono retorna 

para a atmosfera sob a forma de CO2 (aproximadamente 1,2 Gt C/ano) ou então é depositado 

em lagos e planícies de inundação (AUFDENKAMPE et al., 2011). A Figura 1 representa os 

principais fluxos entre estes compartimentos, segundo revisão realizada por Aufdenkampe e 

colaboradores (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Balanço global de carbono decorrente da conexão entre ecossistemas terrestres e oceanos, via rios, 
lagos e planícies de inundação. Todos os valores estão em Gt C/ano. As retas em negrito representam a liberação 
de carbono enquanto as retas em pontilhado representam os estoques. 
Fonte: Adaptado de AUFDENKAMPE et al., 2011. 
 

3.1 PAPEL DA AMAZÔNIA NO CICLO DO CARBONO 

  

 A imensa biodiversidade e extensão da Bacia Amazônica constituem o principal 

obstáculo para o conhecimento e quantificação de fontes e absorvedouros de carbono nesta 

região. No entanto, diversos esforços vêm sendo realizados para o melhor conhecimento dos 

fluxos e estoques deste elemento em diferentes ecossistemas amazônicos. Segundo Nogueira 

et al (2008), a vegetação da região amazônica apresenta estoque de carbono equivalente a 123 
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Gt, valor muito próximo ao observado por Malhi e colaboradores (2006), que estimaram 

estoque de carbono na biomassa vegetal na ordem de 120 Gt. Segundo a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) o carbono estocado na biomassa deve 

ser calculado através da soma do que é encontrado na biomassa representada por troncos, 

galhos, copa, sementes, folhas, serrapilheira e raízes. O solo também apresenta importante 

estoque de carbono nas florestas tropicais. Na Amazônia brasileira estima-se que os solos 

armazenam cerca de 136 Gt de carbono nos primeiros 8 metros de profundidade 

(FEARNSIDE; BARBOSA, 1994). Ainda não existem dados suficientes para a estimativa do 

estoque de carbono nos lagos de várzea da Amazônia.  

A Bacia Amazônica tem um importante, porém controverso, papel no ciclo global do 

carbono, já que ainda não se sabe se a floresta atua como fonte ou absorvedouro de carbono 

atmosférico. Diversos trabalhos têm demonstrado que a floresta amazônica intacta atua como 

um importante absorvedouro de carbono (MALHI et al., 1999; MALHI; GRACE, 2000; 

NOBRE, 2002a; NOBRE; NOBRE, 2002b; PHILIPS et al., 1998). Os ecossistemas da 

Amazônia parecem seqüestrar carbono, mas em magnitudes incertas. Dados mais antigos 

mostravam que, através de medições diretas entre o fluxo de CO2 da vegetação e atmosfera, 

esta região representava um enorme absorvedouro de carbono, absorvendo 3 Gt C/ano 

(CHAMBERS et al., 2001). Porém, revisões nas metodologias aplicadas têm demonstrado 

muitas dúvidas a cerca deste valor. A gama de resultados varia bastante, onde mostram que a 

Amazônia pode absorver até 0,44 Gt C/ ano (PHILIPS et al., 1998). Segundo Tian et al. 

(1998), a floresta amazônica é capaz de absorver quantidades similares (ou até mesmo 

superiores) de carbono atmosférico liberados pelas queimadas.  

Porém, devido ao intenso desmatamento e queima de biomassa, a floresta também atua 

como emissor de carbono atmosférico para a atmosfera. As emissões anuais totais de CO2 

decorrentes das queimadas podem chegar a 1,2 Gt C/ano (POTTER et al., 2009).  

Além desta emissão antrópica, alguns trabalhos têm demonstrado que os rios e as 

planícies inundáveis amazônicos emitem CO2 para a atmosfera, (RAYMOND, 2005; 

MAYORGA et al., 2005; RICHEY et al., 2002; NOBRE; NOBRE, 2002b), podendo chegar a 

uma taxa de 0,5 Gt por ano, na Bacia Amazônica (RICHEY et al., 2002).  Este carbono pode 

ser proveniente da matéria orgânica que é transportada pelos rios e florestas inundadas, onde 

sofre decomposição, liberando o CO2. A Bacia Amazônica também é responsável, através de 

sua extensa rede de drenagem, do transporte de 0,07 Gt de carbono por ano para o oceano 

(HOUGTON et al., 2009). A Figura 2 esquematiza os valores conhecidos para os estoques e 

fluxos de carbono na Bacia Amazônica, discutidos anteriormente. 
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Figura 2: Valores para fluxo e estoque de carbono na Bacia Amazônica. Os estoques de carbono representados 
são: vegetação (123 Gt, segundo NOGUEIRA et al., 2008) e nos primeiros 8 m do solo (136 Gt, de acordo com 
FEARNSIDE; BARBOSA, 1994). Os fluxos apresentados são: produtividade primária líquida (0,4 Gt/ano, de 
acordo com PHILIPS et al., 1998), emissão de carbono pelos rios e planícies de inundação (0,5 Gt, segundo 
RICHEY et al., 2002), emissão antrópica (0,2 Gt, de acordo com HOUGHTON et al., 2009) e transporte de 
carbono dos sistemas fluviais para os oceanos (0,07 Gt/ano, segundo HOUGHTON et al., 2009). 
 

A capacidade que a região amazônica apresenta em absorver grande parte do carbono 

atmosférico sofre influência de variações climáticas. Estes acontecimentos fazem com que 

esta região atue como sumidouro de carbono atmosférico em alguns anos ou como fonte em 

outros períodos (MELILLO et al., 1996). 

Em anos mais secos (como os anos de 1987 e 1992), com influência do El Niño, a 

Bacia Amazônica apresentou um balanço liquido emitindo 0,2 Gt de C por ano, segundo 

dados obtidos por modelos experimentais aplicados por Tian e colaboradores (1998). Esta 

mesma equipe observou que, em anos mais úmidos (como em 1981 e 1993), esta região é 

capaz de seqüestrar o equivalente a 0,7 Gt de carbono por ano. É importante salientar que este 

valor é maior do que a média de estocagem de carbono que os rios e planícies de inundação 

do nosso planeta são capazes de estocar, segundo revisão realizada por Aufdenkampe et al. 

(2011), representada pela Figura 1. Estes diferentes dados revelam que a Amazônia reage 

rapidamente à variações climáticas numa escala temporal de poucos anos (TURCQ et al., 

2002), mostrando sua susceptibilidade às alterações no clima. 
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O aumento contínuo na concentração atmosférica de CO2 devido a atividades 

antrópicas pode levar a significantes mudanças climáticas. Segundo o Quarto Relatório de 

Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), os valores 

de CO2 atmosférico aumentaram de 280 ppm no período pré-industrial, para 379 ppm em 

2005, sendo o uso de combustíveis fosseis o principal responsável por esse aumento, seguido 

pelas mudanças no uso do solo. 

A absorção de carbono pelos oceanos e sistemas terrestres também é sensível ao clima, 

assim como às alterações das concentrações atmosféricas do CO2 (COX et al., 2000). Porém, 

o nosso planeta já passou por diversas alterações climáticas, com diferentes mudanças nas 

concentrações atmosféricas de CO2 (RAYNAUD et al., 2000; INDERMUHLE et al., 1999; 

PETIT et al., 1999).  

 

3.1.1 Planícies de inundação e o ciclo do carbono 

 

As planícies de inundação representam apenas 2% a 6% da superfície terrestre 

(KAYRANLI et al., 2010) mas apresentam importante papel no ciclo global de carbono, 

representado pelos diferentes habitats característicos das planícies de inundação. Na 

Amazônia Central a comunidade fitoplanctônica, geralmente limitada às áreas lacustres onde 

a disponibilidade de luz permite o seu desenvolvimento, apresenta uma produção orgânica 

aproximada de 3,1 Tg de carbono por ano (= 0,0031 gigatoneladas de carbono por ano), 

segundo estimativas de Melack e Forsberg (2001). A comunidade macrofítica apresenta 

produção de 73 Tg C/ano (= 0,73 Gt de C/ano) enquanto as florestas inundáveis apresentam 

32 Tg C/ano (= 0,32 Gt de C/ano) ao longo da planície de inundação da Amazônia Central. 

Diferentes fontes alóctones também podem contribuir para o transporte de carbono para as 

planícies de inundação. Os rios e a bacia de drenagem também são responsáveis pelo input de 

carbono para os ecossistemas de várzea, sendo responsáveis pelo transporte de 1,6 Tg C/ano e 

2,7 Tg C/ano, respectivamente (MELACK; FORSBERG, 2001). As perdas de carbono 

também são significativas, onde a liberação de CO2 e CH4 proveniente dos sistemas aquáticos 

amazônicos pode representar até 0,5 Gt C/ano (RICHEY et al., 2002).  

Grande parte do carbono produzido in situ ou transportado para as áreas alagáveis 

pode também ser permanentemente estocado nestas regiões. Observações realizadas através 

do balanço de massa de sedimento (DUNNE et al., 1998) e carbono (MOREIRA-TURCQ et 

al., 2003) no Rio Amazonas, verificaram que ocorria uma perda de sedimento e carbono entre 

as cidades de Itacoatiara (situada a leste de Manaus, com distância aproximada de 180 km) e 
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Manaus. Estes dados revelam que os lagos de várzeas também podem atuar como armadilha 

de sedimentos e de carbono (MOREIRA-TURCQ et al., 2004), como discutido no tópico a 

seguir. 

 

3.1.1.1 Acumulação de carbono em planícies de inundação 

 

Estima-se que a concentração total de carbono estocado nas planícies de inundação do 

planeta seja equivalente a aproximadamente 1.500×1015 g, segundo Whitting e Chanton, 

2001. Existem vários estudos sobre a estocagem de carbono pelas planícies de inundação que 

revelam que estes ecossistemas são estoques vitais de carbono (KAYRANLI et al., 2010), 

representadas pela Tabela 1. Planícies de inundação costeiras nos Estados Unidos apresentam 

um grande potencial para o seqüestro de carbono. Na planície de inundação do sul da 

Califórnia a média de acumulação de carbono foi alta (33 ± 2,9 g C/ m2/ano) durante um 

longo período de tempo (5.000 anos) (BREVIK; HOMBURG, 2003). Nas planícies de 

inundação da Costa Atlântica (Virginia, Maryland e Delaware, EUA) estas taxas variaram 

entre 61 a 212 g C/ m2/ ano (NOE; HUPP, 2005). Nas florestas boreais da Finlândia, Turenen 

et al (2001) encontrou taxas medias entre 15-26 g C/ m2/ ano. Outro estudo, nas planícies de 

inundação da Sibéria, que apresenta uma área de 787.000 km2, revelou uma taxa de 

acumulação de carbono anual na faixa de 2,28 × 109 g C/m2/ano (SOLOMESHCH, 2005).  

Nas planícies de inundação amazônicas ainda existem poucos trabalhos sobre o papel 

que estes ecossistemas apresentam na acumulação de carbono. Na planície de inundação da 

Amazônia peruana, Lähteenoja e colaboradores determinaram fluxo de carbono no Lago 

Quistococha e no Lago Riñon durante os últimos 3.000 anos cal AP e observaram que a 

média foi de 74 ± 15 g C/m2/ano e 39 ± 10 g C/m2/ano, respectivamente. No Lago 

Jacaretinga, nas margens do Rio Solimões, Devol et al. (1984) determinou uma acumulação 

nos períodos atuais de 44 g C/m2/ano e de 28 g C/m2/ano no Lago Cristalino. No Lago 

Calado, em Manaus, Smith-Morrill (1987) também estimou taxa de acumulação de carbono 

recente, que variou entre 31 g C/m2/ano e 137 g C/m2/ano. Testemunhos sedimentares 

coletados no Lago Acarabixi, situado nas margens do Rio Negro, apresentaram taxas de 

acumulação de carbono extremamente elevadas, podendo atingir até 800 g C/m2/ano, porém 

variações nesta estocagem de carbono foram observadas ao longo dos últimos milênios 

devido principalmente a oscilações hidrológicas e climáticas (CORDEIRO et al., 2008b; 

COSTA, 2006). Nos últimos 100 anos foi observado fluxo médio de 256 g C/m2/ano neste 

lago (CORDEIRO et al., 2008b; COSTA, 2006). No Baixo Amazonas Moreira et al. (2012), 
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ao estudar a taxa de acumulação de carbono ao longo dos últimos milênios no Lago Santa 

Ninha, Rio Amazonas, Pará, encontrou uma taxa de acumulação na ordem de 160 g C/m2/ano, 

entre 5.600 a 5.000 anos cal AP. Este período era mais seco na região, onde os períodos de 

baixas águas do Rio Amazonas eram mais prolongados do que atualmente. Neste mesmo 

lago, Moreira-Turcq et al. (2004) também observou altas taxas de acumulação de carbono 

(média de 100 g/m2/ano) nos últimos 100 anos. É importante salientar que os valores 

encontrados no Lago Santa Ninha e no Lago Acarabixi são relativamente elevados quando 

comparadas com outros lagos de várzea da Amazônia descritos anteriormente. A Tabela 1 

representa a síntese de todas as taxas de acumulação de carbono em planícies de inundação 

apresentados neste trabalho. 

Além do pouco interesse dado ao estudo do papel das várzeas amazônicas no acúmulo 

de carbono em escala milenar, pouco se tem debatido a cerca da influência que as mudanças 

climáticas podem exercer sobre estes ecossistemas. Desta forma, a determinação da 

variabilidade espacial e temporal do acúmulo de carbono nestes sistemas poderá ser uma 

importante ferramenta para a compreensão da dimensão global que os de sistemas de várzea 

desempenham sobre o ciclo do carbono. 

 

Tabela 1: Taxas de acumulação de carbono em diferentes  planícies de inundação. 

Região Valores médios Autores 

Planícies do sul da Califórnia 33 g C/m2/ano BREVIK; HOMBURG, 2003 

Planície da Costa Atlântica (Virginia, 

Maryland e Delaware, EUA) 
61 e 212 g C/m2/ano NOE; HUPP, 2005 

Planícies das florestas boreais da 

Finlândia 
15 e 26 g C/m2/ano TURENEN et al., 2001 

Planície de inundação da Sibéria 2,28 × 109 g C/m2/ano SOLOMESHCH, 2005 

Lago Quistococha 74 ± 15 g C/m2/ano 

Lago Riñon 39 ± 10 g C/m2/ano 
LÄHTEENOJA et al., 2011 

Lago Jacaretinga, Rio Solimões 44 g C/m2/ano 

Lago Cristalino 28 g C/m2/ano 
DEVOL et al., 1984 

Lago Calado, confluência entre Rio 

Negro e Solimões 
31 e 137 g C/m2/ano SMITH-MORRIL, 1987 

Lago Acarabixi, Rio Negro 
256 g C/m2/ano 

 (últimos 100 anos) 

- CORDEIRO et al., 2008b; 

- COSTA, 2006 

Lago Santa Ninha, Amazônia 

-160 g C/m2/ano (entre 5600 e 5000 anos 

cal AP); 

- 100 g C/m2/ano (últimos 100 anos) 

- MOREIRA et al., 2012 

 

- MOREIRA-TURCQ et al., 2004 
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3.2 MUDANÇAS PALEOCLIMÁTICAS NA AMAZÔNIA 

 

A região Amazônica é caracterizada por uma notável riqueza em termos de 

biodiversidade, interpretada como conseqüência de variações paleoclimáticas, que por sua vez 

podem ser resultado de diferentes fenômenos. As variações nos ciclos orbitais da Terra, 

previstas pela Teoria de Milankovich, alteram significativamente a quantidade de energia 

solar recebida pelo planeta e, conseqüentemente, provocam oscilações no clima. Além destas 

forçantes orbitais, outros fenômenos climáticos como El-niño/La niña, a migração da Zona de 

Convergência Intertropical, variações na temperatura superficial do mar e o transporte de 

umidade do Oceano Atlântico também são eventos responsáveis por mudanças climáticas 

observadas em diferentes registros sedimentares ao longo da Bacia Amazônica 

(HERMANOWSKI et al., 2012; BUSH et al., 2007). 

Atualmente as pesquisas paleoclimáticas na Amazônia priorizam as oscilações 

climáticas durante o Último Máximo Glacial (BUSH, 1996; BUSH et al., 2002, 2004; 

COLINVAUX et al., 1996, 2000; DE FREITAS et al., 2001; LEDRU et al., 1998; VAN DER 

HAMMEN; ABSY, 1994) por considerarem estas variações como as mais importantes 

ocorridas durante o Quaternário (TURCQ et al., 2007). No entanto, evidências revelam que o 

Holoceno apresentou significativas variações climáticas, com destaque para as repetidas secas 

ocorridas durante este período, que provavelmente apresentaram importante papel na 

distribuição da vegetação na região, em especial nos ecótonos existentes nas fronteiras de 

savanas e florestas tropicais (BUSH et al., 2007). Para o conhecimento da Bacia Amazônica e 

sua susceptibilidade e influência no que diz respeito a futuras mudanças climáticas os estudos 

paleoclimáticos tornam-se imprescindíveis. Apesar desta importância, estes estudos ainda são 

insuficientes, especialmente durante os últimos 11.500 anos cal AP, ou seja, durante o 

Holoceno. 

 
3.2.1 Mudanças paleoclimáticas na Amazônia durante o Holoceno 

 

3.2.1.1 Holoceno Inferior e Médio 

 

O Holoceno na Amazônia é marcado por diferentes variações climáticas e o estudo de 

como estas variações podem afetar os diferentes ecossistemas desta região são objeto de 

grande interesse cientifico. Análises palinológicas e sedimentológicas em testemunhos 

sedimentares aliadas ao estudo da composição isotópica de solos em diferentes regiões da 
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Bacia Amazônica auxiliaram no conhecimento do paleoclima da região. Segundo dados 

palinológicos, Behling (2002) observou que até 7.000 anos 14C (durante o Holoceno Inferior) 

a cobertura florestal na Bacia Amazônica ainda não tinha atingido os níveis atuais. Estima-se 

que a extensão da floresta durante este período era de aproximadamente 4.990.000 km2, em 

contraste com os atuais 5.600.000 km2. A distribuição de savanas também era muito mais 

extensa do que nos períodos seguintes. 

Reconstruções de níveis lacustres indicam baixo nível de diferentes lagos no início do 

Holoceno (TURCQ et al., 2007). Contudo, durante a transição entre o Holoceno Inferior e 

Holoceno Médio, linhas de evidência revelam que as condições climáticas na Bacia 

Amazônica eram significativamente mais secas do que é observado atualmente (MAYLE; 

POWER, 2008). No sul e sudeste da Amazônia, análises palinológicas sugerem a expansão de 

savanas antes de 2.800 anos cal AP (MAYLE et al., 2000) e nos estados de Rondônia e 

Amazonas, dados sobre a composição isotópica da matéria orgânica em solos evidenciou a 

expansão de savanas nestas regiões entre aproximadamente 10.150 e 3.100 anos cal AP 

(9.000 e 3.000 anos 14C) (DE FREITAS et al., 2001). Na Amazônia central entre 4.450 e 

3.800 anos cal AP, Absy (1979), através de dados de pólen, também verificou a expansão de 

savanas. A abundância de pólen de Poacea detectada no Lago Calado, Amazônia Central, 

entre 8.500 e 4.450 anos cal AP, também constitui evidências de período seco. No Norte da 

Amazônia (Llanos Orientales, Colômbia), Behling e Hooghiemstra (1999), entre 6.250 e 

4.150 anos cal AP (5.500 e 3.800 anos 14C), observaram condições climáticas características 

de período mais seco. Em Roraima, Desjardins et al (1996) detectou a expansão de savanas 

durante o Holoceno Médio, segundo dados isotópicos da matéria orgânica de perfis de solo. 

Através de dados sedimentológicos, Simões-Filho (2000), no Lago Caracanarã, também 

localizado no Estado de Roraima, encontrou evidências de níveis lacustres mais baixos 

durante o período de 8.500 a 6.200 anos cal AP. Ainda no Norte da Amazônia, na região do 

Alto Rio Negro (Colômbia e Venezuela) Saldarriaga e West (1986) detectaram a presença 

contínua de carvão em solo durante os últimos 6.000 anos cal AP. Entre 8.700 e 5.800 anos 

cal AP, Weng e colaboradores (2002) observaram períodos de seca no Equador, Amazônia 

Ocidental. Na Amazônia Oriental, diversos estudos evidenciaram clima mais seco durante a 

transição entre o Holoceno Inferior e Médio. Entre 7.200 anos cal AP até 3.300 anos cal AP 

Bush et al. (2007) detectou registro de clima mais seco na Amazônia Peruana. Através da 

análise de micropartículas de carvão foi possível detectar evidências de período mais seco, 

relacionadas a intensos eventos de queimadas de biomassa ocorridos entre 7.450 e 4.740 anos 

cal AP em testemunhos sedimentares em Carajás (CORDEIRO et al. 1997, 2008a; 
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SIFEDDINE et al., 1994, 1998, 2001; TURCQ et al., 1998). Na mesma região, Hermanowski 

e colaboradores (2012) observaram aumento significativo de polens de Poacea entre 9.000 e 

3.700 anos cal AP, o que também indica evidências de período mais seco na região. No Lago 

Tapajós foi encontrado elevada concentração de partículas de carvão associado a um aumento 

na concentração do elemento pioneiro Cecropia entre 9.200 e 4.600 anos cal AP, indicativos 

de ocorrência de repetidas secas (IRION et al., 2006). 

Registro de período mais seco também foi detectado na região andina entre o 

Holoceno inferior e Médio. Análise de dados sedimentológicos, diatomáceas e isótopos 

estáveis sugerem que o Lago Titicaca apresentou nível inferior a 100 m durante o Holoceno 

Médio, entre 9.000 e 3.900 anos cal AP (ABBOTT et al., 2003; BAKER et al., 2001). 

Também nos Andes peruanos, os níveis de água do Lago Pacucha apresentou baixos níveis 

entre 8.000 e 5.000 anos cal AP (HILLYER et al., 2009), corroborando com o registro de 

outros pequenos lagos da bacia do Titicaca, que também demonstram a ocorrência de fase 

seca durante o Holoceno Médio (ABBOTT et al., 2003). 

Todos esses registros indicam clima mais seco durante o Holoceno Médio na América 

do Sul. Esta fase seca é conseqüência de uma diminuição da atividade de monção associada à 

diminuição da insolação de verão previsto pela teoria de Milankovitch. Segundo esta teoria o 

mínimo de insolação de verão no Hemisfério Sul ocorreu entre 12.000 a 9.000 anos cal AP, 

sendo possível observar um aumento nos últimos milênios (BERGER; LOUTRE, 1997). Esta 

redução na insolação é responsável pela diminuição da temperatura da superfície do mar no 

Oceano Atlântico que, por sua vez, reduz o transporte de umidade realizado pelos ventos 

alísios (FISCH et al., 2005, 1998). Como conseqüência, o gradiente de temperatura entre o 

atlântico norte e o atlântico sul altera a circulação atmosférica e desloca a Zona de 

Convergência Intertropical mais para o norte durante o verão austral, ocasionando fraca 

atividade convectiva na região (MAYLE et al., 2000; TURCQ et al., 2007).  

A Tabela 2 representa as principais evidências sedimentológicas para ocorrência de 

fases secas na transição entre o Holoceno Inferior e Médio na Amazônia. 
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Tabela 2: Períodos secos entre o Holoceno Inferior e Médio na Bacia Amazônica. 

 Região Períodos secos 
(anos cal AP) 

Proxies Autores 

Roraima 
Holoceno  

Médio 

Isótopos da 
Matéria orgânica 

em solos 
DESJARDINS et al., 1996 

Lago Caracaranã, 
Roraima 

8.500 a 6.200 sedimentologia SIMÕES-FILHO, 2000 

Llanos Orientales, 
Colômbia 

6.250 e 4.150  pólens BEHLING; HOOGHIEMSTRA 
(1999) 

N
or

te
 d

a 
A

m
az

on
ia

 

Alto Rio Negro, 
Colombia e Venezuela 

Ultimos 6.000 anos  Carvão em solos SALDARRIAGA; WEST (1986) 

Rodovia 
transamazônica (entre 
Cuiabá e Santarém) 

6.500, 4.500, 4.710; 
3.780, 3.105  

Carvão em solos SOUBIES (1980) 

Lago Cuminã (Rio 
Trombetas) 

4.200-3.500  polens ABSY (1974) 

A
m

az
ôn

ia
 

C
en

tr
al

 

Lago Calado 4.500 e 8.400  
Polens e 

sedimentologia 
BEHLING et al., 2001 

Bolívia Antes de 2.800  
Polens e 

sedimentologia 
MAYLE et al., 2000 

 

Lago Saci, sul do Pará 9.200 a 5.000  
Polens e 

sedimentologia 
MARTINS, 2012 

Rondônia e Amazonas 10.150 e 3.100  
Isótopos da matéria 
orgânica em solos 

DE FREITAS et al. 2001 

S
ul

 e
 s

ud
oe

st
e 

da
 

A
m

az
ôn

ia
 

Puerto Maldonado, 
Peru 

7.200 a 3.300  Polens BUSH et al., 2007 

A
m

az
ôn

ia
 

O
ci

de
nt

al
 

Equador 
8.700 e 5.800  
4.900 e 3.700  

Polens e 
sedimentologia 

WENG et al., 2002 

Lago Santa Ninha, Pará 5.600 a 5.000  sedimentologia MOREIRA et al., 2012a*  

Lago Comprido 10.300 a 3.100  sedimentologia MOREIRA et al., 2012c*  

Lago Tapajós 9.200 e 4.600  
Polens e 

sedimentologia 
IRION et al., 2006 

Morro dos Seis Lagos, 
Lagoa da Pata 

6.000-7.000  polens BUSH et al., 2004 

Pântano da Mauritia – 
Carajás Serra Sul 

9.000-3.700 
Sedimentologia e 

polens 
HERMANOWSKI et al., 2012 

Carajás – Serra Norte 7.450 e 4.750  
Sedimentologia e 
micropartículas de 

carvão 
CORDEIRO et al., 1997, 2008A 

Carajás – Serra Sul 8.900 e 4.500  
Sedimentologia e 
micropartículas de 

carvão 

SIFEDDINE et al., 1994, 1998, 
2001 

A
m

az
ôn

ia
 O

rie
nt

al
 

Carajás – Serra Sul 8.000 e 4.000  
Sedimentologia e 
micropartículas de 

carvão 
TURCQ et al.,1998 

Lago Pacucha 8.000 e 5.000   HILLYER et al. 2009 

Lago Titicaca 9.000 e 3.900  
Sedimentologia, 
diatomáceas e 

 isótopos estáveis 

ABBOTT et al., 2003; BAKER et 
al. 2001 

R
eg

iã
o 

an
di

na
 

Laguna La Compuerta 10.000 e 5.500  
Polens, carvão, 
sedimentologia 

WENG et al., 2006 

* - estudos apresentados neste trabalho, em anexo. 
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3.2.1.2 Holoceno Superior 

 

Como previsto pela Teoria de Milankovitch, o Holoceno Superior é caracterizado por 

valores mais elevados de insolação, o que conseqüentemente ocasiona uma mudança para 

condições mais úmidas durante este período, conforme identificado em vários registros 

amazônicos. A partir de 3.000 anos cal AP, Mayle et al. (2000) detectou expansão da floresta 

tropical no Sul da Amazônia (Bolívia). No Norte da Amazônia, em Llanos Orientales, 

Behling e Hooghiemstra (1998) também observaram períodos mais úmidos no Holoceno 

Superior (depois de 3.500 anos cal AP), onde indícios de regressão da savana foram 

detectados. No Lago Calado, Amazônia Central, Behling et al. (2001) encontrou indícios de 

longos períodos de altas águas de 4.070 anos cal AP até os dias atuais. Na Amazônia Oriental, 

Moreira et al. (2012a, b e c) observou aumento da influência do Rio Amazonas em lagos de 

várzea devido a maiores níveis do Rio em diferentes áreas de estudo: no lago Santa Ninha o 

aumento do transporte fluvial ocorreu nos últimos 5.000 anos cal AP (MOREIRA et al., 

2012a), enquanto no Lago Maracá e no Lago Comprido este aumento ocorreu a partir dos 

últimos 3.000 anos cal AP (MOREIRA et al., 2012b,c). No Rio Curuá (há 350 km de Belém, 

Pará) Behling e Costa (2000) observaram evidencias de longos períodos de altas águas desde 

6.850 anos cal AP. Na região de Carajás um aumento da produtividade lacustre foi 

evidenciado pelo aumento nos derivados de clorofila e na acumulação de carbono entre 2.800 

e 1.300 anos cal AP, concomitante com a diminuição na taxa de acumulação de partículas de 

carvão, o que reforça a evidencia de período mais úmido. Na Amazônia Ocidental, entre 

3.700 e 1.000 anos cal AP, Weng et al. (2002), em lago próximo ao Rio Yasuni, no Equador, 

também encontrou registros de clima mais úmido. Na região andina também foram 

observados indícios de clima mais úmido, especialmente durante os últimos 3.000 anos, 

refletidos na elevação do nível de água no Lago Titicaca (BAKER et al., 2001).  

No entanto, é possível observar uma variação entre as idades de ocorrência e a duração 

dos períodos secos/úmidos nas diferentes regiões citadas. Esta variabilidade pode ser atribuída 

à grande complexidade e heterogeneidade dos padrões de precipitação da Bacia Amazônica 

(MAYLE; POWER, 2008). Os níveis de precipitação da região dependem principalmente da 

atividade convectiva local, da migração da zona de convergência intertropical e da umidade 

do Oceano Atlântico transportada pelos ventos alíseos (BUSH et al., 2004). 
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3.3 GEOQUÍMICA ORGÂNICA APLICADA EM ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS 

   

A matéria orgânica presente em sedimentos lacustres apresenta uma série de 

indicadores que podem ser utilizados na reconstrução paleoambiental de lagos e suas 

respectivas bacias de drenagem. Trata-se de uma complexa mistura de lipídeos, carboidratos, 

proteínas e outros componentes, produzidos por organismos presentes no lago e em áreas 

adjacentes e que podem fornecer informações sobre variações locais ou regionais, ocorridas 

naturalmente ou induzidas pelo Homem (MEYERS; TERANES, 2001). 

 

3.3.1 Composição elementar 

 

O carbono presente em ambientes aquáticos pode apresentar-se sob a forma de 

carbono orgânico dissolvido (COD), carbono orgânico particulado (COP) e carbono 

inorgânico dissolvido (CID). O CID, sendo a atmosfera e intemperismo de rochas as 

principais fontes destes componentes em meio aquático, encontra-se nestes ambientes sob a 

forma de CO2 dissolvido e bicarbonato, representando a fonte primária de carbono para 

fotossíntese. O carbono orgânico pode apresentar-se sob a forma de COD e COP. O COD, 

assim como o CID, pode representar altas concentrações em rios, mas não apresenta 

participação efetiva na sedimentação orgânica lacustre (EINSELE et al., 2001; WETZEL, 

2001).  

A concentração de carbono orgânico total sedimentar (COT) é um indicador 

fundamental para determinar a quantidade de matéria orgânica sedimentar. Como a 

concentração de carbono orgânico é influenciada pela produção e degradação da biomassa, 

este parâmetro integra diferentes informações: origem da matéria orgânica, processos 

deposicionais e grau de preservação (MEYERS, 2003, 1994; MEYERS; LALLIER-VERGÈS, 

1999).  

No entanto, existem algumas características que limitam a interpretação das 

concentrações de carbono orgânico total. O COT pode ser diluído pelo input de material 

mineral em um lago (TURCQ et al., 2002; MEYERS; LALLIER-VERGÈS, 1999), sendo que 

altas concentrações de carbono nem sempre podem corresponder à alta produtividade de um 

ecossistema lacustre. A granulometria do material sedimentar também pode influir nos 

valores de COT, uma vez que o carbono geralmente aumenta quando a granulometria do 

material sedimentar diminui (MEYERS, 2003) já que a matéria orgânica fica aderida nas 

partículas argilosas. Em relação à partículas mais grossas, o COT geralmente diminuiu 
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quando a concentração de areia aumenta, já que estas partículas são transportadas devido a 

forte hidrodinamismo fluvial, o que provoca diluição da matéria orgânica produzida in situ 

(MEYERS; TERANES, 2001). Devido a estes fatores, o cálculo da acumulação de carbono 

pode ser uma ferramenta mais útil em estudos paleoambientais, uma vez que fornece 

informações sobre a taxa de acumulação de carbono no lago em estudo, constituindo 

importante ferramenta para o conhecimento do ciclo do carbono. 

 O nitrogênio, por participar na formação das proteínas, constitui um dos elementos 

mais importantes no metabolismo de ambientes aquáticos. As fontes deste elemento são a 

precipitação, fixação de nitrogênio atmosférico na água e sedimento e input da bacia de 

drenagem. Este elemento ocorre em meio aquático sob inúmeras formas, como nitrogênio 

orgânico dissolvido (aminas, aminoácidos), nitrogênio orgânico particulado (bactérias, 

fitoplâncton, zooplâncton e detritos) e sob a forma inorgânica, como amônia (NH4
+), nitrato 

(NO3
-) e nitrito (NO2

-) (WETZEL, 2001). 

A concentração total de nitrogênio também é utilizada para a reconstrução 

paleoambiental, porém, assim como a concentração de carbono, não é suficiente para informar 

a cerca da origem da matéria orgânica. Para este tipo de informação utiliza-se a razão entre os 

valores de carbono orgânico total e nitrogênio total encontrados no sedimento, denominado 

por relação C/N. 

As algas lacustres, que são ricas em proteínas e pobres em celulose, apresentam uma 

razão C/N molar entre 4 e 10, aproximadamente. Nas plantas vasculares, onde o conteúdo em 

celulose é maior, a razão C/N apresenta valores superiores a 20 (MEYERS; TERANES, 2001; 

MEYERS, 1994, 1997, 2003; MEYERS; ISHIWATARY, 1993; MEYERS; LALLIER-

VERGÈS, 1999). 

No entanto, existem algumas limitações nas interpretações sobre a origem da matéria 

orgânica baseadas na razão C/N. Geralmente, a concentração de nitrogênio inorgânico no 

material sedimentar é muito reduzida, quando comparado com a concentração de carbono 

orgânico. Mas em sedimentos muito pobres em carbono orgânico (COT inferior a 0,3%) a 

proporção de nitrogênio inorgânico pode ser maior e, conseqüentemente, gerar valores da 

razão C/N mais baixos (MEYERS; TERANES, 2001; MEYERS, 1997). Em amostras 

sedimentares da lagoa Nakaumi, na costa do Japão, foi feita a comparação entre a razão C/N 

calculada através do nitrogênio total e a razão C/N calculada após remoção do nitrogênio 

inorgânico, como mostra a Figura 3. Como é possível observar, na base do testemunho a 

concentração de carbono orgânico é muito baixa e apresentou razão C/N baixa, que neste caso 

pode ser considerado como artefato. Porém, após a remoção do nitrogênio inorgânico, a razão 
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C/N apresentou-se significativamente mais elevada (MEYERS, 1997). Devido à dificuldade 

metodológica na remoção do nitrogênio inorgânico, esta prática não é muito aplicada em 

estudos paleoambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Comparação entre razão C/N calculada através da concentração de carbono orgânico e concentração 
total de nitrogênio (Corg/Ntotal) e razão C/N calculada através da concentração de carbono orgânico e 
concentração de nitrogênio orgânico (Corg/Norg). 
Fonte: MEYERS, 1997. 
 

 A degradação seletiva de componentes da matéria orgânica que ocorre durante o 

processo de diagênese também pode apresentar potencial para modificar os valores estimados 

pela razão C/N. Em solos foi observada uma diminuição da razão C/N devido à atividade 

microbiana, responsável pela remoção de compostos nitrogenados acompanhado pela 

remineralização do carbono orgânico (MEYERS, 1994). Para amenizar estas complicações, é 

aconselhável a utilização de dados isotópicos da matéria orgânica concomitante com a 

composição elementar. Comparações entre a razão C/N e os valores de δ13C de comunidade 

fitoplanctônica, sedimentos superficiais e armadilhas de sedimentos sugerem que, mesmo 

após a degradação de carbono orgânico, estes parâmetros podem preservar informações sobre 

a origem da matéria orgânica sedimentar (MEYERS, 1994). 

 

3.3.2 Composição isotópica do carbono  

  

 A distribuição natural dos isótopos estáveis presentes nos ecossistemas reflete, de 

forma integrada, a história dos processos físicos e metabólicos do ambiente (PEREIRA, 
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2007). É possível, através da composição isotópica do carbono e nitrogênio da matéria 

orgânica sedimentar avaliar variações na disponibilidade de nutrientes e identificar as 

diferentes fontes da matéria orgânica (MEYERS; TERANES, 2001; MEYERS, 1994, 1997, 

2003; MEYERS; ISHIWATARY, 1993; MEYERS; LALLIER-VERGÈS, 1999). 

A composição isotópica é expressa pela razão entre o isótopo raro e o isótopo mais 

abundante (isótopo mais pesado sobre o mais leve) em relação a um padrão pré-determinado. 

Para o carbono o padrão utilizado é denominado VPDB (Vienna PeeDee Belemnite), que 

corresponde à razão isotópica de amostra coletada em formação calcaria nos Estados Unidos. 

Os valores da composição isotópica de carbono de uma amostra são relativas à composição 

isotópica do padrão PDB, cujo δ13C por definição é igual a zero. Quando o δ de uma amostra 

representa um valor positivo indica que a amostra tem razão isotópica maior que o padrão e 

que possui mais espécies isotópicas pesadas comparadas a este. Por outro lado, os valores 

negativos indicam que a amostra tem uma razão isotópica menor que o padrão (PEREIRA, 

2007). Para o cálculo do δ13C é aplicado a seguinte equação: 

 

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

13C / 12C padrão 

 

 A utilização do δ13C em estudos paleoambientais pode ser útil na identificação de 

vegetação do tipo C3 e C4, o que também fornece informações sobre variações climáticas. As 

plantas, com diferentes vias de fixação do carbono, discriminam o 13CO2 durante a 

fotossíntese, como conseqüência da diferente cinética bioquímica das moléculas contendo o 
13C e o 12C. Existem duas principais vias, classificadas como ciclo C4 e C3. Os vegetais que 

realizam o ciclo C4 apresentam um mecanismo mais eficiente na captação do CO2. Como 

possuem uma maior capacidade de absorver este gás, a necessidade de abertura dos seus 

estômatos é menor. Assim, o tempo de abertura destas estruturas é reduzido, fazendo com que 

as células percam menos água. Entre as espécies que representam este tipo de vegetação estão 

as gramíneas tropicais e algumas espécies de macrófitas, enquanto as plantas C3 são 

tipicamente árvores (MEDINA et al., 2005; PESSENDA et al., 2002) e também algumas 

espécies de macrófitas (JUNK; PIEDADE, 1997). 

A alta eficiência na utilização da água faz com que os vegetais C4 sejam mais capazes 

de se expandir em climas quentes e secos com fraca precipitação (STREET-PERROT et al., 

2004, 1997; HUANG et al., 2001). Este tipo de vegetação é um provável indicio da ocorrência 

de uma regressão da floresta, associada a um clima mais seco. 
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 Como as plantas C4 acumulam maiores quantidades de CO2 em seu ciclo metabólico, 

seu sinal isotópico tende a ser menos negativo do que o sinal apresentado pelas plantas C3. As 

plantas C4 possuem valores de δ13C entre –8 e –13 ‰, enquanto as plantas C3 tem valores 

entre –23 ‰ e – 36 ‰ (MEYERS, 1994). 

 A matéria orgânica sedimentar com origem fitoplanctônica pode apresentar valores de 

δ
13C indistinguíveis da composição isotópica característica de vegetais do ciclo fotossintético 

C3 (MEYERS, 1997, 2003). Apesar de geralmente apresentar composição isotópica distinta 

da vegetação C4, a matéria orgânica de origem fitoplanctônica também pode, em alguns casos, 

apresentar valores mais positivos, próximos ao encontrado neste tipo de vegetação. Estes 

casos podem corresponder a períodos onde a disponibilidade de CO2 dissolvido (que 

apresenta δ13C = - 7‰) é limitada. Assim, o fitoplâncton utiliza o HCO3
- (δ13C =1‰) como 

sua fonte de carbono, gerando matéria orgânica mais positiva. As situações onde o CO2 

dissolvido podem torna-se mais escasso correspondem a períodos de alta produtividade 

lacustre que é responsável pela utilização deste composto (MEYERS, 2003). Devido à estas 

semelhanças entre composições isotópicas de diferentes fontes de matéria orgânica é 

aconselhável a interpretação dos dados isotópicos em simultâneo com dados da composição 

elementar. Para tal é comum utilizar um diagrama onde os valores da razão C/N e dados 

isotópicos são plotados, como mostra a Figura 5. 

 

3.3.3 Composição isotópica do nitrogênio 

 

Apesar de não ser tão utilizado em estudos paleoambientais quanto o δ13C, a 

composição isotópica do nitrogênio também auxilia na identificação da origem da matéria 

orgânica sedimentar em lagos, permitindo distinguir entre matéria orgânica de origem 

fitoplanctônica e terrestre (MEYERS, 2003). Valores de δ15N também são indicadores de 

alterações na utilização do nitrato, da denitrificação e fixação de N2 (LEHMANN et al., 

2002), que por sua vez permitem avaliar modificações na produtividade de ambientes 

marinhos e lacustres.  

O nitrogênio apresenta dois isótopos estáveis no ambiente: o 14N e o 15N. Para o 

cálculo da composição isotópica do nitrogênio o padrão utilizado é o ar atmosférico, cujo 

δ
15N é igual a zero. O cálculo dos valores de δ

15N de uma amostra é realizado de acordo com 

a equação: 
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δ
15N =  15N/14N amostra – 15N/14N padrão 

15N / 14N padrão 

 

O princípio no qual se baseia a distinção entre matéria orgânica terrestre e 

fitoplanctônica está na composição isotópica das fontes de nitrogênio inorgânico em meio 

terrestre e aquático. O valor do δ
15N do nitrato (NO3

-), a forma dissolvida do nitrogênio mais 

utilizada pelas algas, é geralmente maior do que o do N2, utilizado pelas plantas através de 

organismos fixadores presentes no solo. A diferença isotópica destas duas fontes de 

nitrogênio é preservada nos valores de δ
15N da matéria orgânica algal (+ 8,5 ‰) e de plantas 

C3 (+ 0,5‰) (MEYERS, 2003).  

No entanto existem algumas características do ciclo biogeoquímico do nitrogênio que 

dificultam as interpretações dos valores apresentados pela razão isotópica do nitrogênio. 

Assim como o sinal isotópico típico de vegetação terrestre, as cianobactérias presentes em 

ambiente lacustre também produzem matéria orgânica com δ15N próximo à zero, já que se 

trata de organismos fixadores do nitrogênio do ar (TALBOT; JOHANNESSEN, 1992). Além 

da matéria orgânica de origem fitoplanctônica, a denitrificação também é responsável por 

gerar matéria orgânica com valores mais elevados de δ15N. Neste processo, que ocorre em 

meio anóxico, o oxigênio é substituído pelo nitrato na decomposição da matéria orgânica 

pelas bactérias anaeróbias denitrificantes, apresentando como produto final o N2. Desta forma 

a liberação do gás 14N2, mais leve, enriquece o resíduo em 15N, gerando matéria orgânica 

sedimentar com valores mais elevados de δ
15N (MEYERS, 1997).  

 

3.3.4 Composição elementar e isotópica da vegetação da Bacia Amazônica 

 

Os dados utilizados na Figura 3 são baseados em diferentes trabalhos ao longo da 

Bacia Amazônica (HEDGES et al. 1986; ARAÚJO-LIMA et al. 1986; MARTINELLI et al. 

2003; MOREIRA-TURCQ et al., 2005; ZOCATELLI, 2010). Dados de Hedges e 

colaboradores (1986) revelaram que a composição isotópica da vegetação C3 da floresta 

Amazônica pode variar entre -27 ‰ e -35 ‰ e razão C/N entre 13 e 330. Para estabelecer os 

limites da vegetação C4 foram utilizados dados de Zocatelli (2010), que coletou vegetação C4 

presente em torno do Lago Santa Ninha, situado na várzea de Curuai, uma das áreas de estudo 

deste presente trabalho, motivo pelo qual estes dados foram utilizados para construção do 

diagrama da Figura 4. Segundo estes dados, a composição isotópica desta vegetação variou 

entre -15 ‰ e -11 ‰ e a razão C/N apresentou valores entre 15 e 48. Dados sobre composição 
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isotópica e elementar de matéria orgânica fitoplanctônica na Bacia Amazônica são escassos. 

Araujo-Lima et al. (1986) encontrou valores de δ
13C que variaram entre -28 ‰ a -34 ‰. No 

entanto, Moreira-Turcq et al. (2005) observou que a composição isotópica da comunidade 

fitoplanctônica durante eventos de alta produtividade (“blooms” fitoplanctônicos) apresenta 

valores mais enriquecidos, atingindo até -23 ‰. A razão C/N do fitoplâncton considerada no 

diagrama a seguir baseou-se nos valores determinados por Meyers; Teranes, 2001; Meyers, 

1994, 1997, 2003; Meyers; Ishiwatary, 1993 e Meyers; Lallier-Vergès, 1999. Dados de 

Martinelli et al. (2003) determinaram a composição isotópica e elementar de solos da Bacia 

Amazônica. A parte superficial dos solos de floresta da Amazônia apresenta valor de δ
13C 

entre -26‰ e -28 ‰ e razão C/N entre 9 e 28. Já a parte superficial de solos cobertos por 

vegetação C4 possui δ13C entre -12 e -16 ‰ e razão C/N entre 18 e 85. 

No entanto, estes valores devem ser utilizados como guia, onde desvios podem ocorrer 

como conseqüência de variações na composição bioquímica, modificações diagenéticas, entre 

outros (MEYERS, 2003). 
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Figura 4: Diagrama δ13C × C/N segundo dados de vegetação da Bacia Amazônica.  
Fonte: HEDGES et al., 1986; ARAÚJO-LIMA et al., 1986; MARTINELLI et al., 2003; MOREIRA-TURCQ et 
al., 2005; ZOCATELLI, 2010. 
 

 

 



 40 

3.3.5 Datação por 14C 

 

O 14C é um isótopo radioativo do carbono, formado continuamente na estratosfera 

através do bombardeamento de átomos de 14N por nêutrons contidos nos raios cósmicos. Na 

atmosfera, reage rapidamente com o oxigênio, formando o 14CO2 (KILLOPS; KILLOPS, 

2005). O 14CO2, juntamente com 12CO2, é assimilado pelas plantas no processo fotossintético. 

Os animais, ao ingerirem os vegetais, incorporam este elemento. Durante a vida do animal ou 

vegetal, a relação quantitativa entre o 14C e o 12C permanece constante. Quando morrem, a 

troca de 14C com a atmosfera é interrompida e a concentração deste tende a diminuir, já que é 

de natureza radioativa. Este decaimento ocorre em taxa constante e, medindo a razão entre o 
14C e o 12C em uma amostra, podemos então calcular a sua idade (PESSENDA et al., 2002). 

A meia vida do 14C (tempo necessário para que a atividade se reduza à metade) é de 

5.730 anos e o limite de detecção desta técnica permite determinar a idade de até 60.000 anos 

AC (PESSENDA et al., 2002). 

Stuiver e Pearson (1993) realizaram a comparação entre idade estimada através de 

datação por 14C e idade real medida através da contagem de anéis de árvores e encontraram 

significativa diferença entre as idades obtidas por estas duas metodologias. Esta diferença 

deve-se as variações naturais das concentrações de 14C na atmosfera e para corrigir estas 

variações foi construída uma curva de calibração através das comparações entre as duas 

metodologias. As idades então calibradas são expressas em anos cal AP (antes do presente). O 

presente corresponde ao ano de 1950, onde a atmosfera ainda não era influenciada por 

experimentos atômicos (STUIVER; PEARSON, 1993). 

 

3.3.6 Marcadores lipídicos 

 

Para identificar a origem da matéria orgânica presente no material sedimentar é 

comum utilizar parâmetros como δ13C e razão C/N, conforme discutido anteriormente. Porém, 

existem algumas variações nestes valores que dificultam a determinação da origem da matéria 

orgânica sedimentar, o que os tornam insuficientes na resolução de algumas questões 

paleoambientais. A matéria orgânica terrestre geralmente apresenta valores mais negativos de 

δ
13C e altos teores de razão C/N quando comparados com a matéria orgânica de origem 

fitoplanctônica (HOPMANS et al., 2004). No entanto, as variações nos valores de δ
13C do 

fitoplâncton podem ser elevadas, muitas vezes sendo indistinguível dos valores de δ13C de 

vegetais superiores (MEYERS; TERANES, 2001; MEYERS, 1994, 1997, 2003; MEYERS; 
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ISHIWATARY, 1993; MEYERS; LALLIER-VERGÈS, 1999). Os valores de δ13C dos 

vegetais terrestres pode também apresentar valores mais positivos quando se trata de 

vegetação C4 (MEYERS, 1994, 2003). Além destas limitações na interpretação dos dados 

isotópicos, também existem algumas problemáticas quanto à interpretação dos valores 

referentes à razão C/N. Em amostras com concentrações muito baixas de carbono (COT < 

0,3%) a fração de nitrogênio inorgânico pode ser mais significativa, gerando um artefato por 

causar uma C/N de valor baixo (MEYERS; TERANES, 2001), conforme discutido no tópico 

3.3.1 deste capítulo. Devido a estas limitações, novas técnicas vêm sendo desenvolvidas a fim 

de complementar as interpretações fornecidas pelas técnicas tradicionais. Neste trabalho será 

aplicada uma técnica que, através de cromatográfica líquida acoplado a espectrômetro de 

massa, identifica e quantifica dois tipos de lipídeos pertencentes ao grupo glicerol dialquil-

tetraéteres (GDGTs): glicerol dialquil-glicerol tetraéter não-isoprenóide ramificado (GDGT 

ramificado), sintetizado por bactérias anaeróbicas presente no solo (WEIJERS et al., 2006) e 

glicerol dialquil-glicerol tetraéter isoprenóide (GDGT isoprenóide), produzido por bactérias 

aquáticas do grupo Crenarchaeota, domínio Archaea (SINNINGHE-DAMSTÉ et al., 2002). 

Através da concentração destes compostos no material sedimentar é possível avaliar a 

contribuição de matéria orgânica de origem terrestre e aquática. Também foi observado que 

existem variações na síntese destes compostos de acordo com variações de temperatura e pH 

do meio, o que permite inferir sobre paleotemperatura e paleo-pH (HOPMANS et al., 2004; 

WEIJERS et al., 2007). No entanto, algumas precauções também devem ser tomadas ao 

analisar os resultados obtidos por esta técnica. Huguet e colabordores (2009) observaram que 

estes indicadores orgânicos podem ser afetados pela exposição prolonganda à degradação em 

ambientes óxidos. Assim, as reconstruções paleoambientais em material sedimentar exposto 

por tempo prolongado à degradação oxidante deve ser avaliado com cautela. 

 

3.3.6.1 GDGTs sintetizados pelos organismos do domínio Bactéria e Archaea 

 

 Os organismos procarióticos, em contraste com os organismos eucarióticos, não 

apresentam um núcleo celular individualizado. Por muito tempo os organismos procarióticos 

eram classificados apenas como Bactérias. No entanto, os avanços nos estudos genéticos 

permitiram o conhecimento de uma composição genética única entre os organismos 

procarióticos, o que permitiu a separação destes organismos em dois domínios diferentes, 

denominados como Bactéria e Archaea que, juntamente com o domínio Eukarya, formam os 

três domínios dos seres vivos (segundo classificação proposta por Woese et al. (1990)). A 
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Figura 5 representa a classificação proposta por Woese et al. (1990), com destaque para os 

três filos pertencentes ao domínio Archaea: Crenarchaeota, Euryarchaeota e Korarcheota. 

 

 

 
Figura 5: Três domínios de vida baseados na classificação proposta por Woese et al., (1990). Destaque para os 
três filos do Domínio Archaea: Crenarchaeota, Euryarchaeota e Korarcheota. 
Fonte: WOESE et al., 1990. 
 

Uma das principais diferenças entre os organismos Archaea e Bactéria é a composição 

das suas membranas celulares. A membrana celular do domínio Bactéria, assim como ocorre 

entre os organismos eucarióticos, é formada por uma bicamada lipídica enquanto o domínio 

Archaea apresenta uma exclusiva monocamada lipídica, como representado pela Figura 6 

(HUGUET, 2007).  
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Figura 6: Membranas celulares dos domínios Bactéria e Archaea.  
Fonte: Adaptada de HUGUET, 2007. 
 

Outra diferença marcante é no tipo de glicerol dialquil-tetraéteres (GDGTs) 

sintetizados por estes organismos. No domínio Archaea este lipídeo é de natureza isoprenóide 

(GDGTs isoprenóides) enquanto o GDGT sintetizado pelos organismos do grupo Bactéria é 

não-isoprenóide e ramificado (GDGT ramificado) (WEIJERS et al., 2006a, 2006b, 2007). 

Em contraste com os GDGTs sintetizados pelo grupo Archaea, os GDGTs ramificados 

do grupo Bactéria apresentam de 4 a 6 radicais metil ligados a sua cadeia principal e podem 

conter até dois ciclopentanos (PETERSE, 2011). Os GDGTs sintetizados pelo grupo Archaea 

podem conter múltiplos ciclopentanos (PITCHER et al., 2010), além do ciclohexano presente 

no GDGT denominado crenarchaeol (HUGUET, 2007), representado na Figura 7. Estes anéis 

são sintetizados por ciclização interna (PETERSE, 2011; WEIJERS et al., 2006, 2007a). A 

Figura 7 representa todos os GDGTs sintetizados pelo domínio Archaea e pelo domínio 

Bactéria. 
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Figura 7: Estrutura dos compostos glicerol dialquil-glicerol tetraéter não-isoprenóide ramificados sintetizados 
pelos organismos do domínio Bacteria e glicerol dialquil-glicerol tetraéter isoprenóide sintetizados pelo domínio 
Archaea. 
 

 Os GDGTs isoprenóides (GDGT-0, GDGT-1, GDGT-2, GDGT-3 e crenarchaeol 

representados pela Figura 7) são produzidos principalmente pelo Filo Crenarchaeota do 

domínio Archaea. Estes compostos são encontrados principalmente no ambiente marinho, 

sendo os organismos deste filo os procarióticos dominantes dos oceanos (KIM et al., 2010). 

No entanto, estes mesmos GDGTs isoprenóides encontrados em ambiente marinho também 

foram identificados em lagos (SCHOUTEN et al., 2000; MOREIRA et al., 2012b*; BLAGA 

et al., 2009, 2010),  rios (POWERS et al., 2004; KIM et al., 2012) e solos (WEIJERS et al., 

2006, 2007a, 2007b), embora em pequenas quantidades. Dados obtidos por Yang e 

colaboradores também detectaram a presença de crenarchaeol em estalagmites da caverna 

Heshang na China Central. Foi observada clara dominância na presença de crenarchaeol em 

relação aos GDGTs ramificados, apesar destes últimos predominarem nas amostras de solo 

coletadas próximo a caverna. Esta predominância encontrada das estalagmites sugere que o 

GDGT crenarchaeol pode ter sido sintetizado in situ, pelos organismos do domínio Archaea 

presentes na superfície de estalagmites ou na água de gotejamento (YANG et al., 2011). 

Os GDGTs ramificados (Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb e IIIc representados pela 

Figura 7) são encontrados em solos e turfeiras e são produzidos por bactérias anaeróbicas 

presentes no solo (HUGUET et al., 2010; WEIJERS et al., 2006, 2007a, 2007b). Estudos 

recentes mostraram fortes evidências de que as bactérias anaeróbicas que sintetizam os 

 

* artigo submetido na revista Global and Planetary Change intitulado “Paleohydrological controls on 
sedimentary organic matter in an Amazon floodplain lake, Lake Maracá (Brazil) during the Late Holocene”, 
em anexo. 
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GDGTs ramificados pertencem ao filo Acidobactéria (SINNINGHE-DAMSTE et al., 2011). 

Segundo estudo de Weijers e colaboradores (2007a), os GDGTs ramificados foram 

encontrados em 134 amostras de solo espalhadas por 90 pontos de coleta em diferentes 

regiões do planeta, marcados na Figura 8, o que mostra sua ampla distribuição. 

 

 
Figura 8: Mapa demonstrando os diferentes pontos de coleta de amostras de solo onde foram encontrados os 
GDGTs ramificados. 
Fonte : WEIJERS et al., 2007a. 
  

Embora dominantes em ambientes terrestres, os GDGTs ramificados também foram 

encontrados em diferentes lagos (MOREIRA et al., 2012b*; PEARSON et al., 2011; SUN et 

al., 2010; BLAGA et al., 2009, 2010; HOPMANS et al., 2004)  e ambientes marinhos 

próximos a grandes rios  (HOPMANS et al., 2004; SINNINGHE DAMSTE et al., 2009). A 

presença dos GDGTs ramificados em lagos e rios podem ter origem na erosão das margens e 

bacia de drenagem adjacentes. Em ambientes marinhos a presença deste GDGT está ligada ao 

transporte fluvial (HOPMANS et al., 2004; SINNINGHE DAMSTE et al., 2009). Análises de 

amostras de água coletadas em pontos distantes da influência de rios revelaram a ausência de 

GDGT ramificados no Mar Arábico e Mar Negro, o que sugere que a presença destes lipídeos 

em ambientes marinhos está de fato relacionada ao transporte fluvial da matéria orgânica 

presente nos solos (HOPMANS et al., 2004). 

 

3.3.6.2 Índice BIT 

 

A presença predominante de GDGTs ramificados em solos sugere que estes 

compostos podem ser utilizados como traçadores para matéria orgânica do solo em contraste 

* - estudo apresentado neste trabalho, em anexo. 
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com os GDGTs isoprenóides (principalmente do tipo crenarchaeol), que predominam em 

ambiente aquático e marinho. Em ambientes terrestres o crenarchaeol apresenta concentrações 

muito baixas, representando concentração inferior a 1% do total de GDGTs presentes numa 

amostra (WEIJERS et al., 2004). De acordo com estas características foi desenvolvido um 

índice baseado na abundância relativa destes dois tipos de GDGTs que permite traçar a 

quantidade relativa de carbono orgânico terrestre em oceanos, ambientes costeiros e lagos. 

Este índice, chamado de índice Tetraéter ramificado e isoprenóide, (neste trabalho será 

denominado como índice BIT, sigla em inglês para Branched and Isoprenoid Tetraether), 

baseia-se na concentração de GDGTs ramificados, que representam a matéria orgânica 

terrestre, e na concentração de crenarchaeol, que por sua vez representa matéria orgânica de 

origem aquática. Este índice é calculado segundo a equação: 

 

BIT = [I+II+III] / [I+II+III] + crenarchaeol 

 

  Os números romanos correspondem aos GDGTs ramificados representados pela 

Figura 7 e o composto IV corresponde ao GDGT isoprenóide crenarchaeol. Este índice varia 

entre 0 e 1, onde valores mais próximos de 1 são indicativos de matéria orgânica 100% de 

origem terrestre, enquanto valores mais próximos de zero indicam matéria orgânica de origem 

marinha/aquática (HOPMANS et al., 2004). 

Para testar a aplicabilidade do índice BIT foi calculado este índice em material 

sedimentar de diferentes regiões. Herfort e colaboradores (2006) observaram que o índice BIT 

calculado em amostras coletadas no sul do Mar do Norte, região caracterizada por forte 

influência fluvial, apresentou correlação inversa com a salinidade, indicando que ocorre 

transporte de matéria orgânica através do fluxo dos rios. A Figura 9 represente o índice BIT 

de outras regiões (adaptada de HOPMANS et al., 2004). Em sedimentos marinhos coletados 

em ambientes distantes da influencia fluvial, como coletado no Peru, Mar Aegean e Goban 

Spur (Atlântico Norte), que apresentaram BIT igual a 0, demonstrando que o aporte de 

material terrestre nestas regiões é inexistente. Em sedimentos lacustres o BIT variou. No caso 

do Lago Ace, na Antártida, o índice BIT foi igual a 0 devido a total ausência de GDGTs 

terrestres. No Lago Michigan e Lago Siso os valores deste índice mostraram que nestes lagos 

ocorre influencia de material terrestre. As amostras de solo em floresta (Texel, Holanda) e 

turfeira (Irlanda e Holanda) mostraram valores máximos de índice BIT, indicando a 

predominância de GDGTs terrestres nestes meios. 
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Figura 9: Índices BIT de sedimentos marinhos, sedimentos lacustres, sedimentos marinhos costeiros e amostras 
de solo de diferentes locais. 
Fonte : Adaptado de HOPMANS et al., 2004. 
 
 

 Recentemente foram realizadas análises sobre a distribuição de GDGTs e respectivo 

cálculo do índice BIT em solos de diferentes regiões amazônicas. Estes estudos verificaram 

elevado valores deste índice, o que revela a forte presença dos GDGTs ramificados nesta 

Bacia. A Figura 10 representa os diferentes pontos analisados por Kim et al. (2012) e Bendle 

et al. (2010). Observa-se que os solos com influência fluvial (representados pela cor amarela 

no gráfico da Figura 10) e o material sedimentar coletado no leito do Rio (representados pela 

cor vermelha na Figura 10) apresentaram valores mais inferiores deste índice quando 

comparado com os outros solos, o que sugere a ocorrência de GDGTs isoprenóides, já que 

estes são mais abundantes em meio aquático. Moreira e colaboradores (2012b), ao estudar o 

Lago de várzea Maracá, também observaram diminuição do índice BIT quando a influência 

do Rio Amazonas sob este lago ocorria de forma mais acentuada, conforme será discutido no 

capitulo 6 deste trabalho. 

 

 

 

 

Índice BIT 
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Figura 10: Índice BIT em solos amazônicos. Os valores apresentados em (B) correspondem às amostras 
coletadas apresentadas no gráfico (B): azul-claro corresponde aos valores encontrados em amostras de solo do 
Alto Amazonas; verde corresponde às amostras de solo coletadas no Baixo Amazonas; a cor amarela 
corresponde às amostras de solo coletadas com influência do Rio Amazonas; a cor vermelha corresponde ao 
material sedimentar coletado no leito do Rio. 
Fonte: KIM et al., 2012; BENDLE et al., 2010. 
 

3.3.6.3 Paleo-pH 

 

 As variações estruturais apresentadas pelos diferentes tipos de GDGTs sintetizados 

pelos organismos do domínio Archaea e Bactéria (como o número de ciclopentanos 

sintetizados e o número de radicais metil ligados a cadeia de carbono) estão intimamente 

relacionados a variações de temperatura e pH do meio (BLAGA et al., 2009; WEIJERS et al., 

2007a, 2006; HUGUET, 2007; PETERSE, 2011). 

 Os GDGTs sintetizados pelo Filo Crenarchaeota são caracterizados pela presença de 

ciclopentanos e de um ciclohexano presente no GDGT denominado crenarchaeol, como 

representado pela Figura 7. Estudos prévios demonstraram que o número de ciclopentanos dos 

GDGTs das membranas celulares está intimamente ligado a adaptação dos organismos a 

variações na temperatura. O numero destes anéis aumenta concomitante com o aumento de 

temperatura (HUGUET, 2007), em contraste com os GDGTs ramificados, cuja variação no 

numero de ciclopentanos está intimamente relacionado a variações no pH do meio, como 

discutido a seguir. 

 A estrutura dos GDGTs ramificados apresenta variações no número de radicais metil 

ligados à cadeia principal e pode conter até dois ciclopentanos. O estudo desenvolvido por 

Weijers e colaboradores (2007) avaliou a distribuição destes diferentes tipos de GDGTs em 

134 amostras de solo ao longo do planeta e constatou que a distribuição dos diferentes tipos 
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de GDGTs ramificados (apresentados pela Figura 7) é fortemente controlado pela temperatura 

e pH. 

O conjunto de dados obtidos por Weijers e colaboradores (2007a) revelou grande 

variação entre as quantidades de radicais metil e ciclopentanos ao longo das diferentes 

amostras de solo. Para quantificar a presença destes radicais foram definidos os índices de 

Metilação dos GDGTs Ramificados (MGR) e a Taxa de Ciclização dos GDGTs ramificados 

(TC). O MGR representa o grau de metilação dos GDGTs ramificados e é definido segundo a 

expressão:  

 

 

Metilação dos GDGTs Ramificados  (MGR) =                             [I + Ib + Ic]  

                                                                       [I + Ib + Ic] + [II + IIb + IIc] + [III + IIIb + IIIc]  

 

 

 A numeração romana corresponde aos diferentes tipos de GDGTs ramificados 

pertencentes ao domínio Bactéria, representados pela Figura 7. Os GDGTs ramificados que 

apresentam maior quantidade de grupos metil são os do tipo III e os que apresentam menores 

quantidades são os do tipo I. Desta forma, segundo esta equação, altos índices MGR indicam 

baixo grau de metilação dos GDGTs, e vice-versa. 

 Neste estudo, além do MGR, também foi definido o nível de ciclização, que mede a 

quantidade relativa de ciclopentanos nos GDGTs ramificados e é representado pela equação:  

 

 

Taxa de Ciclização (TC) = [Ib] + [IIb]  
           [I] + [II] 

 

 

Como na equação anterior, a numeração romana corresponde aos diferentes tipos de 

GDGTs ramificados pertencentes ao domínio Bactéria, representados pela Figura 7. Devido a 

baixa concentração dos GDGTs do tipo IIIb, IIc e IIIc, Ic e III geralmente encontrado nas 

amostras de solo estes compostos foram excluídos do cálculo desta taxa. Altos valores da taxa 

de ciclização sugerem alta presença de ciclopentanos.  

Foi observada forte correlação entre os valores de pH medidos diretamente no solo e a 

taxa de ciclização das respectivas amostras, em diferentes estudos. Os dados obtidos por 
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Weijers et al (2007a) sugerem que as bactérias anaeróbicas presentes no solo ajustam suas 

membranas celulares em resposta à variações no pH através da alteração do número de 

ciclopentanos. Peterse et al (2010) também verificou forte influência do pH na distribuição 

dos GDGTs ramificados. Em perfil sedimentar coletado em Lochnagar, Escócia, foi 

observado forte correlação entre o pH inferido através da identificação de diatomáceas e o pH 

reconstruído através da distribuição dos GDGTs ramificados (TYLER et al., 2010). 

Diversos trabalhos têm desenvolvido equações para calibração de dados de pH e 

temperatura estimados através da presença de ciclopentanos e grupos metil. As calibrações 

mais utilizadas são as propostas por Weijers e colaboradores (2007a), que devido a sua ampla 

distribuição global, obtiveram sucesso na reconstrução de paleotemperatura em testemunho 

coletado na foz do Rio Congo (WEIJERS et al., 2007b). Porém, em alguns casos, a correlação 

entre a temperatura medida e a estimada através da calibração proposta por Weijers et al 

(2007a) não apresentou-se satisfatória. Nestes casos a utilização da reconstrução de 

temperatura e do pH através dos GDGTs ramificados sugere a necessidade de uma calibração 

local, como realizado por Bendle et al. (2010) em amostras de solo da Bacia Amazônica e por 

Pearson et al. (2011) em diferentes lagos na Península Escandinávia e na Antártida. Bendle e 

colaboradores (2010) reconstruíram a temperatura e o pH em amostras de testemunho 

coletado próximo a foz do Rio Amazonas. Para este estudo, a calibração para o cálculo do pH 

e da temperatura estimados através da distribuição dos GDGTs ramificados foi realizada 

segundo determinações prévias do pH e temperatura em diferentes amostras de solo ao longo 

da Bacia Amazônica. Através desta calibração local Bendle e colaboradores (2010) 

estimaram, através do grau de metilação e taxa de ciclização dos GDGTs ramificados,  que a 

temperatura na Amazônia durante o Último Máximo Glacial era 5ºC mais fria, corroborando 

com o observado através de estudos polínicos (BUSH; SILMAN, 2004). 

Neste trabalho será aplicada a calibração proposta por Bendle et al. (2010), por se 

tratar de amostras coletadas em solo amazônico. O mapa apresentado na Figura 9 indica os 

pontos de coleta das amostras de solo utilizadas nesta calibração. 
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Figura 11: Amostras de solo coletadas ao longo da Bacia Amazônica para realização de medições de pH e 
temperatura do ar para posterior criação de modelos de calibração utilizados para estimar paleo-pH e 
paleotemperatura a partir da concentração de GDGTs ramificados. 
Fonte: BENDLE et al., 2010. 
 

3.3.7 Análise microscópica 

 

A análise microscópica da presença de carvão depositado em sedimentos também 

constitui um dos diversos indicadores paleoambientais. A queima de biomassa vegetal produz 

partículas de carvão que são transportadas pelos ventos, escoamento superficial e rios até seu 

local de deposição (VERARDO; RUDDIMAN, 1996). Este parâmetro é considerado um 

importante marcador de mudanças climáticas, já que a ocorrência, propagação e dimensão dos 

incêndios estão relacionados a padrões climáticos específicos (CORDEIRO, 2000). 

No entanto, além deste enfoque orgânico, existem outras analises geoquímicas que 

também permite avaliar as condições climáticas pretéritas, como a mineralogia, 

fracionamento granulométrico, entre outros. Estes parâmetros, em conjunto, complementam 

as informações sobre as condições nas quais o material sedimentar foi depositado, como 

discutido no capítulo a seguir. 

 

 

Pontos de coleta

Estação meteorológica

20ºS

80ºW 60ºW 40ºW

Pontos de coleta

Estação meteorológica

20ºS

80ºW 60ºW 40ºW

Pontos de coleta

Estação meteorológica

Pontos de coleta

Estação meteorológica

20ºS

80ºW 60ºW 40ºW



 52 

3.4 INDICADORES PALEOHIDROLÓGICOS 

 

Em sistemas lacustres com influência fluvial o estudo das variações hidrológicas 

destes dois sistemas é considerado um importante indicador paleoambiental. Como o clima 

afeta o comportamento dos rios e lagos, variações na sua dinâmica hidrológica podem sugerir 

mudanças climáticas locais e regionais que ficam registradas nos depósitos sedimentares 

(SUGUIO; BIGARELLA, 1979). Através do estudo das características físicas, 

granulométricas e mineralógicas do material sedimentar lacustre depositado num lago de 

várzea amazônico, por exemplo, é possível inferir sobre as condições paleohidrológicas do 

Rio Amazonas.  

A determinação da granulometria e a identificação dos minerais depositados em 

ambiente lacustre permitem analisar as condições hidrodinâmicas sob as quais este material 

foi depositado. Por exemplo, um ambiente com uma hidrodinâmica menos turbulenta irá 

favorecer a deposição de um material sedimentar mais fino (IRION et al., 2006), assim como 

um ambiente com mais energia é capaz de transportar sedimentos mais grossos. 

 

3.4.1 Mineralogia dos argilo-minerais como ferramenta para reconstrução 

paleohidrológica na Bacia Amazônica 

 

 A identificação dos minerais presentes ao longo do testemunho também permite inferir 

sobre as condições ambientais nas quais estes foram sedimentados. Os argilo-minerais, por 

sua vez, podem ser utilizados como indicadores da intensidade de processos erosivos, de 

transporte e ainda fornecem subsídios para avaliar a influência que os diferentes tributários 

exerceram ao longo do Rio Amazonas (GUYOT et al., 2007).  

O conhecimento da composição mineralógica dos diferentes tributários da Bacia 

Amazônica pode fornecer informações valiosas sobre a paleohidrologia de lagos e rios. A 

Figura 10 representa a composição mineralógica de alguns dos principais pontos analisados 

por Guyot et al. (2007) e Amorin (2010), descritos a seguir. Guyot e colaboradores (2007) 

identificaram verificaram que os rios originados dos Andes (como o Rio Marañon e seus 

tributários no Peru) são ricos em ilita e clorita. Nos rios originados nos Escudos das Guianas, 

na Bacia do Rio Negro e no Escudo brasileiro (como por exemplo, o Rio Negro, Tapajós e 

Xingu) a caulinita é o argilo-mineral predominante, como representado pela Figura 10. Nestas 

regiões a caulinita é o argilo-mineral predominante devido principalmente aos solos e rochas 

intensamente intemperizados característicos destas áreas. O Rio Solimões no Brasil apresenta 
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composição mineralógica variável, com conteúdo significativo de esmectita, conforme 

representado pela Figura 10. Os tributários andinos da Bacia do Rio Madeira são 

caracterizados por elevado teor em ilita e clorita. Finalmente, o Rio Amazonas no Brasil, 

apresenta elevada mistura de argilo-minerais, sendo a esmectita mineral mais marcante (com 

concentração de até 50%), seguida pela ilita e clorita (30%) e caulinita (20%), como 

representado pela a Figura 10. A erosão das margens laterais dos rios é responsável pela 

introdução de mais sedimentos enriquecidos em esmectita (GUYOT et al., 2007). A análise 

mineralógica de material em suspensão e sedimentos do leito do Rio Amazonas próximo a 

Várzea do Lago Grande de Curuai (Óbidos, Pará), revelou a presença marcante de esmectita 

(AMORIM, 2010), o que marca a forte influência do Rio neste sistema de várzea. 

Estudos anteriores verificaram que o argilo-mineral predominante nos solos da floresta 

de Terra Firme é a caulinita (BEHLING et al., 2001; GUYOT et al., 2007; AMORIM, 2010). 

Amostras coletadas por Amorim (2010) em solo de floresta de Terra Firme localizada na 

Várzea do Lago Grande de Curuai apresentou 99,7% de caulinita e 0,3% de clorita, sendo esta 

composição característica da Formação Alter do Chão presente na margem sul desta várzea, 

conforme representado pela Figura 10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Composição da fração argilosa em amostras coletadas em diferentes regiões da Bacia Amazônica. 
Fonte: AMORIM, 2010; GUYOT et al., 2007. 
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Neste trabalho serão avaliadas principalmente as concentrações de esmectita e 

caulinita. Através dos dados analisados anteriormente foi possível observar clara dominância 

da caulinita em solos da floresta Terra Firme, que constitui a bacia de drenagem dos lagos de 

várzea em estudo, e a presença de esmectita no material sedimentar transportado pelo Rio 

Amazonas (com concentrações de até 50%). Desta forma as variações entre estes dois argilo-

minerais no sedimento depositado nos lagos de várzea em estudo poderão indicar variações na 

influência do Rio Amazonas, assim como determinar períodos onde o aporte de material das 

bacias de drenagem foi mais significativo do que o input fluvial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 ÁREA DE ESTUDO 

 

 A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, com área aproximada de 

seis milhões de quilômetros quadrados, o que representa um terço da América do Sul. A 

descarga média anual desta região, medida na cidade de Óbidos, é de 163.000 m3/s 

(CALLÈDE et al., 2002), o que representa 20% do material fluvial transportado para os 

oceanos no planeta (SALATI; VOSE, 1984). O canal principal do Rio Amazonas apresenta 

6500 km de extensão e possui aproximadamente 1000 tributários (SALATI; VOSE, 1984).  

Este complexo hidrológico está localizado entre 5º de latitude Norte e 20º de latitude 

sul e se estende desde 50º a 80º de longitude oeste (TARDY et al., 2005), sendo limitado a 

oeste pela Cordilheira dos Andes; a norte pelo Planalto das Guianas e cerrados da Colômbia e 

Venezuela; ao sul pelo Planalto Central e à leste pelo Oceano Atlântico (CERRI et al., 2007). 

Esta região semi-continental engloba diferentes ambientes, climas e ecossistemas, 

desempenhando um papel significativo no clima continental e global, como discutido a seguir. 

 

4.1 CLIMATOLOGIA DA BACIA AMAZÔNICA 

 

A Bacia Amazônica apresenta importante papel na regulação do clima regional e 

global (SALATI; MARQUES, 1984). A influência desta região no clima ocorre, 

principalmente, através da emissão ou retenção de gases do efeito estufa, da evaporação dos 

corpos d’água e da evapotranspiração - isto é, transpiração das plantas e evaporação da água 

retida na vegetação, responsável por cerca de 50% das chuvas que a floresta recebe. Segundo 

Salati e Marques (1984), o regime de chuvas na região amazônica é uma combinação entre a 

umidade oriunda do oceano Atlântico e a umidade originada localmente através da 

evapotranspiração. A umidade proveniente do Atlântico é transportada pelos ventos alísios 

para a costa, provocando precipitação e grande parte da água das chuvas volta à atmosfera na 

forma de vapor através da evapotranspiração. Este vapor d’água se junta com o vapor 
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transportado pelo Oceano Atlântico e provoca chuvas no interior do continente (QUADRO et 

al., 2005). A alta temperatura e a umidade resultante destas características favorecem a 

atividade convectiva, que é um importante mecanismo de aquecimento da atmosfera, sendo a 

região amazônica uma fonte de calor significativa para o sistema climático global (FISCH et 

al., 2005, 1998; CAPOZZOLI, 2002; BAKER et al., 2001; SALATI; MARQUES, 1984).

 Na Bacia Amazônica são encontrados três principais padrões de precipitação. O 

noroeste da bacia apresenta médias anuais de precipitação acima de 3.000 mm/ano. Estes 

valores mais elevados são devidos à condensação do ar úmido trazido pelos ventos alísios, 

que são elevados quando o escoamento sobe os Andes. Na parte central da região observa-se 

precipitação média de 2.500 mm/ano. A parte leste, próximo à Belém, possui precipitação 

média de 2.800 mm/ano (QUADRO et al., 2005). Este valor deve-se a influência da 

circulação de brisa marítima e da floresta tropical, que mantém a umidade elevada. 

 Outra característica marcante no clima da Região Amazônica é a distribuição sazonal 

da precipitação, onde é possível observar uma estação seca e uma estação chuvosa bem 

definida, ocasionando flutuações no nível das águas dos rios. No entanto, o período de 

ocorrência destas fases diferente entre as diferentes regiões da Bacia, refletindo diferentes 

processos ao qual esta região está sujeita. As regiões amazônicas localizadas no hemisfério 

norte apresentam o período mais chuvoso entre junho e julho. Já as regiões situadas os sul do 

equador este período ocorre entre fevereiro e março (QUADRO et al., 2005), como 

representado pela Figura 11. Estas variações na distribuição das chuvas influenciam o regime 

hidrológico dos rios e, conseqüentemente, a produtividade aquática (SALATI; MARQUES, 

1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Média de precipitação (mm/dia) mensal durante os anos de 1976 até 2006. 
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As variações da temperatura da superfície do mar do Pacífico apresentam particular 

importância no clima da Amazônia. Os eventos El-Niño, caracterizados pelo aquecimento 

anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico e acompanhado por um enfraquecimento 

dos ventos alísios, diminuem a convecção na região norte e oriental da Bacia Amazônica. Os 

anos 1982, 1997 e 2003 foram anos El-Niño e também foram caracterizados por forte seca na 

região Amazônica (FEARNSIDE, 2009). As flutuações nos níveis de água do Rio Amazonas 

são fortemente influenciadas por estas variações na temperatura da superfície do mar no 

Pacífico, assim como outros rios tropicais. Segundo dados de registros diários do nível do Rio 

Amazonas em Manaus desde 1903, foi observado que em anos de El-Niño o período de cheia 

atinge níveis mais baixos e são de curta duração do que o observado durante anos normais. Já 

em fase de La-Niña, os períodos de inundação são mais longos, apresentando níveis de água 

mais elevados do que o normal durante as fases de cheia (SCHONGART; JUNK, 2007). 

A zona de convergência intertropical (ZCIT) também apresenta forte influência no 

clima da região Amazônica (MARTIN et al., 1997; KAANDORP et al., 2005, JACOB et al., 

2007). A ZCIT marca o limite entre o sudeste e nordeste do Atlântico e corresponde a uma 

zona de baixa pressão e elevada precipitação que se estende desde América do Sul até a costa 

oeste da África, apresentando importante papel no controle de precipitação sobre os 

continentes adjacentes (PETERSON; HAUG, 2006). A ZCIT desloca-se anualmente no 

sentido Norte-Sul, alcançando sua posição mais ao norte durante os meses de Junho-

Setembro, resultando num período mais seco na Amazônia. Quando está na sua posição mais 

ao Sul, provoca uma atividade convectiva nesta região, causando um período mais úmido 

entre Outubro e Maio (MENDES et al., 2000; KAANDORP et al., 2005). Este fenômeno, em 

conjunto com as variações da temperatura da superfície do mar do Oceano Atlântico, 

apresenta forte influência sobre a estação seca na Amazônia. Um aumento no gradiente de 

temperatura do Oceano Atlântico (aumento da temperatura da superfície do mar no Atlântico 

Norte em relação ao Sul) provoca migração da ZCIT, aumentando a duração e intensidade da 

fase seca no sul e leste da Bacia Amazônica, como ocorreu na seca de 2005 (BONAN, 2008). 

As variações no gradiente de temperatura do Oceano Atlântico podem estar relacionadas com 

a Oscilação Multi-decadal do Atlântico (responsável pelo aumento de temperatura da 

superfície do mar nesta área, em intervalos de aproximadamente 40 anos) ou então pode ser 

devido ao aquecimento global (FEARNSIDE, 2009).  
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4.2 GEOLOGIA 

 

A Bacia Amazônica apresenta diferentes formações geológicas, agrupadas em três 

estruturas morfológicas: os escudos das Guianas, ao norte, e o escudo brasileiro, ao sul; entre 

estes, na Amazônia central, encontram-se os depósitos fluviais datados do Cenozóico, região 

conhecida como planície sedimentar amazônica, e na parte ocidental da bacia encontra-se as 

Cordilheiras dos Andes (MORTATTI et al., 1997; DOSSETO et al., 2006), como mostra a 

Figura 12.  

O escudo das Guianas (com picos montanhosos de até 3000 m) e o escudo brasileiro 

(com altitude média de 1200 m) apresentam a mesma evolução tectônica, com predominância 

de rochas ígneas e metamórficas bastante erodidas (GUYOT et al., 2007). 

 A planície sedimentar Amazônica apresenta-se apenas um pouco acima do nível do 

mar e é composta principalmente por material sedimentar proveniente da erosão dos Andes. É 

nesta região que se formam, periodicamente, planícies de inundação (GUYOT et al., 2007). 

 A cordilheira dos Andes se formou através da colisão das placas de Nazca e sul-

americana, desde o Mioceno. Apresenta alta declividade, com forte ação erosiva: 

aproximadamente 1.000 toneladas por Km2/ano, o que justifica o alto teor de sedimentos que 

esta região fornece às planícies amazônicas (IRION, 1989), como citado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 12: Zonas morfoestruturais da Bacia Amazônica. A localização dos lagos em estudo está em destaque: A: 
Lago Santa Ninha; B: Lago Maracá e Lago Comprido.  
Fonte: Adaptado de GUYOT et  al., 2007. 
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4.3 PEDOLOGIA 

  

A maior parte dos solos na Amazônia possui um baixo potencial de nutrientes devido à 

intensa intemperização ocorrida ao longo da evolução geológica da região.  

 Segundo Cerri e colaboradores (2007), os tipos de solo que cobrem 75% da bacia 

amazônica são os latossolos e podzólicos, como representado pela Figura 13. Os solos do tipo 

plintossolo correspondem a 7,4% e gleissolo, 5,3%.  A área restante é composta por mais 

outros onze tipos de solo.  

 Os latossolos são caracterizados por horizontes de acumulação de argila. São solos 

mais antigos, permeáveis e bem drenados, com quantidades variáveis de ferro e alumínio, 

com a caulinita como argilo mineral predominante. Este tipo de solo evidencia um avançado 

estágio de intemperização (GUYOT et al., 2007). 

  Os solos podzólicos desenvolvem-se nas zonas menos drenadas influenciadas pelo 

lençol freático. São característicos de áreas mais recentes do que os latossolos, porém também 

apresentam baixa fertilidade (CERRI et al., 2007).  

 
Figura 13: Tipos de solo presentes na Bacia Amazônica. A localização dos lagos em estudo está em destaque: 
A: Lago Santa Ninha; B: Lago Maracá e Lago Comprido. 
Fonte: Adaptado de CERRI et al., 2007. 
 

4.4 VEGETAÇÃO 

  

 A vegetação da Bacia Amazônica pode ser classificada em três grandes grupos: as 

florestas de Terra Firme, os cerrados e vegetação das planícies de inundação. As florestas de 

terra firme cobrem aproximadamente 70% da Bacia Amazônica. São regiões onde não ocorre 

A B 



 60 

inundação, apresentando solo lixiviado, onde o material erodido é carreado para regiões mais 

baixas, como rios e lagos (IBAMA, 2001). Os cerrados na Amazônia são ecossistemas 

relativamente minoritários, porém cobrindo áreas de significativa extensão.  Sua vegetação 

consiste em gramíneas e ciperáceas, com ou sem extrato arbóreo e arbustivo, formando 

camadas contínuas ou ocorrendo em grupos ou isolados. A origem destes ecótonos floresta-

cerrado ainda são muito debatidos, onde a influência humana, variações climáticas, dinâmica 

de água nos solos são alguns dos argumentos utilizados (CARNEIRO FILHO, 1993). Nas 

planícies inundáveis podem desenvolver-se matas de várzeas ou mata de igapós (IBAMA, 

2001), descritos com mais detalhes a seguir. 

 

4.5 PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO DA BACIA AMAZÔNICA 

 

Devido a uma topografia plana (que não chega a exceder os 100 m acima do nível do 

mar), solos pouco drenados, grande variação sazonal da precipitação e altos níveis de 

pluviosidade, aproximadamente 44% da bacia Amazônica são sujeitas a inundação periódica 

do Rio Amazonas e seus tributários (GUYOT et al., 2007; JUNK, 1997). Na Figura 14 

encontra-se a Bacia Amazônica, onde a área representada pela cor cinza mais claro 

corresponde à planície inundável Amazônica. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 14: Bacia Amazônica com destaque para a planície inundável amazônica, representada pela cor cinza 
claro. 
Fonte: Adaptado de GUYOT et al., 2007. 
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As planícies de inundação incluem pequenos lagos, planícies aluviais e pântanos. 

Estima-se a existência aproximada de 6.500 lagos de várzea entre as latitudes 52.5ºW a 

70,5ºW, como mostra a fig. 14. Estes lagos ocupam uma área aproximada de 10.370 km2. Ao 

longo dos tributários Rio Japurá, Purus, Negro e Madeira existem ainda mais 2.300 lagos, 

aproximadamente (MELACK; FORSBERG, 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15: Rio Amazonas e seus principais tributários. Área em destaque representa a região onde 
aproximadamente 6.500 lagos de várzea ocupam uma área de 10.370 km2. 
 

As florestas inundáveis que margeiam os lagos são conhecidas localmente como 

várzeas e igapós. Estes termos foram adotados na literatura científica, embora ainda não 

tenham sido claramente definidos (IRION et al., 1997). A definição proposta por Sioli é a 

mais utilizada. Segundo este pesquisador, o termo várzea é utilizado para as regiões 

inundáveis formadas em áreas próximas aos rios de águas claras, ricas em nutrientes e 

materiais em suspensão. Em contraste, os igapós são principalmente irrigados por rios de 

águas pretas, com baixo teor de nutriente e material em suspensão (JUNK, 1997). No entanto, 

o termo várzea também pode designar as florestas que são periodicamente inundáveis, 

enquanto a mata de igapó representa a vegetação que é permanentemente inundada (IBAMA, 

2001). 

Além das florestas inundáveis, as macrófitas também constituem importante 

ecossistema ao longo da planície de inundação amazônica, sendo mais abundantes em lagos 

de águas brancas. Estima-se que, durante os períodos de altas águas, a vegetação macrofítica 

corresponda a 90% da vegetação em contraste aos 10% representado pelas florestas 

inundáveis na porção leste da Amazônia Central. No entanto, na porção oeste, as florestas 

inundáveis apresentam área mais significativa, representando cerca de 70% da vegetação, 
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enquanto a média da porcentagem de cobertura de macrófitas é de 30% (MELACK; 

FORSBERG, 2001).  

Em relação a produção de carbono orgânico, as várzeas amazônicas apresentam média 

anual de 8,4 × 106 toneladas de carbono por ano (ton C/ano), sendo as macrofitas responsáveis 

por cerca de 5 × 106 ton C/ano, as arvores e gramíneas apresentam produção de 2,4 × 106 ton 

C/ano e a comunidade fitoplanctônica apresenta produção de 1 × 106 ton C/ano (JUNK, 

1997). 

 

4.5.1 Formação das planícies de inundação 

 

 Diversos trabalhos mostram que a formação das várzeas esteve relacionada às 

flutuações do nível do mar durante o pleistoceno (IRION, 1989; IRION et al., 1997; VITAL; 

STATTEGGER, 2000; BEHLING et al., 2001; BEHLING; COSTA, 2000).  

Nos períodos glaciais, o nível do mar era mais baixo, o que causava uma diminuição 

do nível das águas dos rios. Isto fazia com que grandes áreas ficassem mais expostas à erosão, 

que ocorria com maior intensidade durante este período, produzindo grandes quantidades de 

sedimentos. Quando o nível do mar aumentava (nas fases interglaciais), bloqueava o curso 

normal dos rios, que inundavam suas margens e, através da formação de barreiras e depósito 

de sedimentos, originavam-se os lagos de várzeas (IRION, 1989; IRION et al., 1997; DUNNE 

et al., 1998). 

Resultados obtidos através de datações por Carbono 14 mostram uma relação positiva 

entre a formação de lagos e as oscilações do nível do mar (IRION, 1989). Como estas 

flutuações são acompanhadas por alterações climáticas, o desenvolvimento de várzeas é 

conseqüência de mudanças do clima ocorridas no passado. 

 

4.5.2 Hidrologia dos sistemas de várzeas amazônicas 

 

Uma das características mais marcantes da Bacia Amazônica é a forte variação nos 

níveis de água dos rios ao longo do ano. O pulso de inundação é monomodal, ou seja, 

apresenta um período regular de enchente e outro de vazante (JUNK, 1997). Entre janeiro e 

fevereiro observa-se uma rápida subida da água, acarretando num período de inundação, que 

ocorre entre os meses de abril e junho. Entre agosto e outubro o nível da água começa a 

diminuir, atingindo seu nível mínimo entre novembro e dezembro (NOVO et al., 2005). Estas 
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variações estão representadas pela Figura 16. Nesta Figura é possível observar as medições do 

nível de água realizados no canal principal do rio e no maior lago da Várzea de Curuai, 

durante o ano de 1999 à 2003.  

 
Figura 16: Nível d’água medido na Várzea do Lago Grande de Curuai e no Rio Amazonas, na cidade de Óbidos, 
entre os anos de 1999 e 2004. 
Fonte : MAURICE-BOURGOIN et al., 2007. 
 

A diferença entre o nível das águas durante o período de seca e cheia é elevado, mas 

apresenta variações significativas ao longo da Bacia. Na estação em Porto Velho, o Rio 

Madeira apresenta amplitude média de 11 metros. Em Manaus, o Rio Amazonas apresenta 

amplitude média de 10 metros e, em Barcelos, o Rio Negro apresenta amplitude de 6 metros, 

conforme esquematizado pelos gráficos da Figura 17. 

 

 
Figura 17: Níveis de precipitação em mm (a) e variações do nível de água (b) no Rio Madeira em Porto Velho, 
Rio Amazonas em Manaus e Rio Negro em Barcelos, representando o sul, centro e norte da Bacia Amazônica, 
respectivamente. 
Fonte: Adaptado de JUNK; PIEDADE, 2005. 
 

Estas variações nos níveis de inundação influenciam fortemente a hidroecologia dos 

lagos de várzea. Durante o período de cheia, os lagos aumentam consideravelmente de área, 
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abrangendo florestas inundáveis e plantas aquáticas (macrófitas), recebendo elevado input de 

material fluvial que chega até estes lagos através de diferentes canais (MELACK; 

FORSBERG, 2001). Parte deste material é estocado nas várzeas, enquanto o restante é 

liberado para os rios durante o período de vazante. Durante este período, os lagos de várzea 

podem apresentar níveis muito baixos de água e ocasionalmente podem secar completamente. 

Mertes (1994) estimou que cerca de 80% do material sedimentar fluvial que é 

transportado para as várzeas é depositado nestes ambientes. Este valor representa milhões de 

toneladas de sedimentos que são transportados anualmente para as planícies de inundação da 

Amazônia Central, numa taxa de 0,8 a 1,6 cm/dia. O material que é transportado para estes 

sistemas de várzeas é submetido a diferentes processos biogeoquímicos que, ao retornar para 

o sistema fluvial durante o período de vazante, podem influenciar a química das águas do Rio 

Amazonas. Estes processos biogeoquímicos estão sob influência dos padrões espaciais e 

temporais da hidrologia das várzeas, que por sua vez são alterados pela topografia, solos e 

vegetação das planícies de inundação (MERTES et al., 1995), o que mostra a complexa inter-

relação entre os sistemas fluviais e os sistemas de várzeas. 

Existe, portanto, uma grande variedade de sistemas de várzea ao longo do Rio 

Amazonas e sua influência na hidrologia, sedimentação e biogeoquímica nos canais principais 

ainda não está bem compreendido (MAURICE-BOURGOIN et al., 2007). 
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4.6 SISTEMAS DE VÁRZEAS EM ESTUDO 

 

Neste trabalho será analisado três lagos de várzea situados em dois sistemas de várzea 

distintos, cuja localização está representado pela Figura 18 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: imagens de satélite LANDSAT_5 dos lagos de várzea em estudo: A: localização dos dois sistemas de 
várzea; B: Várzea do Lago Grande de Curuai e o ponto de coleta do testemunho TA14; C: complexo de lagos 
Maracá e Comprido e respectivos testemunhos sedimentares coletados nestes lagos. 
 

4.6.1 Climatologia do Estado do Pará 

 

Os dois sistemas de várzea em estudo localizam-se no Estado do Pará. Nesta região 

observa-se variação climática bastante diversificada. Apresenta estação chuvosa bem definida, 

entre os meses de dezembro a maio, com estação seca entre junho e novembro (OLIVEIRA et 
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al., 2000). A Figura 19 apresenta as médias de precipitação anuais deste estado, com destaque 

para os dois sistemas de várzea em estudo. A área onde está localizado o Lago Santa Ninha 

apresenta média de precipitação entre 1.500 a 2.000 mm/ano, enquanto a área onde encontra-

se os lagos Maracá e Comprido apresenta média ligeiramente maior, com valores entre 2.000 

a 2.500 mm/ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Precipitação Média Anual para o Estado do Pará. A: Lago Santa Ninha; B: Lago Maracá e Comprido.  
Fonte: OLIVEIRA et al., 2000. 
 

 A Figura 20 apresenta as médias da temperatura do ar para o Estado do Pará. Observa-

se que na região do Lago Santa Ninha ocorre média anual de temperatura do ar igual a 26ºC e 

na área onde se encontram os lagos Maracá e Comprido esta média está entre 25ºC a 26ºC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Temperatura do ar média anual para o Estado do Pará. A: Lago Santa Ninha; B: Lago Comprido e 
Maracá. 
Fonte: OLIVEIRA et al., 2000. 
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4.6.2 Geologia do Estado do Pará 

  

 Segundo o mapa geológico do Pará, representado pela Figura 21, ambos os lagos em 

estudo ocorrem em formações do Quaternário Recente, onde predominam sedimentos 

arenosos, siltosos e argilosos. Ao norte dos lagos de várzea analisados podemos observar a 

ocorrência de arenitos datados do período cretáceo, juntamente com siltitos, folhelhos, 

calcários e conglomerados do paleozóico. Ao sul, também é encontrado arenitos datados do 

cretáceo e lateritos do terciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Mapa geológico do Pará, com destaque para as áreas em estudo. A: Lago Santa Ninha; B: Lago 
Maracá e Lago Comprido. 
Fonte: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 
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4.7 VÁRZEA DO LAGO GRANDE DE CURUAI, LAGO SANTA NINHA 

 

A várzea do Lago Grande de Curuai está localizada entre as latitudes sul 01º50’S – 

02º15’S e longitude oeste 55º00’W – 56º05’W, na margem sul do Rio Amazonas, a 850 km 

da sua desembocadura no oceano Atlântico. Está situada nos municípios de Óbidos, Juruti e 

Santarém.  

Esta região é composta por mais de 30 lagos de águas brancas e pretas, 

interconectados entre si e permanentemente conectados ao Rio Amazonas através de 

pequenos canais. Esta várzea cobre uma área aproximada de 3.500 km2 (MARTINEZ; LE 

TOAN, 2007) e representa 13% do total da área inundada pelo Rio Amazonas entre as cidades 

de Manaus e Óbidos (MAURICE-BOURGOIN et al. 2007). Martinez e Toan (2007) 

estimaram as variações das superfícies inundadas e verificaram que aproximadamente 760 

Km2 da região ocupada por esta várzea permanecem inundados mesmo no período seco.  

Quando chegam as cheias, esta área inundada estende-se até 2.300 Km2. Portanto, são 

aproximadamente 1.500 Km2 que transitam entre fases aquáticas e terrestres.  

O fluxo de água e sedimento entre a várzea de Curuai e o Rio Amazonas é controlado 

pela hidrologia do Rio, níveis de precipitação e a geomorfologia dos lagos e canais. Estima-se 

que o estoque anual de sedimentos em Curuai é aproximadamente 710 x 103 toneladas por 

ano, o que representa 41% a 53% do fluxo anual de sedimentos exportados do Rio Amazonas 

para este complexo de lagos (MAURICE-BOURGOIN et al., 2007). Este balanço corrobora 

com o observado por Moreira-Turcq et al. (2004), que mostrou evidencias de que os lagos de 

várzeas podem atuar como estoque de sedimento e carbono.  

A vegetação da região é caracterizada essencialmente por uma vegetação herbácea e 

graminóide, com predominância de geófitas, caméfitas, terofitas e hidrófitas. As macrofitas 

mais comuns presentes nesta área são Echinochloa polystachya, Paspalum repens, Paspalum 

fasciculatu (macrófitas C4) e Salvínea auriculata, Pistia stratiotes, Eichornia crassipes 

(macrófitas C3) (RADAMBRASIL, 1974; ZOCATELLI, 2010). A Figura 22 representa a 

classificação, segundo dados de δ
13C e razão C/N, em vegetação do tipo C3 e C4 de vegetação 

coletada na Várzea do Lago Grande de Curuai, em campanhas realizadas entre 2004 e 2005.  
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Figura 22: Diagrama C/N e δ13C da vegetação coletada na Várzea do Lago Grande de Curuai. 
Fonte: Zocatelli, 2010. 
 

Durante as fases de baixas águas a paisagem caracteriza-se pela presença de pastagens 

naturais, onde é possível observar a criação de gado local. Porém, durante a fase de altas 

águas, estas regiões são ocupadas por uma vegetação adaptada as sucessões entre fase 

terrestre e aquática, que crescem rapidamente à medida que o nível de água aumenta 

(MARTINEZ; TOAN, 2007). 

O tipo de solo desta região é latossolo amarelo com textura que varia de média a muito 

argilosa cuja formação geológica é denominada Formação Alter do Chão (RADAMBRASIL, 

1974).  A caulinita é o argilo-mineral predominante do solo destas regiões (GUYOT et al., 

2007; BEHLING et al., 2001; AMORIM, 2010). 

Entre os 30 lagos que formam esta várzea o lago em estudo neste trabalho é o Lago 

Santa Ninha, um lago de águas brancas, caracterizado por altos níveis de sedimentos em 

suspensão. Este lago está permanentemente conectado com o rio através de um canal, de 

pequena extensão (aproximadamente 3,5 km), mas que possibilita a entrada constante de 

material fluvial, principalmente em época de altas águas (AMORIM, 2006). 

A Figura 23 representa a várzea do Lago Grande de Curuai, com destaque para o Lago 

Santa Ninha, em período de seca e cheia. 
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Figura 23: Imagens de satélite LANDSAT_5 da Várzea do Lago Grande de Curuai em fase de baixas (A) e altas 
águas (B). Área em destaque representa o ponto de coleta do testemunho TA14 analisado neste trabalho. 
 

4.8 SISTEMA DE VÁRZEA FORMADO PELOS LAGOS MARACÁ E COMPRIDO 

 

Este sistema de lagos está situado na margem sul do Rio Amazonas, entre os Rios 

Tapajós e Xingu, próximo a cidade de Monte Alegre, Pará. Durante o período de cheia estes 

lagos estão conectados entre si e com os lagos vizinhos presentes na margem esquerda e 

direita, respectivamente. Durante o período de seca, o Lago Maracá e o Lago Comprido 

apresentam-se praticamente isolados um do outro e de seus lagos vizinhos. No entanto, o 

Lago Maracá mantém-se conectado ao Rio Amazonas durante a fase de baixas águas através 

de pequenos canais. A Figura 24 representa este sistema de lagos, em diferentes períodos do 

ciclo hidrológico. 
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Figura 24: Lagos de várzea Maracá (A) e Comprido (B), em fase de seca e cheia. 

Segundo o projeto RADAMBRASIL (1974), a geomorfologia desta região é 

caracterizada por extensas planícies de inundação periódica, cobertas por aluviões 

holocênicos, fluviais e lacustres. O solo da região é classificado como solo hidromórfico, 

desenvolvidos a partir de sedimentos aluviais e acumulações orgânicas que constituem 

formações referidas ao Holoceno. São solos desenvolvidos sob grande influência de lençol 

freático e pela acumulação de matéria orgânica na parte superficial. A composição e a 

granulometria apresentam-se de forma bastante heterogênea, com textura variando entre areia 

e argila. A margem sul e norte destes lagos é formada predominantemente pelo solo 

classificado como latossolo amarelo, variando sua textura entre muito argilosa a média, 

formados por sedimentos argilosos e argilo-arenosos e em algumas regiões com presença de 

areias quartozas. A caulinita é o argilo-mineral predominante do solo destas regiões (GUYOT 

et al., 2007; BEHLING et al., 2001; AMORIM, 2010). 

A vegetação da área é caracterizada por gramíneas. No interior desses campos 

alagáveis existem lagos muito variáveis em tamanho, ligados ao rio principal, que aumentam 

muito de área na época de cheias e nas vazantes as gramíneas voltam a ocupar as terras 

cedidas pelos lagos. As gramíneas mais comuns nos campos deste ecossistema são a 

Paspalum fasciculatum, Echinochloa polystachya e Oryza sp. Em áreas onde a influência da 
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enchente é menor ocorre a invasão de uma formação pioneira arbustiva, caracterizada pela 

imbaúba (Cecropia spp) (RADAMBRASIL, 1974). 

Na margem norte, destaca-se área de contato cerrado/floresta, onde ocorre alternância 

de pequenos campos e floresta, constituindo encraves do cerrado em meio à floresta. Os 

campos são caracterizados pela cobertura graminóide descontinua, dominada pela espécie 

Aristida trincta, e arbustos esparsos, sendo os mais comuns a Curatella americana, Salvertia 

convalariodora e Qualea spp. Em meio a estes campos, acompanhando os cursos d’agua, 

instala-se a floresta-de-galeria, caracterizada essencialmente pelas palmeiras (miriti), ao lado 

de árvores ligadas à floresta (Minquartia guianensis, Goupia paraensis e Manilkara huberi).  

Na margem sul, encontra-se a floresta densa e alta (Floresta de Terra Firme), com 

árvores emergentes, sendo as espécies mais comuns o Hymenolobium excelsum e 

Hymenolobium petraeum, Protium spp, Manilkara huberi, Parkia spp e Hymenaea courbaril 

(RADAMBRASIL, 1974). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 COLETA 

  

Em agosto de 2004 foi coletado o testemunho TA14, no Lago Santa Ninha. Para a 

escolha deste ponto de coleta foi realizado o perfil sísmico deste lago, que permite determinar 

a geometria dos depósitos sedimentares e identificar a região onde ocorre maior depósito de 

sedimentos. A Figura 25 representa a região do lago onde foi realizado o perfil sísmico e as 

respectivas camadas identificadas, em destaque para a região selecionada para coleta do 

testemunho TA14. 

Para a realização da coleta do testemunho TA14 foi necessário o auxilio de uma balsa 

e de um vibro-testemunhador. O testemunho está representado pela Figura 26. 

Os outros testemunhos analisados foram coletados em campanha realizada em 

Fevereiro de 2007, ao longo do sistema de várzea formado pelos lagos Comprido e Maracá, 

sendo coletados cinco testemunhos curtos, denominados COM1, COM2, MAR1, MAR2 e 

MAR3. Estes testemunhos foram coletados manualmente. Os pontos de coleta foram  

escolhidos de modo a realizar um transecto entre a conexão do Rio Amazonas com o Lago 

Maracá até o Lago Comprido. A Figura 27 representa os cinco testemunhos e a Tabela 3 

apresenta a localização, comprimento e coluna d’água. 
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Figura 25: Perfil sísmico do Lago Santa Ninha. O trajeto onde foi realizado o perfil está representado pela linha 
vermelha no mapa e identificado pelas letras A e B. As letras Ia, Ib e II correspondem as camadas identificadas 
nos depósitos sedimentares e o quadrado cinza destaca a região selecionada para coleta do testemunho TA14. 
Fonte: Adaptado de AMORIM, 2010. 
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Figura 26: Testemunho TA14 coletado no Lago Santa Ninha, localizado na Várzea do Lago Grande de Curuai. 

 

 
Figura 27: Testemunhos coletados no sistema de várzea formado pelos lagos Comprido e Maracá. 
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Tabela 3: Principais características dos seis testemunhos em estudo. 

Testemunho Lago Coordenadas Nível de  
água (m) 

Comprimento 
(m) 

TA14 Santa Ninha 
S02°07'31.2" 
W55°49'29" 

4,00 2,70 

COM1 Comprido 
S02°12'18.5" 
W53°54'01.8" 

1,70 1,26 

COM2 Comprido 
S02°12'32.0" 
W53°53'52.7" 

1,80 0,92 

MAR1 Maracá 
S02°08'35,0" 

W053°57'15.7" 
1,90 1,04 

MAR2 Maracá 
S02°10'14.3" 

W053°55'57.4" 
1,90 0,9 

MAR3 Maracá 
S02°08'18.5" 

W053°57'51.3" 
1,80 0,7 

 

 

5.2 RADIOGRAFIA 

 

A análise da radiografia de testemunhos consiste em forma rápida e não-destrutiva de 

determinar diferentes estruturas sedimentares, permitindo o reconhecimento em alta resolução 

(0,215 mm) destas estruturas (LOFI; WEBER, 2000), antes mesmo de realizar a abertura e 

fatiamento das amostras. Desta forma, as principais características do sedimento são 

preservadas, o que fornece informações mais confiáveis em comparação com os outros 

métodos tradicionais. 

A radiografia dos testemunhos foi realizada na Universidade de Bordeaux, França. 

Para esta análise foi utilizado o sistema denominado SCOPIX, que consiste em um sistema de 

imagem digital que utiliza uma fonte de raios-X acoplado a um amplificador e uma câmera 

digital. Este sistema converte as imagens digitais das radiografias em um sistema numérico de 

256 níveis de cinza (MIGEON et al., 1999). A característica dos raios-X em serem mais 

absorvidos pela sílica do que pela matéria orgânica constitui importante ferramenta para 

estudos paleoambientais. Devido a esta absorção diferencial as camadas sedimentares ricas 

em sílica apresentam nível de cinza mais elevado enquanto as camadas ricas em matéria 

orgânica apresentam nível de cinza mais claro. 
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5.3 ABERTURA, DESCRIÇÃO E FATIAMENTO 

 

Após a radiografia, os testemunhos foram abertos em seção transversal, com a 

utilização de uma serra circular. A descrição do testemunho, segundo suas características 

sedimentológicas, macroscópicas (textura) e óticas (cor), foi realizada com auxílio da Tabela 

de Munssel. A descrição litológica deve ser realizada imediatamente após a abertura do 

testemunho para evitar alteração do sedimento devido à oxidação. Após a descrição cada 

testemunho foi fatiado de 1 em 1 cm. 

 

5.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA E DENSIDADE APARENTE 

 

 Durante o fatiamento retira-se uma alíquota úmida para determinação do teor de água 

e densidade aparente. Registra-se o peso úmido para posterior secagem em estufa a 40º C. O 

teor em água é determinado através da diferença entre o peso úmido e seco, conforme a 

expressão: 

 

Teor de água = (Peso úmido – Peso seco) × 100 

          Peso úmido 

  

A determinação da densidade aparente foi feita baseada em um peso seco da amostra 

dentro de um volume conhecido segundo a fórmula: 

 

Densidade aparente = peso seco / volume total da amostra úmida, expresso em 

g/cm3. 

 

 

5.5 GRANULOMETRIA 

 

5.5.1 Granulometria por difratometria a laser 

 

A determinação da granulometria do material sedimentar permite avaliar as variações 

hidrológicas no sistema lacustre, assim como inferir sobre diferentes inputs fluviais ou 

terrestres. A análise granulométrica do sedimento foi realizada no Analisador de Partículas 
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CILAS® 1064, no laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geoquímica da 

Universidade Federal Fluminense. Porém, antes de realizar este procedimento, as amostras 

foram previamente tratadas com H2O2 concentrado em placa aquecedora a 60ºC a fim de 

eliminar a matéria orgânica, restando apenas a fração mineral. Após a remoção do material 

orgânico é adicionado às amostras Hexametafosfato de sódio (concentração de 40 mg/L), um 

agente dispersante utilizado para evitar a formação de agregados de partículas. As amostras 

são deixadas em mesa agitadora por 24 horas antes de iniciar a análise no aparelho. 

 A classificação granulométrica foi realizada através do diagrama silte/areia/argila, do 

programa GRADISTAT, disponibilizado na internet (http://www.kpal.co.uk/gradistat.htm). 

 

5.5.2 Granulometria por análise de imagem 

 

 O sistema FPIA-3000 (Flow Particle Image Analyzer) consiste num sistema de análise 

de imagem automatizado que permite estimar o tamanho e a forma das partículas presentes na 

amostra em análise. Este sistema utiliza uma câmera digital que captura a imagem das 

partículas entre 0,5 µm a 200 µm, quando estas atravessam uma célula de fluxo.  

As amostras são submetidas à pré-tratamento para remoção da matéria orgânica que 

impossibilita a visualização e identificação das partículas no tratamento das imagens. Para tal 

pesou-se 50 mg de amostra úmida e adicionou-se 20 ml de água mais 20 ml de H2O2. As 

amostras foram deixadas em placa aquecedora a 70º C até que toda a matéria orgânica fosse 

eliminada. A aquisição de imagens digitais de todas as partículas minerais presentes nas 

amostras permitiu determinar, além da granulometria, a presença de diatomáceas. Através da 

análise destas imagens foi possível identificar e quantificar o gênero Aulacoseira sp, presente 

em grande número em algumas amostras analisadas. A concentração destes organismos foi 

calculada através do número de diatomáceas do gênero Aulacoseira sp por peso seco de cada 

amostra. A Figura 28 apresenta o aparelho FPIA-3000, onde é possível observar o software 

que permite analisar as imagens adquiridas de todas as partículas presentes na amostra. 
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Figura 28: malvern FPIA 3000 acoplado ao sistema de imagens. 

 

5.6 MINERALOGIA 

 

5.6.1 Mineralogia por infra-vermelho 

 

A análise qualitativa e quantitativa dos principais minerais presentes nos sedimentos 

foi realizada por espectrometria de infra-vermelho no Departamento de Geoquímica da 

Universidade Federal Fluminense. 

A radiação infravermelha é absorvida por moléculas covalentes e convertida em 

energia através da vibração molecular. As ligações químicas das substâncias possuem 

freqüências de vibração específicas, permitindo desta forma determinar a composição das 

amostras em analise. 

Para a análise por espectrometria de infra-vermelho é necessário a confecção de 

pastilhas. Para isto, as amostras passam por maceração mecânica e em seguida por maceração 

automática. Esta última faz-se em maceradores Specamill, onde as amostras são 

acondicionadas em cápsulas de ágata. Este procedimento faz com que as partículas 

apresentem um diâmetro inferior a 2 µm. Para verificar se este diâmetro foi atingido, são 

preparadas lâminas de material sedimentar para análise em microscópio óptico. 

Após esta maceração, adicionou-se 399 mg de KBr em 1 mg de cada amostra, até se 

atingir uma mistura homogênea. Logo em seguida, a amostra é colocada em estufa a 50°C por 

alguns minutos para a retirada de umidade. Por fim, essa mistura foi colocada na prensa 

(Perkin Elmer), submetida a vácuo por 15 minutos, e depois por mais 15 minutos de vácuo 

com 9 toneladas de pressão.  

As pastilhas foram analisadas em espectrofotômetro de infravermelho Perkin Elmer 

Spectrum 1000 com auxílio do software SPECTRUM FOR WINDOWS. A quantificação foi 

realizada com a utilização de um programa no Excel. 
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5.6.2 Mineralogia por Difratometria de raio-X 

 

Devido à dificuldade na determinação das argilas presentes no sedimento pelo método 

de infra-vermelho, algumas amostras foram analisadas no Institut de Recherche pour le 

Dévelopement (IRD-França) para a análise das argilas por difratometria de raio-X. As análises 

foram realizadas em um difratômetro Siemens D500, com tubo de cobre (comprimento de 

onda 1.54A) e gerador de 30mA e 40kV. Como os diferentes argilominerais comportam-se de 

forma específica na presença de raios X, é possível assim realizar a sua identificação. 

O primeiro processo desta análise consiste na separação da fração argila (partículas 

inferiores a 2 µm) da fração total da amostra. Para esta separação foi necessário, 

primeiramente, remover a matéria orgânica através da adição de H2O2, em placa aquecedora a 

70ºC durante o tempo necessário para a remoção completa do material orgânico. Após esta 

remoção, foi adicionado hexametafosfato de sódio (concentração de 40 mg/L), deixando as 

amostras em mesa agitadora por 24 horas. O processo de separação da fração inferior a 2 µm 

baseia-se no princípio da lei de Stokes, que permite calcular a velocidade de decantação de 

uma partícula em meio viscoso. Trata-se de um método de sedimentação, utilizando pipeta 

para coletar uma alíquota a profundidade e tempo determinado. Após deixar as amostras em 

repouso por 2h:30min foi extraído o material em suspensão através da utilização de um 

pipetador automático. Este material em suspensão corresponde à fração argilosa.  A fração 

argilosa foi então seca em estufa para posterior maceração. Para cada amostra foram 

separadas três alíquotas de 30 mg cada para diluição em água destilada e deposição em lamina 

de vidro. A mesma massa foi selecionada para cada amostra, a fim de poder realizar a 

quantificação e comparação entre as mesmas. Cada alíquota foi submetida a um tratamento 

específico: uma foi deixada sem tratamento, a segunda foi colocada em mufla a 500 ºC por 3 

horas e a terceira foi adicionado glicerol. Estes tratamentos correspondem às diferentes 

características dos tipos de argila analisados. Para o cálculo do percentual de cada 

argilomineral em relação à amostra total, foram empregadas as áreas sob os picos principais 

de cada argilomineral. 

5.7 GEOQUIMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 

5.7.1 Datações com 14C 

  

Para determinar a geocronologia dos depostos sedimentares algumas amostras foram 

selecionadas e secas em estufa à 60ºC até que se observou a estabilização do seu peso seco. 



 81 

Posteriormente foram enviadas ao Laboratoire de Mesures Carbone 14, França, onde foram 

analisadas em Espectrômetro de Massa com Aceleradores. Esta metodologia, devido ao uso 

de altas energias (acelerador de partículas) e analisadores de massa magnéticos e 

eletrostáticos, é capaz de medir baixas concentrações de isótopo, permitindo contabilizar a 

presença de 14C residual nas amostras e assim, estimar a sua idade. As idades apresentadas 

neste trabalho foram devidamente calibradas, com o auxílio do programa Calib 5.0.2 

(disponível na internet, no site http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/), passando a serem 

expressas em anos cal AP (antes do presente).  

 

5.7.2 Composição elementar e isotópica do carbono e nitrogênio  

 

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

nitrogênio total (NT) e isótopos estáveis de nitrogênio e carbono (δ15N e δ13C) as amostras 

foram previamente tratadas com ácido clorídrico (HCl) a 0,5 mol/L para remoção dos 

carbonatos. Após lavagem em 3 vezes consecutivas com água destilada e posterior 

centrifugação para eliminar o sobrenadante as amostras foram secas em estufa a 60ºC, 

maceradas e 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) presente no 

UC Davies Stable Isotope Facility, Departament of Agronomy, Estados Unidos.  

Os valores finais da composição isotópica são expressos em relação aos padrões 

internacionais VPDB (Viena PeeDee Belemnite) e ar para o carbono e nitrogênio, 

respectivamente. A descrição de como é realizado o cálculo das composições isotópicas das 

amostras sedimentares está demonstrado no capítulo 3. 

 

5.7.3 Fluxo de carbono 

 

O fluxo de carbono foi calculado através da multiplicação da concentração de COT 

pela densidade aparente de cada amostra. Por fim, este valor é multiplicado pela taxa de 

sedimentação, obtendo-se o fluxo de carbono em g/cm2/ano, conforme representado pela 

fórmula a seguir: 

COT × Da (g/cm3) × TS (cm/ano) 

 

onde Da= densidade aparente; TS = taxa de sedimentação; COT = carbono orgânico total 
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5.7.4 Pigmentos sedimentares 

 

 A análise dos pigmentos sedimentares foi realizada segundo adaptação de Cordeiro 

(1995) do método descrito por Sanger e Gorham (1972). Segundo Vallentyne (1955), os 

produtos de degradação da clorofila que podem ser extraídos dos sedimentos com acetona a 

90% pode ser definido como clorofila sedimentar. Este termo também será adotado neste 

trabalho. 

Em tubos de centrífuga devidamente protegidos da luz foram adicionados 1 g de 

sedimento úmido. Em cada tubo foi inserido 20 ml de acetona 90% e deixou-se em mesa 

agitadora por 20 minutos em ambiente semi-escuro. Este procedimento foi realizado por duas 

vezes consecutivas, centrifugando e retirando-se o sobrenadante. A terceira extração foi 

realizada com 10 ml de acetona e os extratos apresentaram volume final de 50 ml. 

A medida da absorbância do extrato foi realizada em espectrofotômetro de varredura, 

com intervalo de 350 a 800 nm. Outros compostos devem também contribuir aos picos de 

absorbância na leitura dos derivados da clorofila e bacterioclorofila, portanto uma correção 

para o “background” de absorbância foi realizada. Esta correção foi feita através da subtração 

dos picos de clorofila por uma curva de linha base feita entre 500 nm e 800 nm para eliminar 

a absorbância de componentes não clorofilados (WETZEL, 1970), conforme representado 

pela Figura 29. 

 

Figura 29: 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. 
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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 e igual a uma absorbância de 1,0 em 

uma célula de 10 cm em 100 ml de solvente em 1,0 grama de matéria orgânica (CORDEIRO, 

1995). 

 

5.7.5 Análise de biomarcadores lipídicos  

 

 A origem da matéria orgânica sedimentar é comumente determinada através dos 

parâmetros como δ13C e razão C/N. Porém, existem algumas variações nestes valores que 

dificultam a determinação da origem da matéria orgânica sedimentar, o que os tornam 

insuficientes na resolução de algumas questões paleoambientais. Devido a estas limitações, 

novas técnicas vêm sendo desenvolvidas a fim de complementar as interpretações fornecidas 

pelas técnicas tradicionais, como por exemplo, a análise do conteúdo lipídico. 

Primeiramente o material sedimentar bruto foi seco, macerado e pesado para posterior 

extração de lipídeos com solução de diclorometano e metanol 9:1 no extrator automático 

DIONEX ASE 200. Os extratos foram secos sob corrente de gás N2 e, após esta primeira 

extração, foi adicionado o padrão para quantificação de GDGTs (HUGUET et al., 2006). Em 

seguida foi realizada a separação dos extratos nas frações apolar, polar e cetonas através de 

coluna de Al3O2. Para esta separação cromatográfica utilizou-se como eluentes: solução de 

hexano e diclorometano a 9:1 (v/v) para separação da fração apolar, solução de hexano e 

diclorometano a 1:1 (v/v) para separação das cetonas e solução de diclorometano e metanol a 

1:1 (v/v) para separação da fração polar. A fração polar foi seca sob corrente de gás N2 para 

em seguida ser dissolvida em solução de hexano e propanol a 99:1 (v/v) e sonificada por 10 

minutos. Após este procedimento, a solução resultante foi filtrada através da utilização de 

filtros de 0,45 µm e 4 mm para injeção no aparelho de cromatografia líquida acoplada a 

espectrômetro de massa Agilent serie 1100, equipado com auto-injetor e o software 

Chemstation chromatography manager. A Figura 30 representa alguns cromatogramas de 

diferentes amostras, mostrando os picos correspondentes aos GDGTs identificados neste 

trabalho. A quantificação dos compostos GDGTs foi realizada através de integração das áreas 

dos picos correspondentes a cada composto utilizando como base os valores correspondentes 

ao padrão (KIM et al., 2010; HOPMANS et al., 2004; WEIJERS et al., 2007a). O cálculo do 

paleo-pH e índice BIT estão descritos no capítulo 3 deste trabalho. 

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Cromatogramas mostrando os picos correspondentes aos GDGTs ramificados (I, II e III) e 
isoprenóides (IV, V e VI) de amostras coletadas em: A) solo de floresta em Texel, Holanda; B) sedimento 
superficial da Baia Moy, Texel, Holanda; c) amostras de água do Mar Wadden; d) topo do testemunho coletado 
na Bacia do Rio Congo. 
Fonte: HOPMANS et al., 2004. 
 

5.8 ANÁLISES MICROSCÓPICAS 

 

5.8.1 Preparação de laminas de material sedimentar bruto  

 

Para a avaliação geral da composição orgânica e mineralógica de algumas amostras, 

realiza-se a preparação de lâminas de material sedimentar bruto. Para isso é diluído uma 

pequena quantidade de amostra úmida em uma gota de água destilada sobre uma lâmina. 

Após este procedimento, realiza-se um esfregaço com este material sobre a superfície da 

lâmina. Para selar a lamínula, utiliza-se uma gota de resina em aquecimento por pelo menos 

30 minutos. 

 

5.8.2 Lâminas para análise de micropartículas de carvão 

 

 Para esta análise foi utilizada metodologia adaptada por Cordeiro (1995). Em 0,5 g de 

sedimento úmido foram adicionados 1 N de NaOH para remoção de ácidos húmicos e 

fúlvicos, onde a fração restante, denominada humina, encontra-se as partículas de 

microcarvão. Esta extração é feita quantas vezes necessário até que toda a fração húmica e 

fúlvica seja eliminada através de centrifugação e descarte do sobrenadante. Após esta 

remoção, o material remanescente é diluído e homogeneizado em 50 ml de água destilada. 

Uma alíquota de 1 ml foi retirada e filtrada em filtro millipore de acetato de celulose, 

previamente seco e pesado após 24h em estufa a 50ºC. Os filtros foram selados em lâminas de 
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acrílico através de dissolução em acetato de etila. As contagens das micropartículas de carvão 

foram feitas através de um Monitor Sony conectado a um microscópio Leitz Diaplan sob luz 

branca refletida e transmitida. A contagem do material foi feita em campos escolhidos 

aleatoriamente ao longo da lâmina de acrílico, onde um mínimo de 30 micropartículas de 

carvão foi atingido para cada amostra. O cálculo do número total de partículas foi realizado 

através da multiplicação do número de partículas contabilizadas pelo número total de campos 

estimados por filtro, calculando o número de partículas por grama de peso úmido e grama de 

peso seco. 

 

5.9 RESUMO METODOLÓGICO 

 

 A Tabela 4 representa todos os parâmetros utilizados neste trabalho, bem como o 

número de amostras analisadas em cada testemunho. 

 

Tabela 4: Metodologias aplicadas nos testemunhos em análise. 

Número de amostras analisadas  

COM1 COM2 MAR1 MAR2 MAR3 TA14 

Teor de água 124 92 100 86 62 270 

Densidade aparente 124 92 100 86 62 270 

Granulometria cilas 62 44 31 37 31 135 

Granulometria marlverne 15 12 9 7 - - 

Mineralogia por infra-vermelho 19 17 - - - 37 

Mineralogia por difratometria de raios X 26 - 17 11 10 12 

Datação 14C 7 7 8 7 8 12 

CHN e isótopos 124 92 100 86 68 135 

Clorofila sedimentar 47 43 - 17 - 73 

Biomarcadores lipídicos 17 - - 22 - 27 

Micropartículas de carvão 29 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capitulo serão descritos os resultados apresentados em três diferentes artigos, 

um correspondente a cada lago em estudo. Os artigos originais encontram-se em anexo. 

 

6.1 MUDANÇAS PALEOHIDROLÓGICAS DO LAGO SANTA NINHA 

 

6.1.1 Cronologia e descrição litológica 

 

 O testemunho TA14, segundo dados de datação por 14C, apresenta uma idade 

aproximada de 5.600 anos cal AP. Para a construção do modelo cronológico deste testemunho 

foram consideradas 14 amostras datadas, como indicado pela Tabela 5. Em 34 cm observa-se 

um hiato (lacuna de sedimento) e também se observa que algumas idades estão invertidas, 

como é o caso das profundidades 57-69 cm e 150-159 cm. Neste caso estas inversões podem 

sugerir um retrabalhamento de sedimentos antigos, trazendo fragmentos vegetais junto com o 

sedimento do rio. Portanto, o modelo de idade em função da profundidade, representado pela 

Figura 31, somente considera as idades mais jovens.  
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Tabela 5: Amostras datadas pelo método 14C e respectivas idades calibradas do 

testemunho TA14. 

Prof. (cm) código idades 14C Idades calibradas Intervalo de confiança                         
(1 sigma) 

 
24-25 Sac3265 525 ± 69 570 506-633 

30-31 Sac5575 590 ± 30 600 547-637 

34-35 Sac3266 2313 ± 81 2300 2158-2458 

57-58 Sac5576 3335 ± 50 3560 3488-3631 

69-70 Sac5577 3000 ± 30 3170 3084-3258 

144-145 Sac8753 3920 ± 30 4420 4297-4420 

150-151 Sac8754 4525 ± 40 5180 5061-5302 

159-160 Sac3267 4354 ± 46 4850 4860-4965 

184-185 Sac3268 4430 ± 86 4925 4877-5272 

186-187 Sac3269 4455 ± 92 5080 4966-5286 

198-199 Sac3270 4510 ± 94 5130 4984-5310 

224-225 Sac3271 4588 ± 73 5150 5062-5449 

257-258 Sac3272 4549 ± 81 5260 5050-5431 

268-269 Sac5579 4900 ± 30 5630 5602-5644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: modelo cronológico e descrição litológica do testemunho TA14. 
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O testemunho TA14 apresenta cinco unidades sedimentares: unidade V (de 270 cm a 

199 cm, entre 5.600 a 5.100 anos cal AP), unidade IV (199 cm a 165 cm, entre 5100 a 5000 

anos cal AP); unidade III (165 a 125cm, 5000 a 4000 anos cal AP); unidade II (125 a 34 cm, 

4000 a 2300 anos cal AP) e unidade I (34 cm até o topo, 600 anos cal AP até os dias atuais). 

Os limites de cada unidade e as médias dos resultados mineralógicos e orgânicos estão 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Unidades de sedimentação do testemunho TA14. 

Prof. (cm) Periodo 
(anos cal AP) 

Quartzo 
(%) 

Esmectita 
(%) 

COT 
(%) 

C/N 
Acumulação de 

carbono 

( g/ m2 /ano) 

Taxa de 
sedimentação 

(mm/ ano) 
270 - 199 5600 – 5100 5,6 23,7 8,5 22 168,3 3,6 
199 -165 5100 – 5000 5,1 26,1 7,6 18,1 135,2 3,1 
165 -125 5000 – 4000 14,7 50,3 0,6 5,7 3,3 0,5 
125 -34 4000 – 2300 13,3 68,0 0,2 2,6 1,3 0,6 
34 - 0 600 - presente 13,3 41,9 1,1 5,1 2,7 0,4 
  

As taxas de sedimentação apresentaram valores mais elevados na parte basal no 

testemunho, que corresponde à unidade litológica V e IV, com valores médios de 3,6 e 3,1 

mm/ano, respectivamente, atingindo valor máximo de 11 mm/ano na unidade V. A unidade 

III e II apresentou valores mais reduzidos, com média de 0,5 e 0,6 mm/ano, respectivamente. 

Após o hiato de sedimentação, que ocorreu entre 2300 e 600 anos cal AP, a média das taxas 

de sedimentação foram iguais a 0,4 mm/ano. 

 A descrição litológica do testemunho TA14, também representada pela Figura 29, 

revelou diferenças significativas entre as unidades de sedimentação. Entre a base do 

testemunho até 165 cm (unidades V e IV) foram observados diversas laminações 

milimétricas, o que sugere sedimentação contínua durante este período. Estas laminações 

foram acompanhadas por grande quantidade de restos vegetais. A unidade IV, além de 

apresentar as laminações e os restos vegetais detectados na unidade V, apresentou composição 

granulométrica mais grossa, com presença de areia, conforme apresentado mais a diante. 

A análise microscópica através de laminas de material sedimentar bruto revelou a 

presença de cutículas e tecido vegetal bem preservado exclusivamente nas unidades V e IV, 

sugerindo a presença de vegetação macrofítica ou de floresta inundável ao longo do lago. A 

preservação destes componentes é devido às altas taxas de sedimentação características destas 

unidades. 

A análise granulométrica do testemunho TA14 identificou a presença de sedimentos 

mais finos na base do testemunho, classificados como argila e silte fino. A unidade IV reflete 

a transição para sedimentos mais grossos, com presença marcante de silte médio, grosso e 
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pequena fração de areia. As unidades seguintes são argilo-siltosas sem presença de areia. A 

Figura 32 apresenta a granulometria deste testemunho. 

 

6.1.2 Caracterização mineralógica 

 

 A análise mineralógica por infra-vermelho revelou baixas concentrações de quartzo na 

unidade V e IV, com média de 5,6%, como representado pela Figura 31. Nas unidades III, II e 

I a concentração de quartzo foi alta, com valores médios de 14,7%, 13,3% e 13,3%, 

respectivamente.  

A análise mineralógica por difratometria de raios X identificou a presença das argilas 

esmectita, ilita, clorita e caulinita, cujas variações estão apresentadas na Figura 31. Na 

unidade V e IV os valores médios de esmectita foram 23,7% e 26,1%, respectivamente. Nas 

unidades III, II e I a presença de esmectita foi mais elevada, com médias 50,3%, 68% e 

41,9%, respectivamente. A caulinita apresentou concentrações mais elevadas na base do 

testemunho, com média igual a 43,9%, reduzindo para 28,5% nas unidades seguintes. A Ilita e 

clorita apresentaram variações menos significativas ao longo do perfil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Sedimentologia do testemunho TA14: perfil granulométrico e mineralógico. 
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6.1.3 Caracterização da matéria orgânica 

 

 A caracterização da matéria orgânica segundo dados de concentração de carbono total 

(COT), razão C/N, composição isotópica do carbono (δ
13C) e taxa de acumulação de carbono 

está representada pela Figura 33. A parte basal do testemunho, na região correspondente as 

unidades V e IV, apresentou os maiores valores de COT, variando entre 21,5% e 7,6%, com 

média de 8,5% e 7,6%, como indicado pela Figura 31. Um acentuado decréscimo é observado 

na unidade III, que apresentou média de 0,6 %, variando entre 0,3 % e 1,9 %. O COT da 

unidade II apresentou valores muito baixos, com média de 0,2 %, com ligeiro acréscimo na 

unidade I, que por sua vez obteve média de 1,1 %. 

A razão C/N apresentou perfil semelhante ao COT, com valores mais elevados nas 

unidades V e IV (com média de 22 e 18,1, respectivamente). Na unidade III a média da razão 

C/N foi igual a 5,7, com decréscimo na unidade II (média de 2,6) e ligeiro aumento na 

unidade I, atingido valores na ordem de 5,1. 

A composição isotópica do carbono nas unidades V e IV apresentou média de 28,5‰ 

e 29,2‰, respectivamente. Na unidade III estes valores foram significativamente mais 

positivos, variando entre 29,3‰ e -24,2‰, com valores médios na ordem de -26,1‰. A 

unidade II apresentou valores médios de 29,3 ‰ e na unidade I é possível observar média de -

27,8‰. 

A média da acumulação de carbono no testemunho TA14 foi de 62 g/m2/ano, variando 

entre 0 e 454 g/m2/ano. As maiores taxas de acumulação registraram-se nas unidades V e IV, 

com média de 168 g/m2/ano e 135 g/m2/ano, respectivamente. A acumulação de carbono foi 

reduzida nas unidades III, II e I (média de 2,3 g/m2/ano, 1,0 g/m2/ano e 2,7 g/m2/ano, 

respectivamente). 
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Figura 33: Caracterização da material orgânica do testemunho TA14 segundo dados de concentração total de carbono (COT), razão C/N, composição isotópica do carbono 
(δ13C) e taxa de acumulação de carbono. 
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6.1.4 Mudanças paleohidrológicas e relação com registros paleoclimáticos na Bacia 

Amazônica 

 

 A composição mineralógica e orgânica revelou a ocorrência de cinco fases de 

sedimentação ao longo dos últimos 5600 anos cal AP. Durante 5600 e 5000 anos cal 

AP, o material sedimentar foi caracterizado pela presença de laminações de argila 

intercaladas por restos vegetais. Esta característica reflete a ocorrência de sistema com 

baixa energia hidrodinâmica (AALTO et al., 2003), favorável à sedimentação de argila 

rica em material orgânico, como é possível observar nas Figuras 31 e 32. A ausência de 

sedimentos grossos e baixa concentração de quartzo neste período também sugerem 

reduzida hidrodinâmica e reduzida influencia do Rio Amazonas, que é responsável pelo 

transporte destes minerais para o ambiente lacustre. Como a composição mineralógica 

do material sedimentar transportado pelo Rio Amazonas apresenta elevadas 

concentrações de esmectita (GUYOT et al., 2007), a baixa concentração deste argilo-

mineral entre 5600 e 5000 anos cal AP (representado pela Figura 31) também evidencia 

reduzido fluxo do rio no Lago Santa Ninha.  

A matéria orgânica sedimentada entre 5600 e 5000 anos cal AP apresenta sinal 

típico de vegetação C3, como é possível observar no diagrama C/N vs. δ
13C da Figura 

34. A observação microscópica de cutículas e tecidos vegetais bem preservados também 

reforçam o predomínio deste tipo de vegetação durante esta fase. Este ambiente pode 

corresponder a uma floresta inundável ou a um banco de macrófitas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Diagrama C/N e δ13C do testemunho TA14. 
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 As macrófitas amazônicas são caracterizadas por elevada produtividade. No 

Lago Calado, Amazônia Central, Melack e Engle (2009) determinaram que as 

macrófitas são responsáveis por 64% da produção de matéria orgânica deste lago. Esta 

vegetação apresenta produção primária três vezes superior à vegetação de floresta 

inundável (PIEDADE et al., 1991) e, por estas razões, o predomínio de vegetação 

macrofítica durante o período de 5600 e 5000 anos cal AP no Lago Santa Ninha é mais 

provável do que a ocorrência de vegetação inundável. 

Diversos registros paleoclimáticos revelam a ocorrência de um forte evento de 

seca durante o Holoceno Médio em lagos da Bacia Amazônica (ABSY et al., 1991; 

CORDEIRO et al., 2008, 1997; MAYLE et al., 2000; SUGUIO et al., 1993; 

SIFEDDINE et al., 2001; TURCQ et al., 1998; BUSH; COLINVAUX, 1988; BUSH et 

al., 1992; VAN DER HAMMEN, 1991) e nos Andes (BAKER et al., 2001; HILLYER 

et al., 2009).  A composição mineralógica e orgânica do Lago Santa Ninha entre o 

período de 5600 e 5000 anos cal AP sugerem que este lago apresentava nível lacustre 

mais reduzido, corroborando para a evidência de fase mais seca.   

O aumento da concentração de quartzo depois de 5000 anos cal AP, 

acompanhado pelo acentuado decréscimo de COT (como é possível observar nas 

Figuras 32, 33 e 35) sugere mudança significativa no ambiente deposicional, que 

favoreceu o transporte e deposição de material clástico para o lago de várzea. O período 

entre 5000 e 4000 anos cal AP foi marcado pelo decréscimo de argila e silte fino e por 

incremento substancial de silte grosso. Estes resultados indicam elevado input fluvial do 

Rio Amazonas, que sugere a ocorrência de fases de altas águas mais prolongadas. Os 

baixos valores de COT registrados também reforçam a hipótese de aumento da 

influência fluvial neste lago durante esta fase, já que o aporte de material fluvial pode 

ser responsável pela diluição do carbono orgânico produzido no lago. 

O aumento do nível lacustre favoreceu o aumento da produtividade aquática 

primária, como mostrado pelos valores elevados de δ
13C e por uma razão C/N típica de 

fitoplâncton entre 5000 e 4000 anos cal AP. Quando o CO2 dissolvido (δ13C =- 7%) é 

limitado, o fitoplâncton lacustre utiliza o HCO3- dissolvido (δ13C =1%) como fonte de 

carbono e, nestes casos, o δ13C torna-se mais leve. O HCO3- dissolvido é utilizado pela 

comunidade fitoplanctônica em períodos de elevada produtividade, onde a 

disponibilidade de CO2 fica reduzida. 
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Figura 35: COT e concentração de quartzo no testemunho TA14. 

 

No Lago Calado, perto do Rio Solimões, Behling et al. (2001) observaram um 

decréscimo dos valores de COT após 4070 anos 14C, acompanhado por decréscimo de 

polens de gramíneas, especialmente depois de  2080 anos 14C. De acordo com estes 

autores, estas características sugerem que o período de altas águas tornou-se mais 

elevado a partir deste período. No Lago Tapajós, Irion e colaboradores (2006) 

encontraram um registro sedimentar com variações ambientais mais sutis queo 

comparado com o encontrado no testemunho TA14. O diagrama polínico demonstrou 

um decréscimo do elemento pioneiro denominado Cecropia depois de 4600 anos cal 

AP, interpretado como evidencia de reduzida freqüência e/ou intensidade de eventos de 

seca. Esta característica sugere um ambiente que tornou-se úmido depois de 4600 anos 

cal AP, que está de acordo com o observado neste trabalho. 

 Entre 4000 e 2300 anos cal AP registrou-se concentrações muito reduzidas de 

carbono orgânico, provavelmente devido à diluição provocada pela elevada influência 

do Rio neste período. A concentração de esmectita manteve-se alta durante esta fase, o 

que também indica elevado aporte do Rio. Variações sazonais nos sistemas fluviais 

resultam em alterações na área e profundidade dos lagos de várzea (FORSBERG et al., 

1988), e os períodos de altas águas mais prolongadas do Rio Amazonas podem acarretar 

em uma maior área de superfície do Lago Santa Ninha, o que explica as baixas taxas de 

sedimentação registradas nesta fase. 

 A ausência de sedimentação, refletida pelo contato erosivo observada na 

profundidade de 34 cm, corresponde a uma interrupção da sedimentação, interpretada 

como conseqüência de forte evento erosivo. Portanto, os períodos de altas águas mais 

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250

Prof. (cm)

C
O

T
 (

%
)

2,0

12,0

22,0

32,0

qu
ar

tz
o 

(%
)

COT (%) quartzo (%)

0

5

10

15

20

25

0
0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250

Prof. (cm)

C
O

T
 (

%
)

2,0

12,0

22,0

32,0

qu
ar

tz
o 

(%
)

COT (%) quartzo (%)

94 



 70 

prolongados ou eventos de inundação extrema apresentaram forte impacto no Lago 

Santa Ninha.  

O COT apresentou ligeiro aumento nos últimos 600 anos cal AP (conforme 

representado pela Figura 32). A origem da matéria orgânica nesta fase é fitoplanctônica 

(segundo diagrama da Figura 33) e uma mudança para granulometria mais fina foi 

observada (como indicado pela Figura 31). Atualmente, o material sedimentar em 

suspensão do Lago Santa Ninha apresenta predominância de sedimentos mais finos, 

com ocorrência de 25 % de argila, sem presença significante de areia (AMORIM et al., 

2009). Atualmente a matéria orgânica deste lago apresenta duas fontes distintas, que 

variam de acordo com o período de cheia e seca. Durante o período de altas águas a 

matéria orgânica apresenta elevado C/N (média de 9,5), que indica origem terrestre 

(MOREIRA-TURCQ et al., 2005). A matéria orgânica em suspensão do Rio amazonas 

apresenta C/N médio igual a 9, similar ao encontrado em solos (HEDGES et al., 1986). 

Durante o período de baixas águas, o C/N mais baixo indica origem fitoplanctônica, 

observado através de análise de material em suspensão. 

 

6.1.5 Taxa de acumulação de carbono 

 

Acompanhado por altas taxas de sedimentação e elevados valores de COT, taxas 

de acumulação de carbono extremamente elevadas foram estimadas no período entre 

5.600 a 5.000 anos cal AP no registro sedimentar do testemunho TA14. As médias 

encontradas entre 5.600 e 5.100 anos cal AP e 5.100 e 5.000 anos cal AP foram de 168 

g/m2/ano, atingindo máximo de 450 g/m2/ano, e 135 g/m2/ano, com máximo de 225 

g/m2/ano, conforme é possível observar na Figura 32 e 34. Estas taxas são relativamente 

elevadas quando comparadas com outros dados de lagos de várzea. No Rio Solimões, 

Devol e colaboradores (1984) estimaram acumulação recente de 44 g/m2/ano no Lago 

Jacaretinha e 28 g/m2/ano no Lago Cristalino, através de cronologia por 210Pb. No Lago 

Calado, Smith-Morril (1987) também estimou taxa de acumulação de carbono recente, 

que variou entre 31 g/m2/ano e 137 g/m2/ano. Moreira-Turcq et al. (2004), no Lago 

Santa Ninha, estimou a taxa de acumulação de carbono para os últimos 100 anos no 

testemunho TA11, encontraram valor médio de 100 g/m2/ano, atingindo máximo de 250 

g/m2/ano. Como este testemunho foi coletado mais próximo a ligação entre o Rio 

Amazonas e o Lago Santa Ninha, taxas de sedimentação mais elevadas do que o TA14 
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foram registradas, influenciadas pela proximidade do Rio. Não existem outros dados 

disponíveis sobre acumulação de carbono em lagos de várzea amazônicos. 

Variações na hidrologia do Rio Amazonas apresentam profundas conseqüências 

para os sistemas de várzea. Neste trabalho, nossos resultados demonstraram que a 

dinâmica hidrológica do Rio influenciou fortemente a acumulação de carbono no Lago 

Santa Ninha durante os últimos 5600 anos cal AP. 

A comparação entre as taxas de acumulação de carbono dos testemunhos TA14 

e TA11 demonstrou que os lagos de várzea constituem importante absorvedouro de 

carbono orgânico produzido in situ ou carreado pelo Rio Amazonas para o lago, embora 

a influência fluvial seja responsável pela diluição nestas taxas, como observado nas 

fases III e II do testemunho TA14. No entanto, a planície amazônica ao longo de 2.600 

km de extensão do Rio Amazonas contém aproximadamente 6.500 lagos (MELACK; 

FORSBERG, 2001). A grande extensão e complexidade destes sistemas, sujeitos a 

variações da vazão do Rio Amazonas e seus tributários (RICHEY et al., 1989), constitui 

um obstáculo no conhecimento sobre acumulação de carbono nestas áreas. 

 

6.1.6 Conclusões 

 

 As alterações observadas ao longo do testemunho TA14 revelam a ocorrência de 

cinco fases hidrológicas ao longo da evolução deste lago. Na fase V, entre 5600 e 5000 

anos cal AP, a vegetação apresentou predomínio de plantas do tipo C3, onde a influencia 

fluvial foi reduzida devido a períodos de baixas águas mais prolongados. A fase IV, 

entre 5100 e 5000 anos cal AP, representa a transição entre o Holoceno Médio, mais 

seco, para o Holoceno Superior, caracterizado por condições climáticas mais úmidas, 

evidenciado através da mudança para um ambiente lacustre com maior hidrodinâmica. 

Esta hidrodinâmica mais elevada é devido à forte influência fluvial, ocasionada devido a 

períodos de altas águas mais prolongadas. A fase II, entre 4000 e 2300 anos cal AP, foi 

caracterizada por concentrações de carbono muito reduzidas, o que também sugere forte 

influência fluvial, responsável pela diluição do carbono. A partir de 600 anos cal AP as 

características atuais deste lago foram estabelecidas. 

 Estes resultados demonstram que a produtividade e a hidrodinâmica deste lago 

de várzea é fortemente influenciada pela duração dos períodos de altas e baixas águas, 

que por sua vez resulta de variações climáticas regionais. 
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6.2 FATORES QUE CONTROLAM A SEDIMENTAÇÃO ORGÂNICA DURANTE 

O HOLOCENO SUPERIOR NO LAGO MARACÁ, BRASIL 

 

6.2.1 Litologia 

 

Os testemunhos sedimentares MAR3, MAR1 e MAR2 coletados no Lago Maracá 

são de natureza predominantemente argilosa. Na base do testemunho MAR1 (entre 100-

55 cm) e do MAR2 (entre 86-72 cm) camadas de argila rica em compostos orgânicos 

foram observados. Depois destas camadas não foi encontrado presença de restos 

vegetais, em contraste com o MAR3, que apresentou camada de argila rica em 

fragmentos vegetais ao longo dos últimos 10 cm. A descrição litológica dos três 

testemunhos encontra-se na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Descrição litológica dos testemunhos coletados no Lago Maracá. 

Testemunho Prof. (cm) Descrição litológica 
MAR3 0-10.5 Argila com restos vegetais (10 yr 3/1) 
 10.5 Contato erosivo 
 10.5-54.5 argila (10yr 3/1 e 10yr 3/2) 
 54.5-64.5 Argila compactada (10 yr 4/3) 
   
MAR1 0-55 Argila com elevado teor em água (10 yr 4/1 e 10 yr 3/1) 
 55-99.5 Argila com restos vegetais (10 yr 3/1 e 10 yr 3/2) 
   
MAR2 0-20.5 argila (marrom-acinzentado muito escuro 10 yr 3/2) 
 20.5-35.5 Argila siltosa (10 yr 3/2) 
 35.5 Contato erosivo 
 35.5-51.5 argila (10yr 3/2) 
 51.5 Contato erosivo 
 51.5-72.5 Argila com pontuações negras (10 yr 4/1) 
 72.5-86 Argila negra (10yr 2/1) 

 

6.2.2 Radiografias  

 

Os radiogramas permitem identificar estruturas sedimentares com alta resolução. 

Como a sílica absorve mais os raios X do que a matéria orgânica, camadas sedimentares 

ricas em sílica apresenta-se na chapa radiográfica com tonalidade de cinza mais escuro, 

enquanto as camadas ricas em matéria orgânica apresentam-se mais clara. Esta 

características permite a identificação de variações na concentração de matéria orgânica 

e mineral, onde observa-se correlação negativa entre os níveis de cinza dos radiogramas 

e a concentração de carbono, como representado pela Figura 36. Nos testemunhos 
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MAR2 e MAR3 foi observado correlação negativa e significativa entre TOC e nível de 

cinza (MAR3: r = -0.72, n = 63, p<0.05 e MAR2: r = -0.82, n = 80, p <0.05), enquanto 

o MAR1 não apresentou correlação significativa (r = -0.1, n = 100, p<0.05). 

 
Figura 36: Níveis de cinza e correlação com o COT (%) para os três testemunhos do Lago Maracá. 

 

6.2.3 Datação por 14C 

 

 Todas as amostras datadas dos testemunhos coletados no Lago Maracá 

encontram-se na Tabela 8. Para o testemunho MAR3 foram datadas nove amostras, 

onde a amostra pertencente à base do testemunho apresentou idade de 5.500 anos cal 

AP. O perfil cronológico do testemunho MAR1 possuiu sete amostras datadas com 

idade basal de 2.700 anos cal AP e, por último, o MAR2 apresenta sete amostras 

datadas com idade basal igual a 3.600 anos cal AP. 
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Tabela 8: Amostras datadas para os testemunhos coletados no Lago Maracá. 

testemunho 
  

Prof. (cm) 
  

código 
  

14C anos AP 
  

Idades calibradas 
 (anos cal  AP, 

1 sigma)   
Idade calibrada 
(anos cal AP) 

 MAR3 5 SacA 25869 400 ± 30 330-490 450 

 18 SacA 21013 685 ± 30 565-650 640 

 25 SacA 10684 470 ± 30 470-515 500 

 35 SacA 21014 840 ± 30 685-730 720 

 43 SacA 21015 1005 ± 30 810-920 900 

 46 SacA 10685 1785 ± 30 1.575-1.700 1.700 

 48 SacA 25870 1975 ± 35 1.822-1.920 1.870 

 58 SacA 25871 3010 ± 30 3.070-3.210 3.100 

  60 SacA 21016 4845 ± 30 5.480-5.590 5.500 

      

 MAR1 15 SacA 21008 620 ± 30 545-630 550 

 29 SacA 10676 835 ± 30 685-730 700 

 53 SacA 10677 870 ± 30 690-770 700 

 56 SacA 10678 1765 ± 30 1.560-1.690 1.575 

 68 SacA 21009 1930 ± 30 1.740-1.870 1.880 

 85 SacA 21010 2540 ± 30 2.450-2.700 2.700 

  95 SacA 10679 2550 ± 30 2.490-2.710 2.700 

      

 MAR2 22 SacA 10680 260 ± 30 155-310 300 

 37 SacA 10681 1.980 ± 30 1.825-1.920 1.880 

 53 SacA 10682 1.850 ± 30 1.635-1.810 1.700 

 62 SacA 21011 2.080 ± 30 1.900-2.040 1.950 

 66 SacA 25868 1.980 ± 35 1.825-1.920 1.880 

 75 SacA 21012 3.065 ± 30 3.084-3.320 3.200 

 83 SacA 10683 3.395 ± 30 3.490-3.635 3.600 

 

 

6.2.4 Caracterização mineralogical 

 

 A composição mineralógica dos três testemunhos indica a presença dos argilo-

minerais caulinita, esmectita, ilita e uma pequena porcentagem de clorita, representado 

pela Figura 36. No testemunho MAR3 (o mais próximo do Rio Amazonas) o perfil 

mineralógico apresentou variação ao longo do testemunho, onde a caulinita e a 

esmectita apresentaram média de 46 % e 33.7 %, respectivamente. 

Na parte basal dos testemunhos MAR1 e MAR2 ocorre evidente predominância 

da caulinita, que apresentou média de 48 % 36,8 %, respectivamente. Ambos os 

testemunhos apresentaram transição entre material sedimentar rico em caulinita para 

sedimento rico em esmectita. Depois desta transição, a esmectita foi o argilo-mineral 

mais abundante dos perfis do MAR1 e MAR2, com valores médios entre 47% e 44 %, 

respectivamente. 
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6.2.5 Caracterização da fração orgânica 

 

6.2.5.1 Composição elementar 

 

 O testemunho MAR3 é caracterizado por baixos valores de COT, que variou 

entre 0,17% e 4 %, com média de 2 %, como indica a Figura 36. A concentração de 

nitrogênio total (NT) deste testemunho apresentou valores médios entre 0,2 %, oscileo 

entre 0,05 % e 0,2 %. A média da razão C/N é igual a 9,2, cujo valores estão entre 8 e 

12. Nos testemunhos MAR1 e MAR2, o COT, NT e a razão C/N apresentaram valores 

mais elevados do que o testemunho MAR3 e ambos os testemunhos apresentaram perfil 

semelhante. Na base destes testemunhos foram registrados valores mais elevados destes 

parâmetros, que decresceram em direção ao topo do perfil. A parte basal do testemunho 

MAR1 e MAR2 apresentaram valores médios de COT, NT, razão C/N na ordem de 5,8 

% e 15,3 %, 0,4 % e 0,81 %, 13,8 e 17,2, respectivamente. No topo do perfil os valores 

de COT, NT, razão C/N decrescem, atingindo valores médios de 3 %  e 2.3 %, 0.3 %  e 

0.2 % e 10.9 e 8.9, respectivamente. 

 

6.2.5.2 Composição isotópica 

 

 A composição isotópica do carbono apresentou variações significativas entre os 

três testemunhos, como representado pela Figura 35. O MAR3 e o MAR1 apresentaram 

valores similares entre -28,3 ‰ e -24,0 ‰. O MAR2 apresentou valores entre -28.7 ‰ e 

-25.1 ‰, porém significativa variação é observada entre 70 cm e 56 cm, onde estes 

valores mais positivos, com média de 20,9 ‰.  

 A composição isotópica do nitrogênio no testemunho MAR3 variou entre 1,9 ‰ 

e 4,3 ‰, com valores mais elevados na base do perfil, conforme é possível observar na 

Figura 37. O δ15N dos testemunhos MAR1 e MAR2 comportaram de forma semelhante. 

Na base destes testemunhos baixos valores foram encontrados, com média de 1,6 ‰ e 

0,8 ‰, respectivamente. Em direção ao topo estes valores aumentam, com médias de 

2.4 ‰ e 2.8 ‰ para os testemunhos MAR1 e MAR2, respectivamente. 
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Figura 37: Caracterização da fração orgânica e mineral dos testemunhos A) MAR3, B)MAR1 e C) MAR2. 

0.1 1 10
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.01 0.1 1 10 1 10 -32 -28 -24 -20 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80

0.1 1 10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

0.01 0.1 1 10 1 10 -32 -28 -24 -20

0 20 40 60 80

0 20 40 60 80

0,1 1 10
0

10

20

30

40

50

60

70

0.01 0.1 1 10 1 10 -32 -28 -24 -20 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0.1 1 10
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.01 0.1 1 100.1 1 10
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.01 0.1 1 10 1 101 10 -32 -28 -24 -20-32 -28 -24 -20 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 800 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80

0.1 1 10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

0.1 1 10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

0.01 0.1 1 10 1 100.01 0.1 1 10 1 10 -32 -28 -24 -20

0 20 40 60 80

-32 -28 -24 -20

0 20 40 60 80

0 20 40 60 80

0,1 1 10
0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80

0,1 1 10
0

10

20

30

40

50

60

70

0.01 0.1 1 10 1 100.01 0.1 1 10 1 10 -32 -28 -24 -20 0 1 2 3 4 5-32 -28 -24 -20 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Fração argilosa (%)δ15N (‰ ar)δ13C (‰ VPDB)razão C/NCOT (%) NT (%)

P
ro

f. 
(c

m
)

M
A

R
3

M
A

R
1

M
A

R
2

450

640
500

720
900
1700
1870
3100
5500

300

1880

1700
1950
1880
3200
3600

550

700

700

1575
1880

2700
2700

várzea

Canal 
principal

Id
ad

e 
(a

no
s 

ca
l A

P
)

A

B

C

P
ro

f. 
(c

m
)

P
ro

f. 
(c

m
)

Caolinitaesmectita Caolinitaesmectita

101



 77 

6.2.5.3 Concentração e distribuição de GDGTs 

 

 Para a análise da concentração e distribuição dos GDGTs foram selecionadas 22 

amostras ao longo do testemunho MAR2. A concentração de crenarchaeol e GDGT 

ramificado (estruturas representadas pela Figura 7) estão entre 2 µg/gCOT e 13 µg/gCOT, e 34 

µg/gCOT e 900 µg/gCOT, respectivamente. O índice BIT foi elevado ao longo do perfil, variou 

entre 0,98 e 0,91, como geralmente é encontrado em solos (HOPMANS et al., 2004; 

WEIJERS et al., 2006). A taxa de ciclização various entre 0,01 e 0,28. O paleo-pH seguiu o 

padrão da taxa de ciclização, com valores entre 4 e 8. A Figura 38 representa as concentrações 

dos diferentes GDGTs identificados, assim como os índices calculados de acordo com a 

distribuição destas  moléculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: distribuição dos GDGTs ao longo do testemunho MAR2. 
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6.2.6 Mudanças paleohidrológicas do Lago Maracá 

 

 Baseados em resultados de cronologia, litologia, análises de radiografia e composição 

mineralógica foi possível observar a ocorrência de duas unidades de sedimentação: unidade II 

(entre 3.600 e 1.880 anos cal AP) e unidade I (1880 anos cal AP até o presente). Nas seções 

seguintes serão abordados como as variações sedimentológicas observadas no Lago Maracá 

estão interligadas com as variações hidrológicas do Rio Amazonas durante o Holoceno 

Superior. 

 

6.2.6.1 Unidade II (3.600 a 1.880 anos cal AP) 

 

 Entre 3.600 e 1.880 anos cal AP, o mineral argiloso predominante no material 

sedimentar lacustre foi a caulinita, com pequena fração de esmectita, como é possível 

observar pela Figura 35. Como já discutido anteriormente, o material sedimentar proveniente 

da Floresta de Terra Firme é constituído por 100% de caulinita (AMORIM, 2010; BEHLING 

et al., 2001), em contraste com o sedimento carreado pelo Rio Amazonas, que é composto 

principalmente por esmectita (GUYOT et al., 2007). Assim, sedimento rico em caulinita e 

pobre em esmectita sugere elevado aporte de material sedimentar proveniente da bacia de 

drenagem, com reduzido transporte de material oriundo do Rio Amazonas. Estas 

características sugerem que durante a transição do Holoceno Médio para o Holoceno Superior 

o Lago Maracá era um lago semi-isolado com reduzida influência do Rio Amazonas cujo 

transporte de sedimentos predominante era originário da bacia de drenagem local. Esta 

reduzida influência do Rio pode ser conseqüência de baixo fluxo fluvial, associada com 

reduzida precipitação, ocasionando níveis mais baixos do Rio Amazonas. 

 Ainda nesta unidade é possível observar, em 2.700 anos cal AP, um evento de 

sedimentação abrupta, refletida pela cronologia dos depósitos sedimentares entre 95 e 85 cm 

no testemunho MAR1, indicado pela Tabela 7. Este evento foi caracterizado pelo “pacote” ou 

camada de sedimentos de idade uniforme, que pode ter sido causado por forte entrada de 

material oriundo do Rio ou então devido à erosão das margens do lago. Considerando que a 

caulinita manteve-se em elevadas concentrações durante este evento, uma erosão da margem 

do lago pode ter sido a origem mais provável deste evento. Quando o lago encontra-se mais 

isolado do Rio, os processos sedimentares nos lagos de várzea tornam-se menos dependentes 

da ligação com o Rio e, portanto, mais sujeitos a variações climáticas locais (JUNK et al., 

1989). Nas planícies de inundação bolivianas, Aalto e colaboradores (2003) observaram que 
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este tipo de sedimentação extrema está fortemente correlacionada com oscilações climáticas 

como o evento La Niña, que nesta região foi responsável pelo transporte de grandes volumes 

de sedimento dos Andes para a planícies de inundação. 

Existem registros de eventos climáticos que também ocorreram em 2.700 anos cal AP 

distribuídos ao longo do planeta, com diferentes impactos nos respectivos ecossistemas. 

Mayle e colaboradores (2000) observaram expansão da floresta tropical úmida na margem sul 

da Bacia Amazônica em 2.790 anos cal AP, interpretado como conseqüência de aumento de 

precipitação na região. Amorim (2010) observou, em 2.700 anos cal AP, evento caracterizado 

por altas taxas de sedimentação, acompanhada por elevadas taxas de acumulação de carbono 

em diferentes lagos da várzea do Lago Grande de Curuai. Este autor interpretou este evento 

como sendo conseqüência de eventos de inundação abruptos. Em Carajás, a 800 m de altitude, 

Cordeiro et al. (2008) mostrou evidências de período mais úmido a partir de 2.800 anos cal 

AP, registradas através do aumento da concentração de derivados da clorofila e da 

concentração de carbono orgânico. De acordo com o registro sedimentar no Lago Pallcacocha 

(Equador), depois de aproximadamente 2.700 anos cal AP observou-se período sem 

ocorrência de eventos El-Niño (MOY et al., 2002) e na Bacia de Cariaco um aumento 

expressivo na concentração de titânio em 2.770 anos cal AP é interpretado como evidência de 

forte precipitação na Venezuela (HAUG et al., 2001). 

 

6.2.6.2 Unidade I (1.880 até os dias atuais) 

 

Esta unidade é caracterizada pelo aumento da concentração de esmectita nos 

testemunhos MAR1 e MAR2. Esta mudança no perfil mineralógico sugere que o Rio 

Amazonas, depois de 1880 anos cal AP, apresentou forte influência sobre o Lago Maracá 

queo comparado o transporte de material da bacia de drenagem. Altos níveis de esmectita 

também podem sugerir aumento do nível do Rio Amazonas. Evidências de maior nível do Rio 

Amazonas foram identificados por Behling e colaboradores (2001), no Lago Calado, 

Amazônia Central. Behling et al. (2001) observaram, a partir de  2080 anos 14C (2020-2140 

anos cal AP) até o presente, aumento da freqüência de polens de várzea/igapó e diminuição da 

freqüência de polens de gramíneas, interpretado pelo autor como indícios de intensas 

inundações causadas por períodos de altas águas do Rio mais prolongados (BEHLING et al., 

2001).  

De 1880 anos cal AP até o presente, não foi registrado variações significativas no 

conteúdo mineralógico dos testemunhos MAR1 e MAR2. Porém, diferentes eventos 

104 



 80 

sedimentares foram observados em ambos os registros sedimentares, como é possível 

observar através da Tabela 7. No testemunho MAR1 uma ausência de sedimentação (hiato) 

ocorreu entre 1575 e 700 anos cal AP, que pode ser conseqüência de forte evento erosivo. 

Também se observa outro evento de sedimentação abrupta caracterizado por um “pacote” de 

sedimentação de 25 cm, com idade uniforme de 700 anos cal AP. Como a esmectita continua 

predominante nesta fase (como demonstrado pela Figura 35), estes eventos sugerem que o 

transporte de material fluvial para o lago ocorria com intensidade. Estes eventos também 

indicam que o Lago Maracá recebia forte influência do Rio Amazonas a partir de 1880 anos 

cal AP. 

A base do testemunho MAR3 apresenta 5.500 anos cal AP, seguido imediatamente por 

um hiato de sedimentação. Este hiato pode ser conseqüência de baixos níveis lacustres na 

transição do Holoceno Médio para o Superior. Os processos de sedimentação no Lago Maracá 

parem ter iniciado a partir de 3100 anos cal AP, que corresponde à unidade II. 

 O predomínio da esmectita marca a expansão do Lago Maracá durante o Holoceno 

Superior, até atingir a área atual. De acordo com Bush et al. (2007), o último milênio 

representa o período em que diversos lagos da planície amazônica atingiram níveis mais 

elevados. Evidencias de condições climáticas mais úmidas durante o Holoceno Superior na 

Bacia Amazônica foram observadas em diferentes registros (BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 

1998; BEHLING; COSTA, 2000; BEHLING et al., 2001; TURCQ et al., 2002; CORDEIRO 

et al., 2008; HERMANOWSKI et al., 2012). Todos estes registros estão em concordância 

com os níveis lacustres mais elevados do Lago Maracá durante o Holoceno Superior. 

Em resumo, os resultados até então apresentados revelam que a dinâmica hidrológica 

do Rio Amazonas durante os últimos 3600 anos cal AP influenciou a hidrologia do Lago 

Maracá. Como estas variações afetaram os processos de sedimentação orgânica deste lago 

serão apresentados a seguir. 

 

6.2.7 Impacto das variações paleohidrológicas na sedimentação orgânica do Lago 

Maracá 

 

6.2.7.1 Características geoquímicas da fração orgânica sedimentar 

 

 Na unidade II, entre 3.600 a 1.880 anos cal AP, os elevados teores de COT registrados 

no testemunho MAR2 sugerem que o Lago Maracá durante este período apresentava baixo 

nível lacustre devido ao reduzido fluxo fluvial, que geralmente é responsável pela diluição da 
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matéria orgânica produzida em lagos conectados a sistemas fluviais (MEYERS; TERANES, 

2001; TURCQ et al., 2002). Elevados teores de COT também constituem evidências de 

períodos de baixo nível d’água porque em lagos rasos a matéria orgânica tem menor tempo de 

exposição à oxidação e, conseqüentemente, menor taxa de decomposição (MEYERS; 

ISHIWATARI, 1993). O conteúdo em COT da floresta de Terra Firme é muito elevado 

(BEHLING et al., 2001), o que também é consistente com elevados teores de COT 

encontrados neste período. 

A razão C/N, os valores de δ13C e o δ15N foram utilizados para avaliar a origem da 

matéria orgânica sedimentar no Lago Maracá. A concentração total de nitrogênio (NT) 

apresentou boa correlação com o COT (r2 = 0.93, n = 65, p <0.001, Fig. 37). No entanto, é 

possível observar que as amostras cujo COT foi inferior a 0,3% não estão inseridas na 

correlação entre NT e COT. Isto indica que a contribuição de nitrogênio inorgânico (NH4
+ + 

NO2
- + NO3

-) presente em sedimentos finos pode apresentar proporções significativas na 

concentração de nitrogênio total, fazendo com que a razão C/N fique mais reduzida (DEVOL; 

HEDGES, 2001). Geralmente, o conteúdo de nitrogênio inorgânico sedimentar é muito 

reduzido quando comparado com o conteúdo orgânico, especialmente de carbono orgânico. 

No entanto, em sedimentos com concentrações muito baixas de carbono orgânico (<0,3%), a 

proporção de nitrogênio inorgânico pode ser mais significativa, o que pode ocasionar em 

razões C/N de difícil interpretação (MEYERS; TERANES, 2001; MEYERS, 1997). Portanto, 

os baixos valores da razão C/N estimados para a parte mais basal do testemunho MAR3, 

caracterizado por baixíssimo COT, não serão considerados neste estudo por tratar-se de um 

artefato. 

Os limites da classificação da matéria orgânica ilustrada na Figura 39 estão de acordo 

com estudos prévios realizados ao longo da Bacia Amazônica, conforme descrito no tópico 

3.3.4 da Base Teórica deste trabalho.  
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Figura 39: Diagramas: A) C/N x  δ13C e B) δ15N x δ13C dos testemunhos MAR3, MAR1 e MAR2, nos dois 
períodos identificados.  
Fonte: HEDGES et al., 1986; MARTINELLI et al., 2003; ARAÚJO-LIMA et al., 1986;  ZOCATELLI, 2010; 
MOREIRA-TURCQ et al., 2005. 
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A matéria orgânica sedimentada entre 3.600 e 1.880 anos cal AP apresentam razão C/N 

e δ13C que sugerem o predomínio de vegetação C3 como principal fonte de matéria orgânica 

em ambos os testemunhos MAR1 e MAR2, como é possível observar pela Figura 38. Durante 

este mesmo período estes testemunhos apresentaram valores de δ15N muito próximos de zero, 

corroborando para a hipótese de que o Lago Maracá recebia elevado aporte de matéria 

orgânica proveniente da bacia de drenagem. O NO3
- é a forma mais comum de nitrogênio 

inorgânico assimilado pelo fitoplâncton, cujo δ15N é tipicamente mais elevado do que o do N2 

atmosférico, que é a forma mais utilizada pelos vegetais terrestres (MEYERS; TERANES, 

2001, PETERSON; HOWARTH, 1987). No entanto, as cianobactérias também são 

organismos fixadores de nitrogênio atmosférico e, conseqüentemente, também apresentam 

δ15N próximo a zero (TALBOT; JOHANNESSEN, 1992). Mas como a razão C/N desta fase é 

elevada, exclui a possibilidade de contribuição de cianobactérias na matéria orgânica 

sedimentar desta fase. 

Após 1.880 anos cal AP, a razão C/N apresentou evidente decréscimo, assim como o 

δ15N, ambos indicando que a contribuição de fitoplâncton na matéria orgânica sedimentar foi 

mais significativa a partir deste período. Baseado em dados de ácidos graxos e isótopos do 

carbono e nitrogênio, Mortillaro et al. (2011) observou que o fitoplâncton e a vegetação C3 

são importante fontes de matéria orgânica em sistemas aquáticos da Bacia Amazônica. Assim, 

a partir de 1.880 anos cal AP o sedimento do Lago Maracá apresentou-se como uma mistura 

entre vegetação C3 e matéria orgânica aquática, como observado pelo diagrama da Figura 38. 

Porém, vale ressaltar que o período entre 1.880 e 1.700 anos cal AP, no testemunho MAR2, 

foi caracterizado por valores mais elevados de δ
13C, sugerindo a deposição de matéria 

orgânica C4 no sedimento lacustre, como é possível observar na Figura 35 e 38. Tendo em 

conta as condições hidrológicas deste período, a presença de vegetação macrofítica C4 pode 

ter sido dominante durante esta fase na margem do lago onde foi coletado o testemunho 

MAR2, uma vez que este sinal não foi detectado no testemunho MAR1, coletado no centro do 

lago. Embora muitas espécies de macrófitas nas planícies amazônicas sejam vegetação C3, 

algumas espécies C4 também são encontradas dominando comunidades macrofíticas (JUNK; 

PIEDADE, 1997). A alta eficiência fotossintética das macrófitas C4 permite o seu rápido 

crescimento durante as fases de aumento do nível d’água, colonizando águas mais profundas 

do que macrófitas C3 (MELACK; FORSBERG, 2001). Assim, o crescimento de macrófitas 

C4 no Lago Maracá pode constituir indício de aumento do nível lacustre associado à maior 

influência do Rio Amazonas. O decréscimo do COT que caracteriza esta unidade também é 
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indicativo de altos níveis d’água lacustre porque, neste caso, a entrada das águas do Rio pode 

ser responsável pela diluição da matéria orgânica do lago e pelo aumento da degradação desta 

matéria orgânica devido à maior tempo de residência na coluna d’água. 

 

6.2.7.2 Fontes de crenarchaeol e GDGTs ramificados 

 

 Além dos parâmetros isotópicos e elementares da matéria orgânica analisados, 

também foi analisado a distribuição de moléculas lipídicas classificadas como GDGT e seus 

respectivos índices, apresentados no tópico 3.3.6.2 da Base Teórica deste trabalho. No 

testemunho MAR2, os GDGTs ramificados e o crenarchaeol foram encontrados em todas as 

amostras sedimentares analisadas, em concentrações variáveis, como representado pela Figura 

36. A identificação tanto dos GDGTs ramificados quanto do crenarchaeol no Lago Maracá é 

consistente com sua presença no material sedimentar dos Andes e dos solos da Bacia 

Amazônica (BENDLE et al., 2010; HUGUET et al., 2010). As concentrações de GDGTs 

ramificados e o crenarchaeol foram substancialmente elevados durante o período entre 3.600 e 

1.880 anos cal AP em comparação com as unidades seguintes. O índice BIT durante este 

período também foi alto, próximo ao observado nos solos das planícies amazônicas (0.97, 

BENDLE et al., 2010; HUGUET et al., 2010) e decresceu sensivelmente nas seções 

sedimentares seguintes. O valores da taxa de ciclização foram baixos entre 3.600 e 1.880 anos 

cal AP, estando em concordância com o perfil do paleo-pH estimado para esta fase. O paleo-

pH encontrado nesta fase corresponde ao pH ácido que atualmente é observado no solo das 

planícies amazônicas (BATJES, 2005). O mapa da Figura 40 representa os valores de pH 

atualmente registrados ao longo da Bacia Amazônica, onde a área do Lago Maracá encontra-

se em destaque.  
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Figura 40: pH dos solos amazônicos. A) Lago Maracá. 
Fonte: Adaptado de ZELL et al., 2012. 

 

Os lagos de águas pretas na Bacia Amazônica são ricos em carbono orgânico 

dissolvido e, portanto, são relativamente ácidos (AUCOUR et al., 2003). Portanto, a elevada 

concentração de crenarchaeol e GDGTs ramificados acompanhado por baixo pH (cuja média 

foi igual a 4) sugerem que o GDGT ramificado e o crenarchaeol sedimentados no Lago 

Maracá durante o período de 3.600 e 1.880 anos cal AP são derivados dos solos ácidos da 

Bacia de drenagem, e transportados através da erosão das margens do lago.  

 Após 1.880 anos cal AP, os marcadores moleculares utilizados neste estudo indicam 

que ainda existe grande quantidade de matéria orgânica originada dos solos da bacia de 

drenagem no material sedimentar do Lago Maracá (consultar a Figura 38), conforme os 

valores do índice BIT superiores a 0,9 indicam. No entanto, a produção aquática deste período 

aumentou significativamente devido ao aumento proporcional do crenarchaeol no conjunto de 

GDGTs identificados nesta fase, o que foi refletido na ligeira diminuição dos valores do 

índice BIT. Estudos recentes mostram que existe produção in situ de crenarchaeol em lagos e 

rios, que podem influenciar os índices BIT calculados em sedimentos lacustres (KIM et al., 

2007; SINNINGHE DAMSTÉ et al., 2009; TIERNEY; RUSSELL, 2009; BLAGA et al., 

2011; TIERNEY et al., 2012). A taxa de ciclização e o pH reconstruído demonstraram que a 

distribuição dos GDGTs ramificados após 1.880 anos cal AP foi diferente do que é observado 

nos solos da planície de inundação da Bacia Amazônica, o que refletiu-se em valores de pH 

mais elevados. Isto indica que os GDGTs ramificados encontrados na unidade I não foram 

originados dos solos da bacia de drenagem. Como o pH dos solos andinos é mais elevado 

(BATJES, 2005), a maior parte dos GDGTs transportados pelo Rio Amazonas para o Lago 
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Maracá é provavelmente originado dos solos andinos, o que está em concordância com o 

maior aporte de esmectita encontrado nesta unidade. Recentemente foi observado que ocorre 

produção in situ de GDGTs ramificados em lagos e rios, que podem influenciar nas 

concentrações de GDGTs ramificados encontrados no sedimento (SINNINGHE DAMSTÉ et 

al., 2009; TIERNEY et al., 2012). O pH das águas do Rio Amazonas varia entre 6 e 7 

(AUCOUR et al., 2003), o que também está de acordo com o pH estimado após 1.880 anos 

cal AP. Portanto, forte influencia de material transportado pelo Rio Amazonas foi encontrado 

no Lago Maracá após esta fase. 

 

6.2.8 Respostas paleohidrológicas às variações climáticas do Holoceno Superior 

 

 Os resultados obtidos no registro sedimentar do Lago Maracá sugerem que este 

encontrava-se semi-isolado do Rio Amazonas entre 3.600 e 3.200 anos cal AP e esta conexão 

foi estabelecida desde 1880 anos cal AP, assim como o observado atualmente. Diversos 

registros lacustres revelam forte evidencia de clima mais seco durante o Holoceno Médio 

(aproximadamente 7.000 e 3.000 anos cal AP) observado de norte a sul, tanto nos Andes 

como na Bacia Amazônica (ABSY, 1979; SOUBIES, 1980; DESJARDINS et al., 1996; 

TURCQ et al., 1998; SIFEDDINE et al., 1998, 2001; CORDEIRO et al., 1997, 2008; 

BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 1999; MAYLE et al., 2000; BEHLING et al., 2001; DE 

FREITAS et al., 2001; WENG et al., 2002; IRION et al., 2006; BUSH et al., 2007; MAYLE; 

POWER, 2008), conforme discutido no tópico 3.3.1 da Base Teórica deste trabalho. A 

reduzida influência do Rio Amazonas no Lago Maracá durante este período revela que a 

transição entre o Holoceno Médio e o Holoceno Superior foi marcada por condições 

climáticas mais secas do que o observado durante o Holoceno Superior. Durante os últimos 

1.880 anos cal AP o Lago Maracá apresentou evidências de altos níveis lacustres e, assim, 

condições climáticas mais úmidas foram características deste período. No entanto, apesar da 

conexão com o Rio se estabelecer após 1.880 anos cal AP, o evento de sedimentação abrupta 

em 2.700 anos cal AP revelam que as condições climáticas mais úmidas começaram a tornar-

se evidente neste período. O registro sedimentar orgânico do Lago Maracá revelou que esta 

várzea é fortemente influenciada pela hidrodinâmica do Rio Amazonas que, por sua vez, está 

relacionada às variações climáticas regionais. Assim, nosso estudo demonstra que os lagos de 

várzea são sujeitos as variações temporais e espaciais na hidrologia do Rio Amazonas. 
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6.2.9 Conclusões 

 

 Neste trabalho foi investigado o impacto das variações hidrológicas do Rio Amazonas 

durante a transição entre o Holoceno Médio e Superior no Lago Maracá, um lago de várzea 

situado na parte oriental da Bacia Amazônica. Entre 3.600 e 1.880 anos cal AP, a baixa 

concentração de esmectita indicam que o Lago era semi-isolado com reduzida influência do 

Rio Amazonas. Durante este período, os valores de δ13C e δ15N foram reduzidos enquanto a 

razão C/N, o COT, os GDGTs ramificados e o índice BIT foram mais elevados. O paleo-pH 

desta fase foi baixo, correspondendo ao encontrado na bacia de drenagem. Em conjunto, estas 

características sugerem que a matéria orgânica sedimentar desta fase era predominantemente 

de origem C3, transportada juntamente com solo ácido da bacia de drenagem. Após 1.880 

anos cal AP uma significativa mudança na composição mineralógica foi observada, onde a 

concentração de esmectita apresentou considerável aumento, sugerindo elevado aporte de 

material do Rio Amazonas no Lago Maracá. Durante esta fase, a matéria orgânica sedimentar 

foi caracterizada por baixos valores de razão C/N, COT e GDGTs ramificados, enquanto o 

BIT e o δ15N apresentaram aumento significativo. O paleo-pH apresentou gradual aumento 

atingindo o máximo em 30 cm, provavelmente ocasionado devido ao maior input de material 

sedimentar transportado pelo Rio Amazonas, que apresenta pH mais elevado do que os solos 

da planície de inundação. Isto indica que a contribuição de fitoplâncton, vegetação C3 e solo 

alcalino correspondem ao material transportado e sedimentado no Lago Maracá desde 1.880 

anos cal AP. 

 

6.3 RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL DO LAGO COMPRIDO 

 

6.3.1 Cronologia e litologia 

 

O modelo cronológico do testemunho COM1 foi baseado em sete amostras datadas por 
14C, através de uma curva spline. A idade basal estimada a partir deste modelo cronológico 

corresponde a 10.300 anos cal AP. Um hiato entre 7800  e 3000 anos cal AP foi identificado, 

o que corresponde a uma ausência de sedimentação. O modelo cronológico do COM2 foi 

estabelecido através de sete amostras datadas por 14C, com idade basal de 2950 anos cal AP. 

Um evento de sedimentação abrupta caracterizada por um “pacote” de sedimentos de idade 

uniforme, entre 66 e 86 cm. 
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A descrição litológica dos testemunhos COM1 e COM2 revelou diferentes fases de 

sedimentação neste lago. No testemunho COM1, da base do testemunho até 95 cm, o 

sedimento foi caracterizado pela presença de argila acinzentada escura, sem restos vegetais. 

Na base do testemunho COM2 também foi observada presença de argila acinzentada escura, 

mas neste caso com pequena fração de areia. Nas unidades sedimentares seguintes, o 

predomínio de argila rica em fragmentos vegetais foi encontrado, em ambos os testemunhos. 

A descrição litológica dos dois testemunhos está representada pela Tabela 9. 

 

Tabela 9: Descrição litológica dos testemunhos COM1 e COM2. 

  Prof. (cm) Idade  Idades calibradas  Código Idade 14C 

     (anos cal AP) (anos cal AP, 1 sigma)     

COM1 2 170 151 - 286 SacA 25863 225 ± 30 

 19 375 316 - 441 SacA 10669 345 ± 30 

 43 925 913 - 959 SacA 10670 1005 ± 30 

 69 1720 1707 - 1812 SacA 10671 1865 ±30 

 92 3000 2959 - 3074 SacA 10672 2945 ± 30 

 94 7820 7761 - 7927 SacA 24996 7050 ± 45 

  120 9990 9944 - 10196 SacA10672 9000 ± 30 

COM2 24 140 0-240 SacA 10673 105 ± 30 

 30 810 789 - 905 SacA 25864 965 ± 35 

 45 1620 1573 - 1695 SacA 21005 1785 ± 30 

 60 1600 1547 - 1687 SacA 10674 1750 ± 30 

 66 2950 2891 - 3061 SacA 25865 2915 ± 35 

 75 2900 2800 - 2928 SacA 21006 2835 ± 30 

  86 2900 2866 - 2954 SacA 10675 2865 ± 30 

 

6.3.2 Radiografia 

 

 Através da análise dos radiogramas, como realizado nos testemunhos do Lago Maracá, 

foi possível observar correlação negativa e significativa entre os valores de COT e os níveis 

de cinza dos testemunhos coletados no Lago Comprido. No COM1 esta correlação foi igual a 

-0.81, n= 120, p<0.05 e no testemunho COM2 estes resultados foram: r=-0.76, n=90, p<0.05, 

como representado pela Figura 41. 
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Figura 41: Intensidade dos níveis de cinza e correlação com os valores de COT dos testemunhos COM1 e 
COM2. 
 

6.3.3 Caracterização da Matéria Orgânica 

 

 A parte basal do testemunho COM1 (entre 10.300 a 7.800 anos cal AP) apresentou 

valores muito reduzidos de COT, variando entre 0,3% e 0,7%, com média de 0,4%. Estes 

valores apresentaram aumento gradual em direção ao topo do testemunho COM1. No entanto, 

nos últimos 300 anos cal AP estes valores apresentaram acentuado aumento, com média de 

22,1% no COM1 e 16% no COM2, como indicado pela Figura 42. 
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Figura 42: Caracterização da matéria orgânica dos testemunhos COM1 e COM2: COT (crbono orgânico total), razão C/N, composição isotópica do carbono (δ
13C), 

concentração de pigmentos sedimentares, concentração de diatomáceas do gênero Aulacoseira sp, fluxo de microparticulas de carvão e percentual de esmectita e caulinita na 
fração argilosa. 
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A razão C/N apresentou padrão similar ao observado no perfil do COT, onde baixos 

valores foram registrados entre 10.300 a 7.800 anos cal AP, com média de 4,7. Depois de 

3000 anos cal AP não foram observadas variações significativas na razão C/N, que se 

manteve com média de 12 e 7, para os testemunhos COM1 e COM2, respectivamente. Um 

ligeiro aumento foi observado nos últimos 300 anos, com média de 14 e 12, para os 

testemunhos COM1 e COM2, respectivamente, representado pela Figura 41. 

É importante ressaltar que, no testemunho COM2, altos valores de COT e C/N foram 

observados na parte basal deste testemunho, o que ocorreu em simultâneo com o evento de 

sedimentação abrupta revelado pela Tabela 8. 

A quantificação de micropartículas de carvão apresentou baixo fluxo na base do 

testemunho COM1, com valores médios de 1,07 × 104 cm2/ano. Um aumento significativo foi 

observado nos últimos 2000 anos cal AP, com média de 2,08 × 104 cm2/ano, atingindo 

máximo de 4,07 × 104 cm2/ano. 

A composição isotópica do carbono revelou baixos valores ao longo do testemunho 

COM1. No entanto, evidente enriquecimento foi observado entre 9300 e 8600 anos cal AP, 

com média de -19,8 ‰, variando entre -23,7 ‰ to -17,6 ‰. Entre 3000 e 300 anos cal AP 

valor médio de -28,4 ‰, com máximo igual a -25 ‰ e mínimo de -29.7 ‰ foram registrados 

no testemunho COM1. Nos últimos 300 anos cal AP ligeiro acréscimo nesses valores foram 

encontrados, com média de -28,2 ‰, variando entre -29,9 ‰ to -26,3 ‰. No entanto, estes 

valores apresentam significativo incremento entre 2.600 e 1.300 anos cal AP, com média de -

27,1 ‰, variando entre -28,4 ‰ to -26,3 ‰, conforme mostra a Figura 41. 

A Figura 42 representa os perfis de concentração de pigmentos sedimentares, 

revelando baixa concentração entre 10.300 e 7.800 anos cal AP (com média de 0,32 UDPS). 

Nos últimos 3.000 anos cal AP estes valores aumentaram, apresentando média de 4,1 UDPS, 

oscilando entre 0,2 e 9,6 SPDU. A concentração de pigmentos sedimentares no testemunho 

COM2 foi substancialmente maior do que no COM1, com significativo aumento no topo do 

testemunho. A média de derivados clorofilados registrada ao longo do testemunho COM2 foi 

7,1 UDPS, variando entre 1,1 e 22,1 UDPS. 

Entre 10.300 e 7.800 anos cal AP não foi possível detectar a presença de diatomáceas 

planctônicas do gênero Aulacoseira sp no material sedimentar (como representado pela 

Fig.42). Depois de 2.600 anos cal AP até 1.400 anos cal AP a presença destes organismos 

pode ser detectada, mas em pequena concentração (média de 9,6 × 104 organismos /g). No 

entanto, um significativo aumento na presença destes organismos foi observado nos últimos 
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1.400 anos cal AP, atingindo máximo de 126 × 104 organismos/g em 300 anos cal AP, no 

testemunho COM1. Um ligeiro decréscimo nesta concentração ocorreu nos últimos 300 anos 

cal AP. No testemunho COM2 o registro dos organismos pertencentes ao gênero Aulacoseira 

sp apresentou perfil similar ao COM1, onde a média observada ao longo do perfil sedimentar 

foi igual a 7,8 × 104 organismos/g. Um aumento na presença desta diatomácea pode ser 

observado a partir de 1400 anos cal AP até o presente, atingindo máximo 185 × 104 

organismos/g em 600 anos cal AP. Nas últimas décadas foi observado pequeno decréscimo na 

concentração destes organismos. 

 

6.3.4 Caracterização mineralógica 

 

Os resultados obtidos a partir das análises de difratometria de raios X revelou a 

presença de esmectita, ilita, caulinita e clorita. O percentual da reflexão típica de cada argilo-

mineral foi utilizado para determinar a abundancia relativa de cada argilo-mineral. Como a 

concentração de caulinita e a esmectita permitem avaliar a influencia da bacia de drenagem e 

do Rio Amazonas no lago de várzea, a contribuição destes dois argilo-minerais no material 

sedimentar serão priorizados neste estudo. A Figura 41 mostra a concentração relativa de 

esmectita e caulinita ao longo do testemunho COM1, revelando variação na concentração 

destes minerais ao longo do perfil, embora a caolinta seja predominante ao longo de todo o 

registro mineralógico, cujo valor médio foi de 53,8 %, em contraste com a concentração de 

esmectita, que apresentou média de 14,5 %. Entre 10.300 e 7.800 anos cal AP, a concentração 

de caulinita e esmectita apresentou média de 50,3% e 16,7% da fração argilosa, 

respectivamente. Durante os últimos 300 anos cal AP a caulinita manteve-se como argilo-

mineral dominante, com média de 60,9%, enquanto a esmectita apresentou media de 10,1% 

neste mesmo período. 

 

6.3.5 Reconstrução paleoambiental do Lago Comprido: Holoceno Superior 

 

A cronologia da história paleoambiental do Lago Comprido foi baseado no modelo 

cronológico dos testemunhos COM1 e COM2, que reconhecem diferentes períodos na 

evolução deste lago ao longo do Holoceno. 

O material sedimentar do período entre 10.300 e 7.800 anos cal AP é caracterizado por 

baixos valores de carbono, derivados clorofilados e ausência de diatomáceas. No entanto, a 
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fonte da matéria orgânica nesta fase deve ser interpretada com cautela. Como já foi discutido 

no tópico 3.3.2, o cálculo da razão C/N nestes casos pode gerar um artefato, onde a razão C/N 

baixa calculada não representa a fonte da matéria orgânica sedimentar. No testemunho 

COM1, a correlação entre COT e nitrogênio total (NT) demonstrou que existem algumas 

amostras que pode apresentar significativa influência no nitrogênio inorgânico e, assim, 

correspondem a baixas razões C/N, como mostra a Figura 41. Estas amostras estão 

apresentadas na base do testemunho COM1 e não é possível avaliar a fonte da matéria 

orgânica desta secção do testemunho. Apesar da dificuldade na interpretação da razão C/N, o 

significativo enriquecimento dos valores de δ
13C registrados nesta fase, como é possível 

observar na Figura 41, sugere a presença de vegetação C4. Longos períodos de baixas águas 

podem ocasionar a formação de áreas não inundadas ao redor do lago de várzea, que podem 

ser colonizados por gramíneas, sugerindo clima mais seco durante este período nesta região. 

 

6.3.6 Holoceno Médio 

 

 Entre 7.800 e 3.000 anos cal AP uma interrupção na sedimentação lacustre foi 

observado. Este hiato pode ser devido a níveis muito baixos do lago, causado por condições 

climáticas mais secas. O Holoceno Médio é caracterizado por variações climáticas naturais 

decorrentes de variações orbitais (DIAS DE MELO; MARENGO, 2008). O registro 

sedimentar do Holoceno Inferior e Médio revela condições climáticas mais secas em 

diferentes regiões da Bacia Amazônica (MAYLE; POWER, 2008), cujas evidencias provém 

da análise de diferentes proxies (diatomáceas, deposição de micropartículas de carvão, 

composição isotópica, registro polínico). Como apresentado no tópico 3.3.1 da Base Teórica 

deste trabalho diferentes trabalhos ao longo da Bacia Amazônica sugerem a ocorrência de 

clima mais seco durante este período, estando de acordo com o hiato encontrado no Lago 

Comprido. 

  

6.3.7 Holoceno Superior 

 

 A partir de 3.000 anos cal AP até o presente, o material sedimentar foi caracterizado 

por argila rica em material orgânico, com macrorestos vegetais e grande presença de 

diatomáceas, como indicado pela Figura 40. O crescente aumento de diatomáceas 

planctônicas (como o gênero Aulacoseira sp, encontrada no registro sedimentar do 

testemunho COM1 e COM2) reflete a expansão dos corpos d’água, altos níveis lacustres e, 
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conseqüentemente, aumento da umidade na bacia de drenagem (SERVANT; SERVANT-

VILDARY, 2003). A alta concentração de clorofila sedimentar e de carbono orgânico 

característicos desta fase também sugerem aumento na produtividade lacustre. 

 A matéria orgânica observada nesta fase apresenta sinal típico de vegetação C3, como 

revelado pelo diagrama C/N × δ13C, indicado pela Figura 43. Este ambiente pode 

corresponder à vegetação inundável ou banco de macrófitas, que na Amazônia apresenta 

elevados índices de produtividade (PIEDADE et al., 1991). 
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Figura 43: Diagrama razão C/N vs. δ13C para os testemunhos COM1 e COM2. 

 

 É importante ressaltar que o testemunho COM2 apresenta concentrações mais 

elevadas de derivados clorofilianos e de diatomáceas planctônicas do gênero Aulacoseira sp 

do que o observado no testemunho COM1. Esta diferença pode refletir a posição de coleta do 

testemunho COM2, que foi coletado mais próximo à margem. Na margem de lagos de regiões 

tropicais complexos litorais de macrófita e perifíton dominam (ESTEVES, 2003) e esta flora 

litoral pode contribuir significativamente para a produtividade do ecossistema lacustre 

(ESTEVES, 2003; WETZEL, 2001). 

 A caracterização da matéria orgânica evidencia elevada produtividade lacustre após 

3000 anos cal AP, com elevado aporte de matéria orgânica autóctone que pode ser 

responsável pelos elevados teores de COT registrados no Lago Comprido. 

A conexão entre o Lago Maracá e Comprido com o Rio Amazonas parece ter uma 

alteração significativa em 3.200 anos cal AP no Lago Maracá (MOREIRA et al., 2012b) e um 

pouco antes no Lago Comprido, em 2.900 anos cal AP. Em ambos os casos, um evento de 

119 



 95 

sedimentação abrupta marca esta transição, refletindo-se em mudança significativa na origem 

e quantidade de matéria orgânica sedimentada em ambos os lagos. No entanto, estas 

conseqüências foram diferentes em cada lago, provavelmente devido à distância e a conexão 

com o canal principal do Rio e a influência da Bacia de Drenagem. Após a sedimentação 

abrupta no Lago Maracá, este apresentou evidências de aumento do nível do lago com elevada 

influência do Rio Amazonas, caracterizado por baixas concentrações de TOC devido à 

diluição do Rio. Em contraste, o Lago Comprido apresentou altos níveis de COT após o 

evento de sedimentação abrupta. Estas diferenças podem ser atribuídas à influência da bacia 

de drenagem. Como já discutido anteriormente, o material sedimentar transportado pelo Rio 

Amazonas apresenta elevado teor em esmectita, enquanto o material sedimentar da floresta de 

Terra Firme é rico em caulinita. Os elevados níveis de caulinita registrados ao longo de todo o 

perfil do testemunho COM1 indicam elevado aporte de material da bacia de drenagem. O 

predomínio de vegetação C3 corrobora para esta interpretação, uma vez que pode refletir a 

presença de uma vegetação inundável ou de um banco de gramíneas desenvolvidos devido ao 

ambiente com baixa energia hidrodinâmica. No entanto ocorriam pulsos freqüentes do Rio no 

Lago Comprido após 3.000 anos cal AP ate o presente, como indicado pela presença, mesmo 

em pequenas quantidades, de esmectita. O transporte fluvial e terrestre foram responsáveis 

pela alta produtividade lacustre a partir deste período devido à contribuição de matéria 

orgânica proveniente da bacia de drenagem e de nutrientes carreados pelo canal principal do 

Rio Amazonas. A influência fluvial no Lago Comprido ocorre através do Lago Maracá, que 

neste mesmo período, apresentou material sedimentar rico em esmectita (MOREIRA et al., 

2012b), o que indica elevada influência do Rio Amazonas nesta região durante o Holoceno 

Médio. Portanto, a influência fluvial no Lago Comprido ocorre de forma indireta e sazonal 

devido a distancia do canal principal do Rio. 

Além do evento de sedimentação abrupta observada no testemunho COM2, a presença 

de areia foi observada concomitante com este evento, como é possível observar nas Tabelas 1 

e 2. Estas características podem indicar forte erosão na bacia de drenagem devido à forte 

precipitação, o que sugere fase mais úmida na região, corroborando com outros registros 

amazônicos do Holoceno Superior, como discutido no tópico 3.3.1.2 da base teórica deste 

trabalho.  

Os diferentes paleoambientes identificados no registro sedimentar do Lago Comprido 

estão relacionados às variações paleohidrológicas do Rio Amazonas que, por sua vez, podem 

ser conseqüência de diversos fatores, como por exemplo, mudanças climáticas. O fluxo do rio 

em direção ao lago pode ser controlado pela amplitude entre os períodos de cheia e seca do 
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Rio Amazonas e seus tributários e pelos níveis de precipitação local que controlam o 

transporte de material entre o rio e as planícies de inundação, e ambos estes eventos podem 

ser influenciados por variações climáticas (BEHLING et al., 2001). Portanto, os resultados 

apresentados neste trabalho indicam que os processos deposicionais no Lago Comprido foram 

influenciados pelas variações no nível de cheia e seca do Rio Amazonas que por sua vez 

influenciou na quantidade e na origem da matéria orgânica sedimentar encontrada no Lago 

Comprido. O regime climático demonstrou manter-se úmido durante o Holoceno Superior 

nesta região e os últimos 3.000 anos cal AP representam o período onde o Lago Comprido 

atingiu elevado nível d’água. 

Apesar da evidencia de condições climáticas mais úmidas durante o Holoceno Superior 

alguns autores encontraram evidencias de fases mais secas e curtas durante este período na 

Bacia Amazônica (ABSY, 1974; CORDEIRO et al., 2008; SANTOS, 2001). No entanto, no 

registro sedimentar do Lago Comprido não foram encontradas evidencias de fase mais seca 

durante o Holoceno Superior. Neste caso, foi registrado significativo aumento no fluxo de 

micropartículas de carvão durante os últimos 2.000 anos cal AP, como representado pela 

Figura 40. Este aumento pode sugerir impacto antrópica na vegetação durante a fase úmida do 

Holoceno Superior. Durante o Holoceno, a agricultura se estabeleceu em praticamente todos 

os continentes ocasionando alteração de ecossistemas terrestres (KAPLAN et al., 2011). Na 

cidade de Monte Alegre, Pará, Roosevelt (1996) encontrou registro de ocupação humana 

nesta região desde os últimos 11.300 anos cal AP. No registro do Lago Comprido as 

evidências de ocupação humana foram mais marcantes a partir de 2.000 anos cal AP. 
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7 IMPACTO DAS VARIAÇÕES HIDROLÓGICAS DO RIO AMAZONA S NOS TRÊS 

LAGOS DE VÁRZEA EM ESTUDO 

 

Os impactos causados pelas variações hidrológicas do Rio Amazonas apresentaram 

semelhanças entre os lagos de várzea em estudo. Os lagos com conexão direta com o Rio, 

como o Lago Santa Ninha e o Lago Maracá, revelaram ambientes sedimentares semelhantes, 

de acordo com a influência da hidrodinâmica do Rio Amazonas nestes ecossistemas. Foi 

observado neste trabalho que os lagos analisados alternaram entre períodos com forte 

influência fluvial e períodos mais isolados da hidrodinâmica do Rio Amazonas ao longo do 

Holoceno. Esta alternância está principalmente relacionada a variações climáticas que 

influenciam a hidrologia do Rio e, conseqüentemente, apresentam importante impacto na 

hidro-ecologia dos lagos das planícies de inundação. Os períodos em que foram observadas 

condições climáticas mais secas ou mais úmidas nos lagos em estudo coincidem com outras 

reconstruções paleoclimáticas da Bacia Amazônica.  

Em períodos de condições climáticas mais secas, onde provavelmente os períodos de 

altas águas eram mais curtos, o transporte de material fluvial para os lagos de várzea era mais 

escasso. Tanto no Lago Santa Ninha quando no Lago Maracá estas fases foram caracterizadas 

por material sedimentar com elevado teor em carbono orgânico. Nestes mesmo períodos, a 

composição mineralógica do perfil sedimentar apresentou níveis mais elevados de caolinita 

em comparação com a esmectita, o que também corrobora com o baixo input de material 

fluvial e predominância do aporte terrestre oriundo da bacia de drenagem. Desta forma, o 

carbono orgânico produzido in situ pela comunidade macrofítica ou pela floresta inundável e 

o carbono transportado pela bacia de drenagem não sofreram diluição devido à influência 

fluvial. A origem da matéria orgânica característica destes lagos em períodos mais secos 

consistiu em vegetação terrestre do tipo C3, que pode indicar a presença de vegetação 

inundável ou comunidade macrofítica, ambos indicadores de nível lacustre mais reduzido. No 

caso do Lago Maracá, a análise dos biomarcadores lipídicos possibilitou observar que em 
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fases de baixo aporte de material fluvial, os GDGTs ramificados, predominantes em solos, 

apresentaram elevadas concentrações no material sedimentar. O paleo-pH estimado para este 

período também corrobora para a origem terrestre deste aporte, uma vez que o perfil deste 

parâmetro indicou fonte mais ácida durante esta fase, o que está de acordo com o pH 

observado nos solos da planície de inundação da Amazônia. 

Em fases mais úmidas, com períodos de altas águas provavelmente mais prolongados 

do que em fases mais secas, o Rio Amazonas foi responsável pelo transporte de grandes 

volumes de material para os lagos Santa Ninha e Maracá. Conseqüentemente, elevados teores 

de esmectita foram encontrados no sedimento destes lagos, concomitante com o acentuado 

decréscimo da concentração de caolinita, que por sua vez indica que a influência da bacia de 

drenagem no transporte de material para o lago diminuiu. Outra característica marcante que 

ocorre durante eventos de forte enchentes é a diminuição da concentração de carbono 

orgânico provavelmente devido à diluição ocasionada pelo elevado input de material fluvial. 

A origem da matéria orgânica durante estes eventos mostra influência fitoplanctônica, o que 

reflete níveis mais elevados da coluna d’água nestes ambientes lacustres.  

 No Lago Santa Ninha, evidências de período mais seco foram detectadas entre 5.600 e 

5.000 anos cal AP, onde observou-se período de maior isolamento da hidrodinâmica fluvial, 

registrando elevadas taxas de acumulação de carbono orgânico, originado principalmente de 

vegetação C3. Indícios de conexão mais direta com o Rio Amazonas são detectados a partir de 

5.000 anos cal AP através de mudança significativa na composição mineralógica e na 

granulometria do material sedimentar.  Entre 4.000 e 700 anos cal AP esta influência parece 

intensificar-se, refletindo-se em concentrações muito reduzidas de carbono e, 

conseqüentemente, baixas taxas de acumulação de carbono. Este maior input proveniente do 

Rio Amazonas pode ser devido a maiores níveis de enchentes, o que marca a transição para 

condições climáticas mais úmidas durante o Holoceno Superior, assim como o observado em 

outros registros da Bacia Amazônica. 

No Lago Maracá o registro sedimentar inicia-se em 3.600 anos cal AP e, até 1880 anos 

cal AP este lago encontrava-se semi-isolado do Rio Amazonas, o que se refletiu em elevadas 

concentrações de carbono orgânico sedimentar. No entanto, evento de sedimentação abrupta 

observada em 2700 anos cal AP sugere condições climáticas mais úmidas na região, mas 

ainda sem influência fluvial significativa, que começa a ocorrer a partir de 1.880 anos cal AP, 

segundo interpretação do perfil mineralógico deste lago. É a partir deste período que as 

concentrações de carbono diminuem drasticamente, mais uma vez demonstrando o papel do 

Rio na diluição do carbono em lagos de várzea.  
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 O Lago Comprido destaca-se dos outros lagos por ser um lago sem conexão direta 

com o Rio Amazonas, apresentando características mais próximas ao observado em lagos 

isolados da dinâmica fluvial (TURCQ et al., 2002, 2007). A ocorrência de condições 

climáticas mais secas apresentou diferentes impactos na sedimentação orgânica deste lago 

quando comparado com o Lago Santa Ninha e Maracá. O registro sedimentar do Lago 

Comprido também revelou características de clima mais seco durante o Holoceno Inferior e 

Médio observados através do registro de vegetação C4, representado provavelmente por 

gramíneas e pela ocorrência de um hiato na sedimentação. Evidências de maior input fluvial 

ocorreram a partir de 3.000 anos cal AP através de indícios de maior nível lacustre devido ao 

aumento gradual da diatomácea planctônica do gênero Aulacoseira sp. Esta diatomácea só foi 

observada no registro sedimentar do Lago Comprido, não sendo detectada sua presença nos 

testemunhos coletados no Lago Santa Ninha e Maracá. No caso do Lago Comprido, a 

influência fluvial não ocasionou diluição da matéria orgânica lacustre, como foi observado no 

Lago Santa Ninha e no Lago Maracá. Esta diferença pode estar relacionada com a distância 

do Rio. Como está mais afastado do Rio do que os outros lagos, no Lago Comprido a 

influência da Bacia de drenagem mantém-se predominante durante todo o registro sedimentar. 

Este predomínio foi evidenciado pela dominância da caolinita no perfil mineralógico e 

contribuiu para os altos índices de carbono orgânico registrados durante o Holoceno Superior, 

não ocorrendo diminuição desta concentração mesmo com elevada influência do Rio. 

Eventos de sedimentação abrupta foram observados tanto no Lago Maracá quando no 

Lago Comprido, que se caracterizam por “pacotes” de sedimentos (segundo termo utilizado 

por AALTO et al., 2003) que apresentam a mesma idade cronológica. Assim, acredita-se que 

estas camadas de sedimento foram transportadas para o ambiente sedimentar em simultâneo. 

O material sedimentar carreado por estes eventos pode ter origem na bacia de drenagem ou 

ser proveniente do Rio Amazonas. Devido à proximidade do Lago Maracá com o Rio, a maior 

parte destes eventos é de origem fluvial e marcam a forte influência do Rio Amazonas sob 

este lago. Já os eventos de sedimentação abrupta evidenciados no Lago Comprido tiveram sua 

provável origem na bacia de drenagem, uma vez que não se observou aumento na 

concentração de esmectita durante estes eventos. Portanto, no Lago Comprido estes eventos 

marcam variações climáticas como intensa precipitação responsável por possível erosão das 

margens e elevado aporte de sedimentos para o ambiente lacustre. Em trabalho realizado por 

Aalto e colaboradores (2003), na planície de inundação da Amazônia Boliviana, observou-se 

que as taxas de sedimentação são mais elevadas em locais da planície mais próximos do Rio, 
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indicando a forte influência fluvial nos processos de sedimentação da planície de inundação 

Amazônica. 

A Tabela 10 apresenta a síntese das principais características dos três lagos em estudo 

nos diferentes períodos do Holoceno. 

 

Tabela 10: Holoceno Inferior, Médio e Superior nos registros dos lagos Comprido, 

Maracá e Santa Ninha. 

 Influência 
fluvial 

Esmectita 
(%) 

Caolinita 
(%) 

COT 
(%) 

Origem da matéria orgânica 

Holoceno 
Inferior 

Lago 
Comprido 

reduzida 16.7 50.3 0.4 C4,representados provavelmente 
por gramíneas 

Lago 
Comprido 

reduzida 
Ausência de sedimentação 

Lago Santa 
Ninha 

reduzida 29,3 38,3 5,2 Transição entre vegetação C3 e 
fitoplanctônica 

Holoceno 
Médio 

Lago 
Maracá 

reduzida 3,7 77,7 22,8 Vegetação C3 

Lago 
Comprido 

elevada 13,9 54,8 9,3 Vegetação C3 

Lago Santa 
Ninha 

elevada 42,9 27,2 0,52 Fitoplanctônica e Vegetação C3 Holoceno 
Superior 

Lago 
Maracá 

elevada 40,0 41,9 2,83 Vegetação C3 e fitoplanctônica 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSÕES 

 

As variações hidrológicas do Rio Amazonas ao longo dos últimos milênios alteraram 

profundamente os processos sedimentares nos lagos de várzea em estudo. Durante períodos 

climáticos mais secos, onde as fases de altas águas eram provavelmente mais curtas, altas 

concentrações de carbono orgânico foram observadas nos Lagos Santa Ninha e Maracá, já que 

não ocorria diluição provocado pelo aporte de material clástico transportado pelo Rio. A 

matéria orgânica sedimentar característica desta fase era de vegetação com ciclo fotossintético 

C3, que pode corresponder a uma comunidade macrofítica ou então à uma floresta inundável. 

Além de sugerir vegetação autóctone, o transporte de matéria orgânica do solo da bacia de 

drenagem foi evidenciado através do estudo de biomarcadores lipídicos, que revelaram altas 

concentrações de GDGTs ramificados, característicos de bactérias anaeróbicas de solos. O 

perfil mineralógico destas fases, em ambos os lagos, mostrou predomínio de caolinta, mineral 

abundante no material sedimentar da Floresta de Terra Firme, que representa a cobertura 

vegetal característica da bacia de drenagem local, corroborando com os dados orgânicos que 

revelam maior influência terrestre durante estes períodos. 

Em contrapartida, durante fases climáticas mais úmidas, caracterizadas por fases de 

altas águas mais prolongadas, a concentração de material orgânico apresentou valores muito 

reduzidos. O elevado aporte de material fluvial característico destas fases causou forte 

diluição da concentração de carbono orgânico sedimentar nos ambientes lacustres do Lago 

Santa Ninha e Maracá. No caso do Lago Santa Ninha, um decréscimo acentuado nas taxas de 

acumulação de carbono foi observado durante fases mais úmidas. A influência de matéria 

orgânica fitoplanctônica tornou-se mais evidente durante estes períodos, em ambos os lagos. 

O Lago Comprido, caracterizado por conexão indireta com o Rio, apresentou comportamento 

oposto ao observado no Lago Santa Ninha e Maracá durante as fases de altas águas mais 

prolongadas. As concentrações de carbono no perfil sedimentar dos testemunhos coletados no 

Lago Comprido foram mais elevadas nestes períodos, revelando que a influência da Bacia de 
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Drenagem foi mais intensa, sem grande diluição provocada pelo aporte de material fluvial. O 

desenvolvimento de comunidade planctônica com forte presença de diatomáceas do gênero 

Aulacoseira sp sugere elevado nível lacustre durante esta fase. O tipo de vegetação 

predominante depositado durante esta fase corresponde a vegetação do tipo C3, que pode ter 

origem na bacia de drenagem ou então produzida in situ através do desenvolvimento de banco 

de macrófitas ou vegetação inundável. Este lago apresentou características mais semelhantes 

aos lagos isolados da dinâmica fluvial (TURCQ et al., 2002, 2007) do que o observado em 

lagos de várzea com ligação direta com o Rio Amazonas. 

Estes dados revelam a influência que as modificações no ciclo hidrológico do rio 

exercem nos ecossistemas de várzea, que foram responsáveis pela alteração do tipo de 

vegetação e da dinâmica sedimentar dos lagos em estudo. Como o clima é um dos principais 

fatores que controlam o comportamento dos rios, alterações na sua dinâmica fluvial indicam 

mudanças climáticas ocorridas na região (SUGUIO; BIGARELLA, 1979). Portanto, as 

alterações observadas na dinâmica dos ambientes lacustres são reflexos de mudanças 

climáticas que ocorreram nestas regiões durante o Holoceno. 
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Abstract Holocene environments have been recon-

structed by sedimentological, mineralogical and organic

geochemical analysis of a 270-cm core from Santa

Ninha Lake, a floodplain lake in lower Amazonia. Dated

by fourteen AMS-radiocarbon dates, the sediment core

has a basal age of 5,600 cal years BP and different

sedimentary units were identified. These units docu-

ment various hydrologic phases in the evolution of this

lake. Reduced Amazon River influence, with reduced

high-water levels of the river, characterized the period

between 5,600 and 5,100 cal years BP. Comparison

with other Amazonian and Andean paleoclimate studies

point to a dryer climate during this phase. After

5,100 cal years BP coarse sediments and quartz increase

which suggest a higher inflow of the Amazon River.

Between 5,000 and 2,300 cal years BP the coarse

sediments and quartz remain high but the organic carbon

showed the lowest values. The riverine inflow caused

dilution of the organic material produced in the lake and

consequently low rates of carbon flux in these phases

were recorded. These results show that the hydrody-

namics of the Amazon River strongly influence the

behavior, productivity and consequently the sedimenta-

tion process in the floodplain lakes.

Keywords Paleohydrology � Organic matter �
Paleoenvironment � Amazon Basin � Floodplain lakes

Introduction

The Amazon basin covers a continental-scale region

of approximately six million km2. Such a large area

inevitably encompasses dissimilar environments, cli-

mates and ecosystems and plays a significant role in

modulating continental and global climate and carbon

cycles (Mayorga and Aufdenkampe 2002). Paleoen-

vironmental studies are necessary to understand the

modern Amazon basin ecosystem and the impacts

of future climate changes. However, only a few

Holocene paleoenvironmental records, which show

evidence of climatic variations, exist for Amazonia.
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Multiple lines of evidence indicate that during

the early-mid-Holocene climatic conditions in the

Amazon basin were dry (Mayle and Power 2008) and a

change to wetter Late-Holocene conditions has been

interpreted from several records. Pollen data show a

well developed savanna before 2,800 cal years BP in

southern Amazonia (Mayle et al. 2000) and between

4,450 and 3,800 cal years BP in central Amazonia

(Absy 1979). In Lake Calado, 80 km from the

confluence of the Rio Amazon and the Rio Negro,

Behling et al. (2001) found longer periods of high

water from 4,070 cal years BP. In the Llanos Orien-

tales, Behling and Hooghiemstra (1998) found wetter

climatic conditions after ca. 3,500 year BP, when the

grassland savanna decreased, than early- and middle-

Holocene periods. A continuous increase in water

level was inferred in Rio Curuá (350 km from Belém,

Pará) since 6,850 cal years BP (6,000 years 14C BP)

(Behling and Costa 2000). Between 8,700 and

5,800 cal years BP, Weng et al. (2002) observed dry

events in Ecuador, western Amazon, in the same

period. A middle Holocene dry event was also

documented in the Peruvian Amazon that appears to

have lasted from ca. 7,200 cal years BP until ca.

3,300 cal years BP (Bush et al. 2007). This drier

period have also been reported in eastern Amazonia

(Cordeiro et al. 2008). During this phase high

concentrations and accumulation of charcoal particles

were observed, related to large biomass burning

events that occurred between 7,450 cal years BP and

4,750 cal years BP observed in lacustrine cores from

Carajás (Cordeiro et al. 1997, 2008; Sifeddine et al.

1994, 2001; Turcq et al. 1998). Irion et al. (2006)

reported a relatively high presence of charcoal and

increased concentrations of the pioneer tree Cecropia

in Tapajós Lake between 9,200 and 4,600 cal years

BP, indicative of the occurrence of repeated droughts.

Carbon isotopes of soil organic matter analyses also

reported a drier early to mid-Holocene climate in the

southwestern Amazon Basin (De Freitas et al. 2001)

and Northern Amazonia (Desjardins et al. 1996).

Records of a drier climate were detected in the Andean

region in the early and middle Holocene. In the

Peruvian Andes, lake levels in Lake Titicaca and

Lake Pacucha decreased between 9,000 and 3,900 cal

years BP (Baker et al. 2001) and between 8,000 and

5,000 cal years BP (Hillyer et al. 2009), respectively.

All these records indicate a dryer Mid Holocene climate

in the South American Monsoon region contrasting

with Northeast Brazil (Dias et al. 2009), where Mid-

Holocene climate was wetter (Cruz et al. 2009).

Approximately 44 % of the area of the Amazon

basin is subject to flooding by the Amazon River and

its tributaries (Guyot et al. 2007). Measured rates of

water and sediment transport show that millions of

tons of sediment were transferred to and deposited on

the Amazon floodplain (Mertes 1994). These rates can

directly influence the biogeochemistry of the Amazon

River. Floodplains probably play an important role

in the organic carbon balance of the Amazon basin

(Moreira-Turcq et al. 2004) and are sites of high rates

of aquatic plant production (Melack and Engle 2009).

However, little is known about past conditions in the

Amazon floodplains or how climatic changes can

affect these ecosystems. Due to these gaps, the aim

of this paper is to evaluate the sedimentation process

in a floodplain lake based on the paleohydrological

changes of the Amazon River during the last

millennia and determine the role of these changes

on the carbon sink. The results will be discussed

and compared to previous studies of the Amazon

Basin.

Study area

The Amazonian floodplains or ‘‘várzeas’’ contains

about 6,500 lakes that are formed by river-level

fluctuations, which cause the formation of bars and the

accumulation of sediment carried in diffuse overbank

flows and channelized flows (Dunne et al. 1998). Thus,

significant quantities of sediments can accumulate

within these lakes at different time scales.

The Várzea do Lago Grande de Curuai is located

between 1�500S–02�150S and 55�000W–56�050W on

the southern margin of the Amazon River, at 850 km

from the mouth of the estuary (Fig. 1). It covers about

3,500 km2 (Martinez and Toan 2007) and represents

approximately 13 % of the total flooded area of the

Amazon River between Manaus and Óbidos (Maurice-

Bourgoin et al. 2007).

Water and sediment exchanges between this várzea

and the Amazon River are controlled by the main-

stream hydrology, local precipitation regimes and

geomorphological characteristics of the channels and

lakes. The estimate of the annual sediment storage into

the Curuai floodplain is about 710 9 103 t yr-1, which

represents between 41 and 53 % of the annual flux of

sediments entering the floodplain from the mainstream
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(Maurice-Bourgoin et al. 2007). This sediment bal-

ance confirms that this Amazonian floodplain acts as

a sediment trap, as observed by Moreira-Turcq et al.

(2004) in this system.

This floodplain comprised more than 30 intercon-

nected lakes, all permanently connected to the Ama-

zon mainstream by small channels. The flooded area

ranged between 575 and 2,090 km2 as water levels

varied between 3.03 and 9.61 m, the maximum and

minimum recorded in Curuai since 1997 (Bonnet et al.

2008). The maximum floodable area delimited by the

boundary between ‘‘Terra Firme’’ and the Amazon, is

2,430 km2, corresponding to a water level in Curuai

of about 11.5 m. The local watershed formed by the

creeks coming from the ‘‘Terra Firme’’ has a total area

of 1,370 km2 and is mostly covered by evergreen

forest. Each year, the storage stage of the floodplain

starts between November and January and lasts until

May–June. The draining phase starts in July and lasts

until November, and the largest exported volume

occurs from August until October (Bonnet et al. 2008).

Depending on the hydrologic characteristics of the

water year, the Amazon River constituted between 70 and

90 % of the water inputs. Seepage from the ground water

system contributed to less than 5 %. Significant inter-

annual variations are evident. The river water residence

time within the floodplain is 5 months ± 0.8 month

while the residence time of water from all sources is

3 ± 0.2 months (Bonnet et al. 2008). The lake studied in

this work, Santa Ninha Lake, is connected year-round to

the river by a 3.5 km channel. The surface of the lake

varies between 97 and 214 km2 during low (4.2 m) and

high (10.3 m) water stage, respectively.

Materials and methods

The TA14 core was collected in Santa Ninha Lake at

2� 070 3100 S/55� 490 2900 W (Fig. 1) using a ‘‘vibra-

core’’. The core was X-rayed and photographed, bulk

density, granulometry, radiocarbon dating, micro-

scopic analyses, organic carbon content and d13C

were used to characterize the sedimentary processes.

The core was opened, described and sampled in the

laboratory. Soon after opening, aluminum U-channels

was used to determine sediment bulk density. Sub-

samples were taken every 1 cm along the cores, and

the water content was measured after oven drying at

50 �C for several days to obtain a final stable weight.

A laser particle analyzer (CILAS 1064) was used

to measure the grain-size distribution after organic

matter had been removed by hydrogen peroxide

oxidation in 115 samples.

The mineral content was analyzed by X-ray

diffraction and Fourier transformed infra-red spec-

troscopy (FTIR) using KBr pellets. Mineralogical

compositions of 12 samples were investigated by

X-ray diffraction analysis (XRD), using a Siemens

D500 diffractometer with Ni-filtered CuKa radiation

operating at 40 kV and 30 mA. After grinding with an

agate mortar and pestle, bulk samples were mounted

in an aluminum rotating sample-holder and scanned

from 2� to 70� (2h) on 2 s, 0.02� intervals. Clay

mineralogy was determined on the \2 lm granulo-

metric fraction, obtained by size-fractionation of bulk

samples in deionized water according to Stokes’ law.

Oriented, air-dried, glycolated and heated (500 �C for

3 h) samples were scanned from 2� to 15� (2h) on 2 s,

Fig. 1 a The Amazon basin and the Amazonian floodplain; b The Curuai floodplain and the core site
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0.02� intervals. To evaluate the quantitative variability

of clays, the surface of each typical clay reflection was

measured on the glycolated sample diffractogram and

expressed as a percentage of the total diffracted

surface, allowing comparison between samples.

Samples (n = 135) were analyzed for total organic

carbon (TOC) and stable isotopic (d13C) content with a

CN analyzer (FISIONS NA-2000) connected to an

isotope ratio mass spectrometer, (Micromass Optima)

at University of California, Davis, CA, USA. Samples

were treated with 3 N HCl to remove carbonate prior

to isotopic measurements.
14C measurements were performed by an Artemis

accelerator mass spectrometry (AMS) system based

on a 3MV Pelletron from National Electrostatics

Corporation (NEC, Middleton, Wisconsin, USA) at

‘‘Laboratoire de Mesure du Carbone 14 (LMC14)—

UMS 2572 (CEA/DSM CNRS IRD IRSN—Ministère

de la Culture et de la Communication)’’. The cali-

brated ages were calculated using the software CALIB

5.0.2, available at http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/

calib (Stuiver and Reimer 1993). By convention, the

notation cal years BP is used in the case of calendar

years.

The carbon accumulation rate was calculated by

multiplying the mass of carbon by the bulk density and

the sedimentation rate for the interval closest to the

sample horizon, as shown in the expression:

TOCaccumulation rate g m�2yr�1
� �

¼ mass of carbon gð Þ � bulk density g/cm3
� �

� sedimentation rate cm/yearð Þ

Results

Chronology and lithology

Fourteen samples along the TA14 core were dated

(Table 1). An age model was derived by fitting a

cubic-spline curve to the calibrated 14C ages older than

2,300 cal years BP (Table 1 and Fig. 2), showing a

basal age of 5,600 cal years BP. Two ages that were

reversed, likely due to reworking of older sediment,

were not considered in this model (Fig. 2).

The TA14 core contains five sedimentary units: unit

V (270–199 cm, 5,600–5,100 cal years BP), unit IV

(199–165 cm, 5,100–5,000 cal years BP); unit III

(165–125 cm, 5,000–4,000 cal years BP); unit II

(125–34 cm, 4,000–2,300 cal years BP) and unit I

(34 cm to the top, 600 cal years BP—0). These units

and their mean values of the mineralogical and organic

geochemistry results are presented in Table 2.

The sedimentary rates showed higher values in the

basal units V and IV, with mean values of 3.6 and

3.1 mm yr-1, respectively, peaking at 11 mm yr-1 in

the unit V. The unit III and II had lower values, with

mean values of 0.5 and 0.6 mm yr-1, respectively.

Table 1 List of radiocarbon and calibrated dates of TA14 core samples

Depth (cm) Lab. number 14C years BP Calibrated age (cal BP) cal BP age ranges (1 sigma)

24–25 Sac3265 525 ± 69 570 506–633

30–31 Sac5575 590 ± 30 600 547–637

34–35 Sac3266 2,313 ± 81 2,300 2,158–2,458

57–58 Sac5576 3,335 ± 50 3,560 3,488–3,631

69–70 Sac5577 3,000 ± 30 3,170 3,084–3,258

144–145 Sac8753 3,920 ± 30 4,420 4,297–4,420

150–151 Sac8754 4,525 ± 40 5,180 5,061–5,302

159–160 Sac3267 4,354 ± 46 4,850 4,860–4,965

184–185 Sac3268 4,430 ± 86 4,925 4,877–5,272

186–187 Sac3269 4,455 ± 92 5,080 4,966–5,286

198–199 Sac3270 4,510 ± 94 5,130 4,984–5,310

224–225 Sac3271 4,588 ± 73 5,150 5,062–5,449

257–258 Sac3272 4,549 ± 81 5,260 5,050–5,431

268–269 Sac5579 4,900 ± 30 5,630 5,602–5,644
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A gap in the record between 2,300 and 600 cal years

BP corresponded to a break in sedimentation. The top

of the core, above 34 cm, represent the last 600 years

and present a mean sedimentary rate of 0.4 mm yr-1.

Macroscopic descriptions and microscopic exami-

nation of untreated samples and granulometric anal-

ysis reveal differences between the 5 phases of

sedimentation. From the base of the core to 165 cm

(units V and IV) the sediment presents plenty of

horizontal layers indicating a continuous sedimenta-

tion at the millennial time-scale. The basal unit V

was characterized by thin horizontal laminations of

clays and plant remains. The unit IV was rich in plant

remains and also presents laminations, but the grain

size was composed by clay, silt and small amounts of

sand. The microscopic examination showed cuticle

remains exclusively in units V and IV. In these units, a

large proportion of well-preserved tissues were found,

indicating the presence of macrophytic or inundated

forest (Igapó) production along the lake and a better

preservation of organic matter favored by high sedi-

mentation rates. No plant remains were found in unit

III, and the sediment grain size was composed of silty

clay (Fig. 2). A sharp contact was identified at 34 cm.

The sediment grain size analyses of the TA14 core

showed the presence of very fine-grained sediments in

unit V. The unit IV reflected a transition from finer to

coarser sediments. Units III, II and I (5,000 cal years

BP until the present) are also silty clay, but without

trace of sand.

Mineralogical characterization

Quantitative infrared analysis of quartz revealed

low concentrations in unit V and IV, with average of

5.6 %. In the units III, II and I the concentration of

quartz was high, with mean values of 14.7, 13.3 and

13.3 %, respectively (Fig. 3).

The results of the bulk XRD analyses indicated the

presence of smectite, illite, kaolinite and chlorite.

Figure 3 shows that the relative abundance of clays

varies along the core. The percentage of the typical

reflection of each clay species on the core surface

was used to determine the relative abundance of the

aforementioned minerals. In the units V and IV the

mean values of the smectite was 23.7, 26.1 %,

respectively. In the upper units III, II and I this

presence was higher, with averages of 50.3, 68 and

41.9 %, respectively. Illite and chlorite were less

variable along the core, although both significantly

increased in unit IV, associated with a decrease of

smectite and kaolinite.

Age (cal years BP)

D
ep

th
 (

cm
)

V

IV

III

II

I

Millimetric laminations of 
clay and vegetal remains

- Millimetric laminations of 
silty clay and vegetal remains

- Trace of sand

Silty clay without vegetal 
remains

Silty clay without vegetal 
remains

Sharp contact

Lithology

Fig. 2 Chronological model, sedimentological units and lith-

ological description of the TA14 core

Table 2 Mean values and units identified in the TA14 record

Depth (cm) Period

(cal yrs BP)

Quartz (%) Smectite (%) COT (%) C/N Caccumulation
(g m-2yr-1)

Sedimentation

rates (mm yr-1)

270–199 5,600–5,100 5.6 23.7 8.5 22 168.31 3.6

199–165 5,100–5,000 5.1 26.1 7.6 18.1 135.25 3.1

165–125 5,000–4,000 14.7 50.3 0.6 5.7 3.27 0.5

125–34 4,000–2,300 13.3 68.0 0.2 2.6 1.34 0.6

34 until the top 600–present 13.3 41.9 1.1 5.1 2.72 0.4

J Paleolimnol (2012) 48:339–350 343

123



Characterization of the organic fraction

The lower core section (units V and IV) showed the

highest TOC values, between 21.5 and 7.6 % with

mean values of 8.5 and 7.6, respectively (Fig. 4) and a

rapid decrease in the unit III (which shows an average

of 0.6 % and values between 0.3 and 1.9 %).The

TOC was lowest in the unit II (between 4,000 and

2,300 cal years BP), with mean values 0.2 %. TOC

concentrations slightly increased toward the top of the

core, with an average of 1.1 %.

The C/N ratio followed a similar pattern of

variation as that of TOC and higher values were

recorded in units V and IV (mean values of 22 and

18.1, respectively). In the unit III the mean values of

the C/N ratios was 5.7. These ratios were substantially

lower in unit II (4,000–2,300 cal years BP), with an

average of 2.6, but showed a slight increase in unit I

(600 cal years BP until present) and presented mean

values of 5.1.

The d13C values in the units V and IV presented

mean values was of about 28.5 and 29.2 %, respec-

tively. In the unit III the isotopic compositions were

heavier than the other units, with values between

-29.3 and -24.2 % and average of -26.1 %. The

unit II showed mean values of -29.3 % and the unit I

presented values of about -27.8 %.

The average carbon accumulation rate of the

core TA14 was 62 g m-2 yr-1, ranging from 0 to

454 g m-2 yr-1. The highest values were in units V

and VI, with averages of 168 and 135 g m-2 yr-1,

respectively. The carbon accumulation rate was low in

units III, II and I (mean of 2.3 g m-2 yr-1, 1.0 g m-2

yr-1 and 2.7 g m-2 yr-1, respectively).
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Discussion

Paleohydrological changes and its relation

with paleoclimatic records

The mineralogical and organic geochemistry analysis

reveals five hydrological phases along the last

5,600 cal years BP. During 5,600 and 5,000 cal years

BP, the sediment is characterized by the presence of

clay laminations interspersed with plant debris. These

characteristics reflect a low-energy system favorable

to the deposition of organic-rich clay (Figs. 3 and 4).

The absence of coarser sediments and low concentra-

tions of quartz and smectite in this period also suggest

a reduced hydrodynamics and a reduced influence

of the Amazon River, which is responsible for the

mineral input into the lake. As the Amazon River

sediment has a clay assemblage characterized by

relatively high smectite content (Guyot et al. 2007),

the lower amount of smectite between 5,600 and

5,000 years cal BP corroborate a reduced river inflow.

Fine horizontal laminations suggested that the flood-

plain sediment has not been significantly disturbed

since deposition (Aalto et al. 2003), also supporting

the occurrence of a low-energy environment. These

laminations can also indicate that, despite the low

river influence observed in this period, it probably

occurred by flood pulses and can reflect the alternating

dominance of sediment supply either from the local

watershed or the Amazon River. The organic matter

buried between 5,600 and 5,000 cal years BP is

typical of C3-type plants, as shown by the C/N versus

d13C data diagram (Fig. 5). The presence of cuticles

and well-preserved tissues observed by microscopic

analyses also suggest the presence of C3-type plants.

This environment may correspond to a floodplain

forest (Igapó forest) or to a macrophyte bank. The

Amazonian macrophytes have high productivity

rates. In Lake Calado, Melack and Engle (2009) show

that the net primary productivity by the macrophytes

corresponds to 64 % of the carbon production. These

plants may exhibit net primary production values

about 3 times those of floodplain forest (Piedade et al.

1991), for this reason, the presence of this vegetation

was more likely than the flooded vegetation.

The reduced influence of the Amazon River at that

time may be due to a change in the position of the

Amazon river. The problem is that the migration of the
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Amazon course is limited to the north by the Terra

Firme relief (Fig. 1). This eventual migration, for

example to the northern channel of the river, move

away the river only around 6 km. It must be under-

stood that present day floods cover an area of about

2,090 km2 reaching more than 20 km from the main

course. Therefore the reduced influence of Amazon

river is certainly due to a reduction of its high water

levels implying a dryer climate phase.

Numerous records show a strong mid-Holocene dry

phase at different sites of the Amazon basin (Absy

et al. 1991; Cordeiro et al. 2008, 1997; Mayle et al.

2000; Suguio et al. 1993; Sifeddine et al. 2001; Turcq

et al. 1998); in Lago Ayauch, Equador (Bush and

Colinvaux 1988); Lago La Yeguada, Panamá (Bush

et al. 1992), at Magdalena Cauca-San Jorge, Colôm-

bia (Van der Hammen 1991) and in the Andes (Baker

et al. 2001, Hillyer et al. 2009). The organic and

mineralogical composition of the period between

5,600 and 5,000 cal years BP suggest that the Santa

Ninha Lake was a shallow water lake during this time,

corroborating to a drier climate.

The increased quartz concentration after 5,000

cal years BP accompanied by a drastic decrease in

TOC (Fig. 6) indicates a change in depositional

conditions that favored the transport and deposition

of minerals in the floodplain lake. The period

between 5,000 and 4,000 cal years BP was marked

by a decreased of clay and fine silt and an increased of

coarser silt. These data suggest longer periods of

high water levels of the Amazon River. The TOC

decreased, but the sedimentation rate remained high.

Between 5,000 and 4,000 cal years BP the lake level

was probably higher than the previous phase. These

factors highlighted the contribution of clastic input

that could dilute the organic matter produced in the
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lake (Fig. 6). The filling of the lake led to favorable

conditions for enhanced aquatic primary productivity,

as shown by the increased d13C values and by a C/N

typical of algae (Figs. 4 and 5). When the availability

of dissolved atmospheric CO2 (d13C = -7 %) is

limited, lake algae begin to use dissolved HCO3-

(d13C = 1 %) as their source of carbon and their

isotopic compositions become heavier. Situations

where HCO3- becomes important include periods of

high productivity during which the availability of

dissolved CO2 becomes diminished (Meyers 2003).

In Calado Lake, close to the Rio Solimões, Behling

et al. (2001) observed a decrease in TOC after 4,070
14C yr BP, accompanied by a decrease of herb pollen,

especially after 2,080 14C yr BP. According to Behling

et al. (2001), this may suggest that the period of high

water stands has become longer since that time. In

Tapajós Lake, a slack water lake, Irion et al. (2006)

found a history of subtle environmental change when

compared with the TA14 record. The pollen spectra

shows a decrease in the presence of the pioneer tree

Cecropia after 4,600 cal years BP, interpreted as a

reduced frequency and/or intensity of drought events

(Irion et al. 2006). This characteristic suggests an

environment that became wetter after 4,600 cal years

BP in Tapajos, in agreement with the record of Santa

Ninha Lake.

Between 4,000 and 2,300 cal years BP, the period

was characterized by extremely low concentrations

of TOC (0.22 %) probably because of a dilution by a

higher input of Amazon sediment. Smectite fraction

remains high during this phase. Large seasonal

variations in the river can result in major changes in

lake area and depth (Forsberg et al. 1988) and in these

phases of longer water levels of the Amazon River the

Santa Ninha Lake seems to have a larger surface area,

which explains lower sedimentations rates.

The sharp contact at 34 cm, between 2,300 and

600 cal years BP, corresponded to a break in sedi-

mentation, which is interpreted as a consequence of a

strong erosive event. Therefore, longer periods of high

levels stage of Amazon River or catastrophic flood

events probably had a strong influence on the Santa

Ninha Lake.

TOC increased slightly in the top of the core

(600–0 cal years BP). The mean C/N ratio of this

phase indicated a phytoplanktonic origin (Fig. 5),

and there was a shift from coarser to finer sediment

fractions. Actually, suspended sediments in the Santa

Ninha Lake shows a predominance of finer sediments

with approximately 25 % of clay, without a significant

presence of sand (Amorim et al. 2009) and organic

matter present in the lake demonstrate the presence

of two sources of organic matter depending of the

different water level stages (Moreira-Turcq et al.

2005). During the rising water period the organic

matter is characterized by a higher C/N (approx. 9.5)

which seems to indicate the organic matter has a soil-

terrestrial origin characteristic of the Amazon Basin.

Suspended matter present in the Amazon River shows

a mean C/N (approx. 9) similar to that recorded for

soils (Hedges et al. 1986). The lower C/N observed in

the during falling water periods can be attributed to a

presence of phytoplankton (C/N between 5 and 6.8)

(Moreira-Turcq et al. 2005). All these data indicate

that the Santa Ninha Lake after 600 cal years BP

present the modern characteristics.

Carbon accumulation rates

There are different world-wide studies relating to

carbon storage within wetlands and these works

indicate that these ecosystems are vital carbon sinks

(Kayranli et al. 2010). Coastal wetlands inthe United

States shows a great potential to sequester carbon. In a

wetland complex, Southern California, the mean rate

of C accumulation was high (33 ± 2.9 g m-2 yr-1)

over a long time period (5,000 years) (Brevik and

Homburg 2003). In riverine floodplains of the Atlantic

Coastal Plain (Virginia, Maryland and Delaware,

USA) this rate ranged from 61 to 212 g m-2 yr-1

(Noe and Hupp 2005). In Boreal forests in Finland,

Turunen et al. (2001) found mean rates of

15–26 g m-2 yr-1. Another study estimated that the

wetlands from West Siberian Lowland, with an area of

787,000 km2, presents an average annual carbon

accumulation rate at 2,280 ton m-2 yr (Solomeshch

2005). In the Amazon floodplains lakes there are only

a few works on the role played by these lakes in the

carbon accumulation, described below.

Triggered by high carbon contents and high sedimen-

tation rates, extremely high carbon accumulation rates

were detected between 5,600 and 5,000 years cal BP in

the TA14 record. The mean values for the periods from

5,600 to 5,100 and 5,100 to 5,000 cal years BP were

168 g m-2 yr-1, peaking at 450 g m-2 yr-1, and about

135 g m-2 yr-1, peaking at 225 g m-2 yr-1, respec-

tively (Fig. 4). This carbon accumulation rate is
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relatively high by comparison with other Amazonian

floodplains lakes. In the Solimões River, Devol et al.

(1984) determined recent (210Pb chronology) carbon

accumulation rates of 44 g m-2 yr-1 in Jacaretinga Lake

and 28 g m-2 yr-1 in Cristalino Lake. In Calado Lake,

Smith-Morrill (1987) also estimated a recent carbon

accumulation rate that varied between 31 and 137 g m-2

yr-1. Moreira-Turcq et al. (2004) also studied recent

organic carbon sedimentation in the Santa Ninha Lake

(TA11 core) and found a mean value of about 100 g m-2

yr-1, peaking at 250 g m-2 yr-1. Because the TA11 core

was collected near a channel inlet connecting the

Amazon River to the várzea, it likely contained higher

sedimentation rates than those of the central sector of the

lake. Thus, its high sedimentation rate was influenced by

the proximity to the Amazon River, unlike the lowest

TA14 core section, in which organic sedimentation was

produced in situ due the lower water level of the Amazon

River in this period. No other data related to carbon

accumulation rates were available for Amazon flood-

plain lakes.

Changes in the Amazon River hydrology have

profound and varied ecological consequences for

floodplains. In this work, our results show that the

hydrological dynamics of the Amazon River strongly

influenced the carbon accumulation in Santa Ninha

Lake during the last 5,600 cal years BP.

The comparison between the carbon accumulation

rates from the TA14 and TA11 cores shows that the

floodplain lakes may constitute an important sink for

organic carbon produced in situ or carried by the

Amazon River into the lake although the high-energy

environment caused by the river may also be respon-

sible for the decrease in these rates, as observed in

phases III and II of the TA14 core. However, the

Amazon floodplain along a 2,600 km reach of the

Amazon River contains about 6.500 lakes (Melack and

Forsberg 2001) and the main challenge to further

investigation of carbon accumulation is the size and

complexity of this system, subjected to oscillations

of the Amazon River discharge and its tributaries

(Richey et al. 1989).

Conclusions

The changes observed in the TA14 cores documents

five hydrologic phases in the evolution of this lake. In

the phase V, between 5,600 and 5,000 cal years BP,

the vegetation was dominated by C3 plants and the

lake was probably more isolated from the River due to

longer periods of low waters. The phase IV, between

5,100 and 5,000 cal years BP, showed a change from

drier mid-Holocene conditions to wetter late-Holo-

cene conditions with a change for a relatively high-

energy environment. This hydrodynamic was due to a

strong riverine influence, which was caused by longer

periods of high water levels. The phase II (between

4,000 and 2,300 cal years BP) was characterized by

low TOC values, which also suggest longer high water

levels with high mineral input. After 600 cal years BP

the current characteristics of this lake was installed.

All these results show that the productivity and

hydrodynamics of this floodplain lake is strongly influ-

enced by the duration of the high/low water levels which

in turn can be a result of regional climatic changes.
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62:251–275

Bush MB, Silman MR, Listopad CMCS (2007) A regional study

of Holocene climate change and human occupation in

Peruvian Amazonia. J Biogeogr 34:1342–1356

Cordeiro RC, Turcq B, Oliveira Da Silva A, Suguio K (1997)

Holocene environmental changes in Carajás region (Pará,
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10.2 PALEOHYDROLOGICAL CONTROLS ON SEDIMENTARY ORGANIC MATTER 

COMPOSITION IN AN AMAZON FLOODPLAIN LAKE, LAKE MARACÁ (BRAZIL) 

DURING THE LATE HOLOCENE 
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Abstract 

 

In order to understand the impact of hydrological changes of the Amazon River on 
sedimentary organic matter (OM) composition in Amazonian floodplain lakes three sediment 
cores were collected from Lake Maracá (Eastern Amazonia) along a transect from the 
Amazon River main channel to inland. The cores were dated with 14C Accelerator Mass 
Spectrometry (AMS) and studied by X-ray, mineralogical composition, total organic carbon 
(TOC) and total nitrogen (TN) contents, stable isotopic composition of TOC and TN (δ13COC 
and δ15N), and glycerol dialkyl glycerol tetraethers (GDGTs) distributions. Two distinctive 
sedimentary depositional phases were identified based on the mineralogical composition and 
the geochemical characteristics of sedimentary OM. Between 3600 and 1880 cal years BP, 
this lake was a semi-isolated lake with a reduced influence of the Amazon River main stem. 
This induced a predominant deposition of C3-plant derived OM supplied by surface erosion 
and runoff of acidic soil. A distinct connection of Lake Maracá to the Amazon River began 
after 3200 cal years BP and was established, with its modern characteristics, at 1880 cal years 
BP. This resulted in the increased contribution of phytoplankton and semi-aquatic C4 
macrophytes as well as C3-plant derived more alkaline soil OM to the sedimentary OM pool. 
Consequently, our study demonstrates that the source of sedimentary OM in the Amazon 
floodplain lakes was strongly linked to the Amazon River hydrodynamics during the Lake 
Holocene. 
 

Keywords: Amazon floodplain lakes, paleohydrology, Holocene, sedimentary organic matter, 

glycerol dialkyl glycerol tetraethers 

 

1. Introduction 

 

The Amazon Basin covers more than one third of the South American continent, and its 

discharge contributes almost one fifth of the total discharge of all rivers of the world 

(Mollinier et al., 1997). Due to the flat topography, the high rainfall, and the pronounced 

seasonality of precipitation, large areas of the Amazon Basin are periodically flooded during 

rainy seasons (Junk, 1997). The flooded areas cover 44 % of the entire Amazon Basin (Guyot 
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et al., 2007) and comprise one of the largest wetlands in the world (Melack et al., 2004). The 

Amazonian floodplains contain thousands of lakes, which are connected temporarily or 

permanently to the main river channel. These lakes are formed by river water level 

fluctuations, which cause the formation of bars and the accumulation of river-transported 

sediments by diffusive overbank flows and channelized flows (Dunne et al., 1998). Hence, 

large quantities of sediments (Mertes, 1994; Maurice-Bourgoin et al., 2007) and associated 

OM (Moreira-Turcq et al., 2004) are accumulating in the floodplain lakes.  

High-resolution climate records are essential in order to understand the driving forces of 

past climate changes (Jones et al., 2009). Lake sediment records with annual laminations are 

one of the prime candidates for obtaining such records (Brauer et al., 2008). Sediment cores 

recovered in the Amazonian lakes have also been widely used to study paleoenvironmental 

and paleoclimatological changes in the Amazon Basin during the Holocene (e.g., Absy, 1979; 

Cordeiro et al., 1997; Turcq et al., 1998; Behling and Hooghiemstra, 1999; Sifeddine et al., 

2001; Bush et al., 2007; Mayle and Power, 2008). Such studies have provided evidences that 

the Amazon Basin repeatedly experienced relatively dry periods during the Holocene. Most of 

these studies have, however, been conducted in the lakes disconnected from the influence of 

the hydrological dynamics of the Amazon River. In contrast, little is known about the 

functioning of the Amazon floodplain lakes in association with climate change impacts on 

hydrology and thus sedimentary OM during the Holocene. Therefore, the aim of this study is 

to investigate changes in the hydrodynamics of the Amazon River as a response to climate 

changes through the study of the sedimentary organic matter composition during the Late 

Holocene.  

We applied multiple organic geochemical proxies in combination with lithology and 

clay mineralogy.  

 

2. Study area 

 

Lake Maracá is situated near the city of Monte Alegre in the southern margin of the 

Amazon River at 500 km from the mouth of the estuary. This lake presents an area of 50 km2 

and, during periods of high water level, it is connected to the river main channel as well as 

with three adjacent lakes south and east of Lake Maracá. During the period of low water level, 

the lake is only connected to the Amazon River by small channels and no connection exists 

with the others lakes (Fig. 1). The bedrock of the Terra Firme (i.e. unflooded upland) in the 

Maracá catchment area is formed by the Cretaceous Alter do Chão Formation (Latrubesse et 
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al., 2009) which was subjected to intense long-time weathering processes (Irion, 1984). The 

main clay mineral delivered by Terra Firme creeks is predominantly kaolinite (Behling et al., 

2001; Guyot el al., 2007; Amorim, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. A satellite image showing A) the lower Amazon basin with the location of Lake 
Maracá and B) detailed sediment core sites. 

 

The catchment area is characterized by a humid tropical climate without long dry 

periods. The annual mean precipitation is about 2200 mm and the annual mean air 

temperature is about 27oC (Radambrasil, 1974). The lake is surrounded by a dense tropical 

rain forest (Terra Firme forest) in the southern bank, and a forest-savanna transition in the 

northern bank (Radambrasil, 1974). Around the lake there are also pioneer formations 

(grasslands) with the predominance of Paspalum fasciculatum and Echinochloa polystachya 

(C4 plants), and Eichornia crassipes (a C3 plant).  

 

3. Material and method 

 

3.1 Sediment cores  

Three sediment cores (MAR3, MAR1, and MAR2) along a transect from the Amazon 

River main channel to the inland were collected manually in Maracá Lake in 2007 (Fig. 1). 

The cores were opened, described, photographed, and submitted to X-ray analyses with the 
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SCOPIX X-ray equipment in the EPOC (Environnements et Paléoenvironnements 

Océaniques et Continentaux) laboratory at the University of Bordeaux I (France). SCOPIX 

uses classical X-ray equipment (X-ray source: 160 kV, 19 mA), coupled with new radioscopy 

instrumentation (CCD camera 756 × 581 resolution), connected to a computer for data 

acquisition and processing (Migeon et al., 1998). 

 

3.2 Radiocarbon (14C) analysis 

The 14C measurements were performed on TOC by an Artemis accelerator mass 

spectrometry (AMS) system based on a 3MV Pelletron from National Electrostatics 

Corporation (NEC, Middleton, Wisconsin, USA) at "Laboratoire de Mesure du Carbone 14” 

(LMC14) - UMS 2572 (CEA/DSM CNRS IRD IRSN – Ministère de la Culture et de la 

Communication)". The calibrated ages were obtained using the CALIB 5.0.2, available at 

http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib (Stuiver, 1998). By convention, the notation "cal years 

before present (BP)” is used in the case of calendar years. 

 

 3.3 Clay mineral analysis 

Clay mineralogy was determined on the <2 µm granulometric fraction, obtained by 

size-fractionation of bulk samples in deionized water according to Stokes’ law. These 

compositions were investigated by X-Ray Diffraction analysis (XRD), using a Siemens D500 

diffractometer with Ni-filtered CuKα radiation operating at 40 kV and 30 mA. Oriented, air-

dried, glycolated and heated (500°C for 3 hours) samples were scanned from 2° to 15° (2θ) on 

2 s, 0.02° intervals. To evaluate the quantitative variability of clays, the surface of each 

typical clay reflection was measured on the glycolated sample diffractogram and expressed as 

a percentage of the total diffracted surface, allowing comparison between samples.  

 

3.4 Elemental and stable isotope analysis 

Samples were analyzed for TOC and TN contents and stable isotopic compositions of 

TOC (δ13COC) and TN (δ15N) with a CN analyzer (FISIONS NA-2000) connected to an 

isotope ratio mass spectrometer (Micromass Optima) at the University of California (Davis, 

USA). Samples were treated with 1 N HCl in order to remove carbonates prior to the 

analyses. The δ13COC and  δ15N values are reported in the standard delta notation relative to 

Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB) and atmospheric N2 standards. To calculate the C:N ratio, 

we used TOC and TN. The analytical precisions (as standard deviation for repeated 
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measurements of the internal standards) for the measurements were 0.1 mg g-1 for TOC, 0.05 

mg g-1 for TN, 0.06 ‰ for δ13COC, and 0.13 ‰ for δ15N. 

 

3.5 GDGT analysis 

In brief, freeze-dried samples were extracted with an Accelerated Solvent Extractor 

(DIONEX ASE 200) using a mixture of dichloromethane (DCM): methanol (MeOH, 9:1 v:v). 

The extract was separated into apolar, ketone, and polar fractions over an Al2O3 column using 

hexane:DCM (9:1 v/v), hexane:DCM (1:1 v:v), and DCM:MeOH (1:1 v:v), respectively. The 

polar fractions (DCM:MeOH, 1:1 v:v) were analyzed for GDGTs according to the procedure 

described by Schouten et al. (2007). The polar fractions were dried down under nitrogen, re-

dissolved by sonication (5 min) in hexane:propanol (99:1 v:v), and filtered through 0.45 µm 

polytetrafluoroethylene (PTFE) filters. The samples were analyzed using high performance 

liquid chromatography-atmospheric pressure positive ion chemical ionization mass 

spectrometry (HPLC-APCI-MS). GDGTs were detected by selected ion monitoring of their 

(M+H)+ ions (dwell time 237 ms) and quantification of the GDGT compounds was achieved 

by integrating the peak areas and using the C46 GDGT internal standard according to Huguet 

et al. (2006).  

The branched and isoprenoid tetraether (BIT) index, the degree of cyclization (DC), and 

the cyclisation ratio of branched tetraethers (CBT) were calculated according to Hopmans et 

al. (2004), Weijers et al. (2007) and Sinninghe Damsté et al. (2009) respectively:  

       (1) 

        (2) 

        (3) 

The roman numerals refer to the GDGTs indicated in Apendix 1. I, II, and III are 

brGDGTs and IV is the isoprenoid GDGT, crenarchaeol. For the calculation of pH, the 

regional soil calibration for the Amazon Basin was used (Bendle et al., 2010):  
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CBT = 4.2313 - 0.5782 × pH (r2 = 0.75) (4) 

 

4. Results 

 

4.1 Lithology 

The MAR3, MAR1 and MAR2 sediment cores from Lake Maracá mainly consist of clay 

(Table 1). The base of MAR1 (100-55 cm) and MAR2 (86-72 cm), accordingly to the 

lithological description, are composed by organic-rich clay layers. After such layers, no 

vegetal remains were found in these cores in contrast to MAR3, which presented an organic 

rich clay layer in the top of the core (10-0 cm).  

 

Table 1. Lithological descriptions of the sediment cores investigated. 

Sediment 
core 

Depth 
(cm) Description 

 MAR3 0-10.5 clay with vegetal remains (10 yr 3/1) 
 10.5 sharp contact 
  10.5-54.5 clay (10yr 3/1 and 10yr 3/2) 
 54.5-64.5 compacted clay (10 yr 4/3) 
   

 MAR1 0-55 
clay with high water content (10 yr 4/1 and 10 yr 
3/1) 

 55-99.5 clay with vegetal remains (10 yr 3/1 and 10 yr 3/2) 
   

 MAR2 0-20.5 clay (very dark greyish brown 10 yr 3/2) 
 20.5-35.5 silty clay (10 yr 3/2) 
 35.5 sharp contact 
 35.5-51.5 clay (10yr 3/2) 
 51.5 sharp contact 
 51.5-72.5 clay with black spots (10 yr 4/1) 
  72.5-86 black clay (10yr 2/1) 

 

4.2  X-ray analysis  

The X-ray images of the cores (Fig. 2) allow identification of sedimentary structures 

with high resolution. Since silicate material absorbs more X-rays than OM, the silica rich 

horizons were revealed as darker sections whereas the OM-rich layers were revealed as lighter 

coloured sections.  
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Fig. 2. X-ray images and grey level values of MAR3, MAR1 and MAR2 cores in comparison 
to TOC contents (wt. %). Note that the x-axes for TOC contents are plotted on a logarithmic 
scale. 
 

4.3  Radiocarbon dating 

Nine AMS radiocarbon dates were obtained for MAR3 with an age of the basal section 

of 5500 cal years BP (Table 2). Seven TOC AMS dates defined the sedimentary chronology 

of the MAR1 core, with an age of the basal section of 2700 cal years BP (Table 2). The 

MAR2 sedimentary chronology was established on seven TOC AMS radiocarbon dates, with 

an age of the basal section of 3600 cal years BP (Table 2).  

 

4.4 Mineralogical characterization 

The main mineralogical components of all three cores are kaolinite, smectite and illite 

with small percentage of chlorite. In core MAR3 (the closest to the Amazon River) the clay 

fraction showed high variability along the core and the kaolinite and the smectite presented 

mean values of 46 % and 34 %, respectively (Fig. 3). In the lowermost core section, in both 

MAR1 and MAR2, the predominance of kaolinite was evident with the mean values of 48 % 

and 68 %, respectively. An evident transition from a kaolinite-rich sediment unit to a 

smectite-rich sediment unit was coeval in both cores. After this shift, the smectite was the 

most abundant mineral in MAR1 and MAR2, with the mean values of 47 % and 44 %, 

respectively. 
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Sediment core Depth (cm) Lab number 14C years BP cal BP ages   Calibrated  

        ranges (1 sigma) age (cal BP) 

 MAR3 5 SacA 25869 400 ± 30 330-490 450 

 18 SacA 21013 685 ± 30 565-650 640 

 25 SacA 10684 470 ± 30 470-515 500 

 35 SacA 21014 840 ± 30 685-730 720 

 43 SacA 21015 1005 ± 30 810-920 900 

 46 SacA 10685 1785 ± 30 1575-1700 1700 

 48 SacA 25870 1975 ± 35 1822-1920 1870 

 58 SacA 25871 3010 ± 30 3070-3210 3100 

  60 SacA 21016 4845 ± 30 5480-5590 5500 

 MAR1 15 SacA 21008 620 ± 30 545-630 550 

 29 SacA 10676 835 ± 30 685-730 700 

 53 SacA 10677 870 ± 30 690-770 700 

 56 SacA 10678 1765 ± 30 1560-1690 1575 

 68 SacA 21009 1930 ± 30 1740-1870 1880 

 85 SacA 21010 2540 ± 30 2450-2700 2700 

  95 SacA 10679 2550 ± 30 2490-2710 2700 

 MAR2 22 SacA 10680 260 ± 30 155-310 300 

 37 SacA 10681 1980 ± 30 1825-1920 1880 

 53 SacA 10682 1850 ± 30 1635-1810 1700 

 62 SacA 21011 2080 ± 30 1900-2040 1950 

 66 SacA 25868 1980 ± 35 1825-1920 1880 

 75 SacA 21012 3065 ± 30 3084-3320 3200 

 83 SacA 10683 3395 ± 30 3490-3635 3600 

 

 

 4.5 TOC, TN, and C:N ratio 

The sediments of core MAR3 had relatively low TOC levels between 0.2 wt. % and 4 

wt. % with an average of 2 wt. % (Fig. 3). The TN content in MAR3 was an average of 0.2 

wt. %, ranging from 0.05 wt. % to 0.2 wt. %. The average C:N ratio was ca. 9.2 and varied 

between 3 and 10. In MAR1 and MAR2, TOC, TN, and C:N ratio were generally higher than 

those in MAR3 and both cores revealed similar trends, with higher values in the lowermost 

core section that decreased toward the core top. In the MAR1 and MAR2 cores the lowermost 

core section mean values of TOC, TN and C:N ratio were 5.8 wt. % and 15.3 wt. %, 0.4 wt.% 

and 0.81 wt. %, 13.8 and 17.2, respectively. The mean values of TOC, TN and C:N ratio for 

the core top, in the MAR1 and MAR2 core, were 3 wt. % and 2.3 wt. %, 0.3 wt. % and 0.2 wt. 

% and 10.9 and 8.9, respectively. A negative correlation between the grey level of the 

radiographs and the TOC contents was observed (Fig. 2), which supported the X-ray results. 

In the MAR2 and MAR3 cores, a significant correlation was observed between TOC and grey 

level (MAR3: r = -0.72, n = 63, p<0.05 and MAR2: r = -0.82, n = 80, p <0.05), while the 

MAR1 core showed a much less significant correlation (r = -0.1, n = 100, p<0.05). 
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 4.6 Stable isotopic composition 

The δ13COC showed substantial variation in all three cores (Fig. 3). Cores MAR3 and 

MAR1 showed similar values between -28.3 ‰ and -24.0 ‰. MAR2 presented similarly 

depleted δ13COC values, ranging from -28.7 ‰ to -25.1 ‰. However, the δ13COC values were 

enriched between 70 cm and 56 cm, with the mean value of -20.9 ‰.  

δ15N values of core MAR3 varied between 1.9 ‰ and 4.3 ‰ with the maximum value 

in the lowermost core section (Fig. 3). The δ15N values in cores MAR1 and MAR2 varied in a 

similar way. In cores MAR1 and MAR2 low values in the lowermost core section were found, 

with the averages of 1.6 ‰ and 0.8 ‰, respectively. Towards the core top, the values 

increased in MAR1 and MAR2, with the mean values of 2.4 ‰ and 2.8 ‰, respectively.  
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Fig. 3. TOC contents (wt. %), C:N ratio, δ13COC, δ15N values, and clay fraction for A) MAR3, B) MAR1, and C) MAR2. Note that the x-axes for 
TOC and TN contents as well as C:N ratio are plotted on a logarithmic scale. 

1
77
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 4.7 GDGT concentration and distribution  

We analyzed GDGTs for core MAR2. The concentrations of crenarchaeol and the 

summed branched GDGT concentrations (I, II, and III, structures in Appendix I) varied 

between 2 and 13 and between 34 and 900 µg gOC
-1, respectively (Fig. 4). The BIT index was 

high, varying between 0.91 and 0.98, as is similar to that reported for most soils (Hopmans et 

al., 2004; Weijers et al., 2006). The DC (Sinninghe Damsté et al., 2009) ranged from 0.01 to 

0.28 (Fig. 4). The reconstructed CBT-reconstructed pH  followed the pattern of the DC, with 

the values of 4-8. 

 

 

Fig. 4. Crenarchaeol (µg gOC
-1), summed branched GDGTs (µg gOC

-1), BIT index, degree of 
cyclization, and reconstructed soil pH for the MAR2 core. 
 

5 Discussion 

 

5.1 Paleohydrological changes 

Based on the results from the chronology, lithology, X-ray analysis, and the clay 

mineralogy, we defined two sedimentary units for Lake Maracá: unit II (3600 to 1880 cal 

years BP) and unit I (1880 cal years BP to present). In the following section, we discuss the 

linkage between sedimentary and hydrological changes in the Amazon Basin during the Late 

Holocene in more detail. 

 

 5.1.2 Unit II (3600-1880 cal years BP) 

Between 3600 and 1880 cal years BP, the predominant clay mineral in the lake 

sediment was the kaolinite, with only a low (<30 %) smectite content (Fig. 3). The clay 

minerals of Terra Firme are dominated (i.e. almost 100 %) by kaolinite (Behling et al., 2001; 

Amorim, 2010), while Amazon River sediments have a clay assemblage characterized by 

relatively high smectite content (up to 50%) (Guyot et al. 2007). Thus, kaolinite-rich and 
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smectite-poor sediments indicate a higher sediment input from the local drainage basin and a 

lower sediment supply from the Amazon River. These findings suggest at the beginning of 

Late Holocene, Lake Maracá was a semi-isolated lake with a reduced influence of the 

Amazon River and predominant runoff from local drainage areas. This weaker Amazon River 

influence can be due to low water levels of the Amazon River which were caused by a lower 

water discharge in the upstream of the Amazon River associated with the reduced 

precipitation (Behling et al. 2001). 

In unit II an extreme event was observed at 2700 cal years BP reflected by the 

radiocarbon dating between 95 and 85 cm in MAR1 (Table 2). This event was characterized 

by deposition of sediments with uniform age, which might have been caused by strong input 

of sediment into the lake either due to a high river input or an erosion of the catchment area. 

When the lake is more isolated from the river, processes in the floodplain become less 

dependent on the river channel and more subjected to local climatic events (Junk et al., 1989). 

In the Bolivian floodplains, Aalto et al. (2003) observed that this type of episodic deposition 

was linked to climatic oscillations such as La Niña events, which can be responsible for the 

transport of large volumes of sediment to the floodplains. 

A similar event around 2700 cal years was also observed in other climatic records 

throughout the tropical South America, with different impacts on the ecosystems. For 

instance, Mayle et al. (2000) reported that the humid evergreen rain forests in the southern 

margin of Amazonia expanded due to the increased precipitation after 2790 cal years BP. In 

Carajás region, 800 m high outside the flooded area from Amazon basin, Cordeiro et al. 

(2008) showed that between ca 2800 cal yr BP to 1300 cal years BP lacustrine production 

increased, as shown by the increase of chlorophyll derivates and TOC accumulation rate. 

Amorim (2010) observed that, in the greatest Amazon floodplain lake (Curuai floodplain), a 

2700 year-event was characterized by very high sedimentation rates. This author interpreted 

that this event was a consequence of abrupt flood event. According to Pallcacocha lake record 

(Equator), after 2700 cal years BP  a period without El Nino event was observed (Moy et al. 

2002) and in Cariaco Basin a peak of Titanium at 2770 cal years BP indicates strong 

precipitation in Venezuela (Haug et al. 2001).  

 

5.1.3 Unit I (1880 cal years BP to the present) 

In this unit an increase in the smectite content was evident in Lake Maracá (Fig. 3). This 

shift suggests that the Amazon River input after 1880 cal years BP increased compared to the 

input from the surrounding local drainage basin. Higher smectite content in turn indicates an 
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increase in the Amazon flood level. Behling et al. (2001) observed that in Lake Calado 

(central Amazonian) the proportion of várzea forest pollen increased since 2080 14C years BP 

(2020-2140 cal years BP), while herbs growing on the dry muddy areas around the lake 

decreased. Hence this provides a supporting evidence for rising water levels in the Amazon 

River the Late Holocene.  

From 1880 cal years BP to the present, no significant hydrological changes are evident 

from the mineralogical content of MAR2 sediment core while MAR1 and MAR3 show 

variability in clay mineralogy. This high variability may be related to the alternating 

dominance of sediment supply either from the local watershed or the Amazon River probably 

due to the core sites closer to the Amazon main channel while at MAR2 site the flood are 

buffered by the distance from the main channel. Several sedimentary events were recorded in 

the MAR1 and MAR2 cores (Table 2). In the MAR1 core a gap in the record between 1575 

and 700 cal years BP corresponds to a break in sedimentation. We also observe another 

extreme event of sedimentation characterized by a 25-cm thick sediment package of uniform 

age at 700 cal years BP (Table 2).  

The base of the MAR3 core had an age of 5500 cal years BP (Table 2) immediately 

followed by a gap of sedimentation. This gap may be due to lower level of the lake at the 

transition from middle to late Holocene. The lacustrine environment recorded by the MAR3 

core started at 3100 cal years BP that represents the unit II. The increasing amount of smectite 

marks the expansion of Lake Maracá to its Late Holocene size. According to Bush et al. 

(2007) the last millennium may represent the period of highest sustained lake levels within the 

Holocene in Amazonian lowlands. A wetter Late Holocene was also recorded in other sites of 

the Amazon Basin (Behling and Hooghiemstra, 1998; Behling and Costa, 2000; Behling et 

al., 2001; Turcq et al. 2002; Cordeiro et al., 2008; Hermanowski et al., 2012). All these data 

are in good agreement with the highest lake water levels reported in this period. 

In summary, our results reveal the increase in flood levels of the Amazon River during 

the last 3600 cal years BP. The Maracá record presents hydrological variations that induced 

significant changes in the source of the buried OM in Maracá Lake, as discussed below.  

 

5.2 Paleohydrological impact on the source of sedimentary OM in Maracá Lake 

 

 5.2.1 Bulk organic geochemical characteristics  

The sediments carried by the Amazon River have lower TOC content (approx. 0.5-1.5% 

of the total suspend matter measured at Óbidos station, Moreira-Turcq et al. 2005) than that of 
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Terra Firme (e.g Ferreira et al. (2001) found that the first 10 cm of the soil profile collected at 

80 km north of Manaus city, Amazonia state, was composed of 7.1wt% of soil OM). In the 

unit II, between 3600-1880 cal years BP, the high TOC content of the MAR2 core (Fig. 3) 

thus suggests a shallow-water lake environment due to the low inflow of the Amazon River 

water to the lake. Such an environment might have caused an anoxic bottom water condition 

due to the reduced oxygenated river water flow, which would have further enhanced the OM 

preservation and thus increased the TOC content.   

The C:N ratio, δ13COC, and δ15N were used to disentangle the origin of sedimentary OM 

in Lake Maracá. TOC (wt. %) correlated significantly with TN (wt. %) with a 0.06 intercept 

(r2 = 0.93, n = 65, p <0.001, Fig. 5). This indicates that a contribution of mineral nitrogen 

(NH4
+ + NO2

- + NO3
-) present in fine-grained sediments might have accounted for up to 0.06 

wt. % of the TN content in Lake Maracá, lowering C:N ratio (Devol and Hedges, 2001). In 

most sediment, inorganic nitrogen contents were small compared to those of OM. However, 

in sediments of the MAR3 lowermost core section with low TOC contents (<0.3 wt. %, Fig. 

3), the proportion of inorganic nitrogen was relatively large (mean of 80% of the TN) leading 

to unrealistically low C:N ratios (cf. Meyers, 1997; Meyers and Teranes, 2001). Therefore, we 

corrected TN, by subtracting 0.06 wt. % (mineral nitrogen) and calculated the C:N ratio (Fig. 

6). However, the bottom of MAR3 core presented values of TN close to 0 and, consequently, 

the C:N ratio in this part of the core was not calculated and not presented in Fig. 6. 

 

Fig. 5. A scatter plot of TN (wt. %) and TOC (wt. %) for the MAR3 core. 

 

Boundaries for the bulk organic parameters for major OM sources are illustrated in Fig. 

6 based on previous studies in the Amazon Basin (Kim et al., 2012 and references therein). In 

the Amazonian forests, most of trees are C3 plants with a δ13COC value of -27 to -35 ‰ 

(Hedges et al., 1986; Martinelli et al., 1994, 2003) and a C:N ratio of 13- 330 (Hedges et al., 
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1986; Martinelli et al., 2003). The δ13COC of the surface soil layer under C3 plant vegetation 

ranged from -26 to -28 ‰ (Volkoff and Cerri, 1987) with a C:N ratio of 9-28 (Hedges et al., 

1986; Martinelli et al., 2003). The δ13COC of C4 plants is typically enriched (δ13COC = -9 to -16 

‰) relative to C3 plants. The C4 plants have a C:N ratio of 14-48 (Martinelli et al., 2003; 

Zocatelli, 2010). Suspended matter present in the Amazon River shows a mean C/N (approx. 

9) similar to that recorded for soils (Hedges et al. 1986). However, during the falling water 

periods the lower C:N ratio observed, in Amazon River, can be attributed to a presence of 

phytoplankton from floodplain inputs (Moreira-Turcq et al. 2005). A C:N ratio of 

phytoplankton in the Amazon aquatic system is expected to be close to the range of C:N ratio 

for freshwater phytoplankton reported in other freshwater system (4-10, Meyers, 1994). 

Phytoplankton and periphyton in the Amazon aquatic systems typically have depleted δ13COC 

values (-28 to -34 ‰, Araújo-Lima et al., 1986). However, Moreira-Turcq et al. (2005) found 

the occurrence of localised phytoplankton blooms in several lakes within the Curuai 

floodplain during the different seasons. These blooms were responsible for enriched δ13COC 

values reaching maximum values of -23‰.  

The OM buried between 3600 and 1880 cal years BP had C:N ratios and δ13COC values 

that suggest the predominance of C3-derived OM as the main source in both MAR1 and 

MAR2 cores (Fig. 6). During the same period the MAR1 and MAR2 cores recorded values of 

δ15N close to 0 ‰ (Figs. 3 and 6), supporting that the lake received a large proportion of land-

derived OM. The NO3
- is the most common form of dissolved inorganic nitrogen used by 

algae (~8.5 ‰) and its δ15N is typically larger than that of the atmosphere-derived N2, which 

is the form used by land plants (~0.5 ‰, Peterson and Howarth, 1987; Meyers and Teranes, 

2001). However, the cyanobacteria in lakes are also nitrogen-fixing organisms and can also 

produce an OM with δ15N close to 0 ‰ (Talbot and Johannessen, 1992). Nevertheless, the 

high C:N ratios found in this phase (Figs. 3 and 6) ruled out the predominant contribution of 

cyanobacteria to sedimentary OM during this period. 
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Fig. 6. Scatter plots of A) δ13COC and C:N ratio and B) δ13COC and δ15N of the cores MAR1, 
MAR2, and MAR3. The boundaries of major OM sources in A) are according to Kim et al. 
(2012). 
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Since 1880 cal years BP, lower C:N ratios and enriched δ15N values were indicative of 

enhanced contribution of phytoplankton to the sedimentary OM pool. Based on fatty acid and 

stable isotope (δ13COC and δ15N) analyses, Mortillaro et al. (2011) showed that phytoplankton 

and C3 aquatic plants (macrophytes) were important OM sources in the current aquatic system 

in the lower Amazon Basin. Taken together, after 1880 cal years BP, the lacustrine sediments 

in Lake Maracá were in general a mixture of C3-derived OM and aquatic-derived OM. 

However, between 1880 and 1700 cal years BP, lower C:N ratios and enriched δ13C values in 

the MAR2 core indicated a higher input of C4 macrophyte OM in lake sediments of MAR2 

core (Figs. 3 and 6). Hence, the C4 macrophyte vegetation was dominant in the lake marginal 

area than in the center of the lake where the MAR1 core was collected. Although many 

species of macrophytes in Amazon floodplain lakes are C3 species, a few C4 plants frequently 

dominate the macrophyte community and biomass (Junk and Piedade, 1997). The high rates 

of photosynthesis in C4 macrophyte allow them to grow faster during the rising water period 

and colonize deeper water than C3 plants (Melack and Forsberg, 2001). Hence, the 

development of a C4 macrophyte community observed in the MAR2 core (Fig. 6) indicates 

the rise of the lake water levels linked to the Amazon water levels.  

 

5.2.2 Sources of crenarchaeol and branched GDGTs  

In addition to the bulk parameters, we used GDGT molecular markers and indices to 

further investigate the origin of sedimentary OM in Lake Maracá. In the MAR2 core, 

branched GDGTs and crenarchaeol were found in all lake sediments at varying concentrations 

(Fig. 4). The identification of both branched GDGTs and crenarchaeol in Lake Maracá is 

consistent with their presence in the Andes and lowland Amazon soils (Weijers et al., 2006; 

Bendle et al., 2010; Huguet et al., 2010). Both branched GDGT and crenarchaeol 

concentrations were substantially higher between 3600 and 1880 cal years BP in comparison 

to those in the following unit. The BIT values during the same period were high close to the 

average value of lowland Amazon soils (0.97, Bendle et al., 2010; Huguet et al., 2010) and 

slightly decreased in the upper section. The DC values were low between 3600 and 1880 cal 

years BP, resulting in a low CBT-reconstructed pH (~4) and increased up section (Fig. 4). The 

low reconstructed pH values correspond well to those of acidic tropical soils in the lower 

Amazon Basin (Batjes, 2005). The black waters in the Amazon Basin, where the OM is 

mainly derived by leaching of these soils, are also rich in dissolved organic carbon, and 

relatively acid (Aucour et al., 2003). Thus, the high branched GDGT concentrations and low 

DC and reconstructed pH values (~4, Fig. 4) found between 3600 and 1880 cal years BP 
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suggests that the branched GDGT, and also the OM, in Lake Maracá was primarily derived 

from acidic soils transported from the surrounding Terra Firme through local black water 

reaches, known locally as igarapés. 

Since 1880 cal years BP, the GDGT molecular markers and indices indicate that, 

although branched GDGTs are still predominant (i.e. BIT >0.9), aquatic-produced 

crenarchaeol proportions to the sedimentary GDGT pool increased, resulting in slightly 

decreased BIT in comparison to those for the period of 3600-1880 cal years BP. Recent 

studies have indeed shown that in-situ production of crenarchaeol in lakes and rivers may 

influence the BIT index in lake sediments (e.g., Kim et al., 2007; Sinninghe Damsté et al., 

2009; Tierney and Russell, 2009; Blaga et al., 2011; Tierney et al., 2012). The DC and 

reconstructed pH data showed that the distribution of branched GDGTs after 1880 cal years 

BP was quite different from that in the Amazon lowland soils, i.e. the fractional abundance of 

branched GDGT Ib and IIb (see Appendix I) is substantially higher. This indicates that the 

branched GDGTs found in the Unit I did not originate predominantly from the surrounding 

soils. Since in the Andes the soil pH is higher (Batjes, 2005) this may indicate that a major 

part of the branched GDGTs in the lake was brought in by the Amazon River containing 

branched GDGTs originating from Andean soils. This would be in good agreement with the 

enhanced proportion of Andes-derived smectite for the Unit I. However, recently, it has been 

suggested that aquatic in-situ production of branched GDGTs in lakes or in the river channels 

may influence the branched GDGT distribution (e.g., Sinninghe Damsté et al., 2009; Tierney 

et al., 2012). The pH values of the Amazon River waters vary between 6 and 7 (Aucour et al., 

2003), which is also in good agreement with the CBT-reconstructed pH values after 1880 cal 

years BP (Fig. 4). Thus, aquatic production may at least be partly responsible for changing the 

branched GDGT distribution in the Unit I. In any case, the substantial change in the 

distribution of branched GDGTs from Unit 2 to 1 indicates a substantial shift in the source of 

the OM from mainly derived from soil to more aquatically influenced, in line with the other 

proxies and the reconstruction of the hydrology.  

 

5.2.3 Paleohydrological response to Late Holocene climate change  

Our results suggest that Lake Maracá was almost disconnected from the Amazon 

River between 3600 and 3200 cal years BP. The connection between the Lake Maracá and the 

Amazon River was established, as at the present, since 1880 cal years BP. Many lacustrine 

records have shown a severe Middle Holocene (between 7000 to 3000 cal years BP) drought 

in various regions in the Amazon Basin (e.g., Absy, 1979; Soubies, 1980; Desjardins et al., 
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1996; Cordeiro et al., 1997, 2008; Turcq et al., 1998; Sifeddine et al., 1998, 2001; Behling 

and Hooghiemstra, 1999; Mayle et al., 2000; Behling et al., 2001; De Freitas et al., 2001; 

Weng et al., 2002; Irion et al., 2006; Bush et al., 2007; Mayle and Power, 2008). The Middle 

Holocene dry event seems to be part of a time-transgressive dry period that can be tracked 

from north to south in both the Andes and the Amazon lowlands (Bush et al., 2007). During 

the Late Holocene (the last 3000 cal years BP), more humid conditions than during the 

Middle Holocene prevailed in different regions of the Amazon Basin (e.g., Behling and 

Hooghiemstra, 1998; Behling and Costa, 2000; Behling et al., 2001; Cordeiro et al., 2008). 

These Holocene climate variations appear to be caused by orbitally-driven increase of the 

South American Monsoon due to increase at summer insolation (Dias et al. 2009). Our results 

suggest that the last 1880 cal years BP may represent the period of the highest floodplain lake 

level in the lower Amazon Basin and thus the most humid period in the Amazon Basin 

throughout the Late Holocene. The Maracá Lake records show that the sedimentary OM 

composition of this floodplain lake was strongly influenced by the hydrodynamics of the 

Amazon River which in turn were linked to regional climatic changes.  

 

6. Conclusion 

We investigated the Amazon River hydrological changes during the Holocene through 

the interpretation of the organic and mineral sedimentary source in an Amazonian floodplain 

lake, Lake Maracá (Eastern Amazonia). Between 3600 and 1880 cal years BP, the low 

concentration of smectite (the major mineral in the sediments transported by the Amazon 

River) indicates that the lake was semi-isolated with a reduced water inflow from the Amazon 

River. During this period, the δ13COC and δ15N values were depleted while C:N ratios, TOC 

and branched GDGTs contents, and BIT values were high. Reconstructed soil pH values were 

low (~4) corresponding to those of soils in the surrounding catchment area. This suggests that 

sedimentary OM was predominantly C3-land plants derived from acid soil OM transported by 

local black water streams (igarapés) to the lake. After 1880 cal years BP, a significant shift in 

the mineralogical composition was observed with an increase in the smectite content, 

suggesting larger sediment inputs from the Amazon River into the lake. During this period, 

the sedimentary OM was characterized by lower values of C:N ratio, TOC and branched 

GDGTs content, and BIT while δ15N was more enriched. The reconstructed soil pH values 

continuously increased reaching a maximum pH value of 6.5-7 during the last 1880 years, 

probably caused by increased sediment inputs originated from the Andes where soil pH is 

higher than in the lower Amazon basin. This indicates that the contribution of phytoplankton 
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and C3-derived, alkaline soil OM to lake sediments increased, which was probably associated 

with the lake water level rises linked to higher water level of the Amazon River since 1880 cal 

years BP. Consequently, our results showed that the Amazon River hydrological changes 

controlled the composition of sedimentary OM in Lake Maracá during the Late Holocene. 
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Appendix I. Chemical structures of branched GDGTs and crenarchaeol considered in this 

study. 
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10.3 HOLOCENE PALEOENVIRONMENTAL RECONSTRUCTION IN THE EASTERN 

AMAZONIAN BASIN: COMPRIDO LAKE 

 

Artigo submetido na Journal of South America Earth Sciences 

 

Luciane Silva Moreira; Patricia Moreira-Turcq; Renato Campello Cordeiro; Bruno Turcq; 

Sandrine Caquineau; João Cláudio Cerqueira Viana; Nilva Brandini 

 

Abstract 

 

Two sediment cores (COM1 and COM2) were studied from Comprido Lake, a black water 
floodplain lake located near Monte Alegre City, eastern Amazonia Basin. The total organic 
carbon (TOC), nitrogen content (TN), δ13CTOC, sedimentary chlorophyll, diatom record and 
mineralogical composition revealed different hydrological and climatic regimes along the 
Holocene. Between 10300 and 7800 cal yr BP, a dry climate was suggested by low values of 
TOC and chlorophyll derivate concentrations, with the development of a C4 grasses on 
unflooded mud banks. A break in sedimentation due to a complete dryness of the lake was 
observed between 7800 to 3000 cal years BP corresponding to the Middle Holocene dry 
phase. From 3000 cal years BP onwards a gradual increase of the TOC, chlorophyll derivate 
and Aulacoseira sp suggest an increase in the productivity and in water lake level due to the 
high influence of the Amazon River and the catchment area as well. The Late Holocene in this 
region is characterized by a wetter climate, as observed in different records of the Amazon 
Basin. The wettest climate allowed the development of human occupation in this region after 
2000 cal years BP observed by increasing flux of microcharcoal particles. 
 

Keywords: Holocene, Amazon Basin, chlorophyll derivates, Aulacoseira sp 

 

Introduction 

 

The Amazonia Basin contains the largest rainforest ecosystem and representing 50% 

of the total tropical rainforest area in the world. This large area inevitably plays a significant 

role in modulating continental and global climate and carbon cycles (Mayorga and 

Aufdenkampe, 2002). For the prediction of the impact of anthropogenic activities for the 

future climate, global climate models are used and, to validate it, results of paleoclimate 

records are needed.  

Lakes contained in closed basins experience changes in water volume and water 

chemistry that are mainly caused by variations in the precipitation–evaporation balance, and 
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therefore are recorders of the local and regional hydrology (Vélez et al., 2006). However, the 

floodplains lakes can also record hydrological variations in the Amazon River but much of the 

Amazon history in the past is derived from the studies of lakes isolated from the hydrological 

dynamics of the Amazon River and thus less is known from the floodplains lakes. 

There are growing evidences that the Amazon Basin repeatedly experienced dryness 

during the Early and Middle Holocene (Absy, 1979;  Behling & Hoogmiestra, 1999; Behling 

et al. 2001; Bush et al. 2007; Cordeiro et al. 1997, 2008; De Freitas et al. 2001; Desjardins et 

al. 1996; Irion et al. 2006; Mayle et al. 2000; Mayle and Power, 2008; Moreira et al., 2012; 

Saldarriaga and West, 1986; Sifeddine et al. 1994, 2001; Soubies, 1980; Turcq et al. 1998; 

Turcq et al. 2002; Weng et al. 2002), shifting to a wetter conditions in the Late Holocene 

(Behling et al. 2001; Behling and Hooghiemstra, 1998; Behling and Costa, 2000; Cordeiro et 

al., 2008). These Holocene climate variations appear to be influenced by orbitally driven 

southward migration of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ), causing convective 

rainfall increase and thus more humid conditions in the Amazon Basin (Mayle et al. 2000). 

How these climatic variations can affected the different ecosystems in Amazonia Basin 

remains a challenge. 

In order to understand how the Holocene climatic changes can affect the hidrology and 

ecosystems dynamics of a floodplain lake, mineralogical and organic geochemical 

characteristics were analyzed in lacustrine sediments in Comprido Lake. This is a black water 

lake with indirectly but constant influence of the Amazon River that provides information on 

climate change over the Holocene in this region. 

 

Study area 

 

The Comprido Lake is situated near the city of Monte Alegre in the south margin of 

the Amazon River at 500 km from the estuary. This black water lake presents an area of 16 

km2 and, during the high water levels it is connected to the river main channel through 

Maracá Lake. During the low water levels, the lake is complete isolated from the Amazon 

River (Fig. 1). The bedrock of the unflooded upland (i.e. Terra Firme) in the Comprido Lake 

catchment area is formed by the Cretaceous Alter do Chão Formation (Latrubesse et al. 2009) 

which was subjected to intense long-time weathering processes (Irion, 1984). The main clay 

mineral delivered by Terra Firme creeks is kaolinite (Behling et al. 2001; Guyot el al. 2007; 

Amorim, 2010). 
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The catchment area is characterized by a humid tropical climate without long dry 

periods. The annual mean precipitation is about 2200 mm and the annual mean air 

temperature is about 27ºC (Radambrasil, 1974). The lake is surrounded by a dense tropical 

rain forest (Terra Firme forest) in the southern bank, and a forest-savanna transition in the 

northern bank is observed (Radambrasil, 1974). Around the lake there are also pioneer 

formations (grasslands) with the predominance of Paspalum fasciculatum and Echinochloa 

polystachya (C4 plants), and Eichornia crassipes (C3 plants). 

 

 

Fig. 1: South America and Maracá Lake (A) and Comprido Lake (B). COM1 and COM2 core 

sites.  

 

Methodology 

 

The COM1 and COM2 core were collected manually in Comprido Lake at 

S02°12'18.5" / W53°54'01.8" and S02°12'32.0" / W53°53'52.7", respectively (Fig. 1). The 

bulk density, radiocarbon dating, microscopic analyses, organic carbon content and δ
13C were 

used to characterize the sedimentary processes. The cores were opened, described and 

sampled in the laboratory. Soon after opening, aluminum U-channels was used to determine 

sediment bulk density. Sub-samples were taken every 1 cm along the core, and the water 

content was measured after oven drying at 50 °C for several days to obtain a final stable 

weight.  
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The mineralogical composition of 27 samples was investigated by X-Ray Diffraction 

analysis (XRD) using a Siemens D500 diffractometer with Ni-filtered CuKα radiation 

operating at 40 kV and 30 mA. After grinding with an agate mortar and pestle, bulk samples 

were mounted in an aluminum rotating sample-holder and scanned from 2° to 70° (2θ) on 2 s, 

0.02° intervals. Clay mineralogy was determined on the < 2 µm granulometric fraction and 

was obtained by size-fractionation of bulk samples in deionized water according to Stokes’ 

law. Oriented, air-dried, glycolated and heated (500°C for 3 hours) samples were scanned 

from 2° to 15° (2θ) on 2 s, 0.02° intervals. To evaluate the quantitative variability of the clay, 

the surface of each typical clay reflection was measured on the glycolated sample 

diffractogram and expressed as a percentage of the total diffracted surface, allowing for 

comparisons between samples. 

All samples were analyzed for total organic carbon (TOC) and stable isotopic (δ13C) 

content with a CN analyzer (FISIONS NA-2000) connected to an isotope ratio mass 

spectrometer (Micromass Optima) at the University of California, Davis, CA, USA. Samples 

were treated with 3N HCl to remove carbonate prior to isotopic measurements.  

Chlorophyll derivates were extracted with 90% acetone and measured between 300 to 

800 nm in Perkin Elmer spectrometer. The results were expressed, in arbitrary units, as 

absorbance per gram organic matter, where one unit (SPDU) is equal to an absorbance of 1.0 

in a 10 cm cell, when dissolved in 100 ml of solvent (Sanger and Gorham, 1972). 

Microscopical analyses were performed using the Flow Particle Image Analyzer 3000 

(FPIA-3000), an automated image analysis system that measure particles from 0,5 µm to 200 

µm . Samples were treated with H2O2 to remove organic matter prior to these measurements. 

In order to quantify the concentration of the diatoms from the genus Aulacoseira the total 

number of diatoms for each sample was accessed using the FPIA-3000 software. The results 

were expressed as total number of diatoms per dry weight.  

For the the microcharcoal analysis the samples were submitted to an alkaline 

extraction with NaOH 10% until the complete removal of humic acids. Then the extraction 

were filtered through an acetate cellulose filter (Millipore, HAWP 24 mm, and 0.45 µm 

porosity). The filter was dried, weighted and then glued with ethyl acetate in plexiglas slides. 

In the microscopic either twenty fields were counted, or a sufficient number, to reach a 

minimum of 30 particles for each counted type. Weighting of the filters allows quantification 

of particles relative to sediment dry weight and calculation of accumulation rate (Cordeiro et 

al., 2008). 



 193 

14C measurements were performed by an Artemis accelerator mass spectrometry 

(AMS) system based on a 3MV Pelletron from National Electrostatics Corporation (NEC, 

Middleton, Wisconsin, USA) at "Laboratoire de Mesure du Carbone 14 (LMC14) - UMS 

2572 (CEA/DSM CNRS IRD IRSN – Ministère de la Culture et de la Communication, 

France)". The calibrated ages were calculated using the software CALIB 5.0.2, available at 

http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib (Stuiver and Reimer, 1993). By convention, the notation 

cal years BP is used for calendar years.  

 

Results 

 

Chronology and Lithology 

 

Seven samples along the COM1 core were dated (Table 1) and an age model was 

derived by fitting a cubic-spline curve to the calibrated 14C ages, showing a basal age of 

10,300 cal years BP. A gap in the record between 7800 and 3000 cal years BP corresponded 

to a break in sedimentation. The sedimentary chronology of COM2 core was established on 

seven AMS radiocarbon dates, with a basal age of 2950 cal years BP (Table 1) and an abrupt 

sedimentation was observed at around 2900 cal years BP. 

 

Table 1: List of radiocarbon and calibrated dates of the COM1 and COM2 core samples. 

  
Depth 
(cm) 

Age (cal BP) 
cal BP ages ranges 

(1 sigma) 
Lab code 14C years BP 

COM1 2 170 151 - 286 SacA 25863 225 ± 30 

 19 375 316 - 441 SacA 10669 345 ± 30 

 43 925 913 - 959 SacA 10670 1005 ± 30 

 69 1720 1707 - 1812 SacA 10671 1865 ±30 

 92 3000 2959 - 3074 SacA 10672 2945 ± 30 

 94 7820 7761 - 7927 SacA 24996 7050 ± 45 

 120 9990 9944 - 10196 SacA10672 9000 ± 30 

      

COM2 24 140 0-240 SacA 10673 105 ± 30 

 30 810 789 - 905 SacA 25864 965 ± 35 

 45 1620 1573 - 1695 SacA 21005 1785 ± 30 

 60 1600 1547 - 1687 SacA 10674 1750 ± 30 

 66 2950 2891 - 3061 SacA 25865 2915 ± 35 

 75 2900 2800 - 2928 SacA 21006 2835 ± 30 

  86 2900 2866 - 2954 SacA 10675 2865 ± 30 
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Macroscopic descriptions and microscopic examination of untreated samples reveal 

differences between the phases of sedimentation. In COM1 core, from the base of the core to 

95 cm, the sediment was characterized by the presence of very dark grey clay, without vegetal 

remains (Table 2). In COM2 the base of the core was characterized by the presence of very 

dark grey clay with sand. In the following units a predominance of clay can be observed and 

organic rich clay with vegetal remains was found in the top of both cores (Table 2).  

 

Table 2: Lithological description of the COM1 and COM2 core.   

Sediment 
core 

Depth (cm) Description 

COM1 0-22.5 organic rich clay (10 yr 2/1) 
 22.5 - 71.5 very dark grey clay (10 yr 3/1) 

 71.5 - 95.5 
 very dark brown clay with vegetal remains (10 yr 

2/2) 
 124-95 clay without vegetal remains (10 yr 5/1) 
   

COM2 0-26.5 organic rich clay (10 yr 2/1) 
 26.5-61.5 very dark grey clay (10 yr 3/1) 
 63.5-82.0 very dark brown clay with vegetal remains (10yr 2/2) 

  82.0-92 very dark grey clay with fine sand (10 yr 4/1) 

 

SCOPIX X-ray  

 

The X-ray images allow identification of sedimentary structures with high resolution 

which traditional methods are unable to identify. To analyze these radiographs is necessary 

the SCOPIX image processing technique which allows the recognition of the median X-ray 

grey level for each core slice. This methodology is based on the X-rays absorption because it 

is more absorbed by silicate material than by organic matter and, consequently, the silica rich 

horizon is shown in black and the OM rich layers in white.  This characteristic enables the 

identification of organic and mineral variations in the three cores (Fig.2). In COM1 and 

COM2 a significant coefficient of correlation was obtained between TOC and grey level 

(COM1: r = -0.81, n= 120, p<0.05 and COM2: r=-0.76, n=90, p<0.05).  
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Fig. 2: grey level and TOC of the COM1 and COM2 cores. 

 

Characterization of the organic fraction 

 

The lower core section (between 10300 to 7800 cal years BP) showed the lowest TOC 

values, ranging between 0.3% and 0.7%, with mean values of 0.4% (Fig. 3). These values 

increased gradually until the top. TOC was higher after 300 cal years BP in both cores with 

mean values of 22.1% in COM1 and 16% in the COM2 record.  

The C/N ratio followed a similar pattern of variation to that of TOC (Fig. 3), where 

lower values were recorded in the base of the core, between 10300 to 7800 cal years BP 

(mean values of 4.7). After 3000 cal years BP no significant variations was observed in the 

C/N ratio, which remained with an average of 12 and 7, for the COM1 and COM2 core, 

respectively.  A slightly increase was observed in the last 300 cal years BP, with a mean of 14 

and 12, for the COM1 and COM2 core, respectively. 

It should be noted that, in the COM2 core, high values of TOC and C/N ratio was 

observed in the lowermost core section, which occurred simultaneously with the abrupt 

sedimentation (Fig.3). 
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The quantification of charcoal fragments showed low flux in the base of the core with 

mean values of 1.07 × 104 cm2/yr. A significant increase was observed in the last 2000 cal 

years BP, with an average of 2.08 × 104 cm2/yr, peaking at 4.07 × 104 cm2/yr. 
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Fig. 3: Characterization of organic matter and clay fraction: total organic carbon (TOC); C/N ratio, δ
13CTOC (‰ VPDB), Chlorophyll derivates 

(SPDU), Aulacoseira sp, microcharcoal flux  and clay fraction for the A) COM1 and B) COM2 core.  
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In the COM1 core, lower δ13CTOC values was found along the record (fig. 3). A large 

enrichment of δ 13CTOC was observed between 9300 to 8600 cal years BP, with mean values of 

-19.8 ‰, ranging between -23.7 ‰ to -17.6 ‰. Between 3000 and 300 cal years BP an 

average of -28.4 ‰, with maximum value of -25 ‰ and minimum of -29.7 ‰ were recorded. 

In the last 300 cal years BP a slightly increase in these values was found, with mean values of 

-28.6 ‰ without significant variation. The COM2 core also presented lower δ13CTOC values 

along the record, with average of -28.2 ‰, ranging between -29.9 ‰ to -26.3 ‰. 

Nevertheless, these values became higher between 2,600 and 1,300 cal years BP, with mean 

values of -27,1 ‰, ranging between -28.4 ‰ to -26.3 ‰.  

The concentration of chlorophyll derivates presented the lowest values between 

10,300 to 7,800 cal years BP (with an average of 0.32 SPDU) and increased in the last 3000 

cal years BP. This period presented mean values of 4.1 SPDU ranging between 0.2 to 9.6 

SPDU. The COM2 core presented higher concentrations of chlorophyll derivates than COM1 

with a significant increase in the top of the core. The COM2 core presented mean values of 

7.1 SPDU, ranging between 1.1 and 22.1 SPDU. 

The diatom record showed a complete absence of diatoms in the lowermost core 

section (between 10300 to 7800 cal years BP) in COM1 core (Fig.3). After 1900 cal years BP 

until 1400 cal years BP this presence can be detected, although in small concentrations (mean 

values of 9650 nº/dry weight). Nevertheless, a large increase in the Aulacoseira sp was 

observed in the last 1400 cal years BP, peaking at 126,000 nº/dry weight in 300 cal years BP 

for the COM1 core. A slightly decrease occurred until the top. The diatom record in COM2 

core presented a similar trend (Fig.3). Small concentrations until 1400 cal years BP were 

observed, with mean values of 7,800 nº/dry weight. An increase in the Aulacoseira sp 

concentrations occurred between 1400 until the presence, peaking at 185,000 nº/dry weight in 

600 cal years BP with a slightly decrease in the last decades. 

 

Mineralogical characterization 

 

The results of the bulk XRD analyses indicated the presence of smectite, illite, 

kaolinite and chlorite. The percentage of the typical reflection of each clay species on the core 

surface was used to determine the relative abundance of the aforementioned minerals. As 

kaolinite and smectite allows to evaluate the influence of the drainage basin and the Amazon 

River in the lake, respectively, the contribution of these two clays in the sediment will be 

prioritized in this study. Figure 3 shows that the relative abundance of kaolinite and smectite 
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varies along the COM1 core, although the predominance of kaolinite occurred along all the 

record with mean values of 53.8%. The concentration of smectite along the core showed mean 

values of 14.5%.  Between 10300 to 7800 cal years BP years BP the kaolinite and smectite 

presented an average of 50.3% and 16.7% of the total clay fraction, respectively. During the 

last 300 cal years BP the kaolinite still the most abundant mineral in the clay fraction with 

mean values of 60.9% in contrast to the smectite, which presented an average of 10.1% in the 

same period. 

 

Discussion 

 

Paleoenvironmental history of Comprido Lake: Early Holocene 

 

The chronology of the paleoenvironmental history of Comprido Lake was based on 

COM1 and COM2 age models that recognize different periods in the evolution of this lake 

during the Holocene. 

The period between 10300 to 7800 cal years BP is characterized by low values of 

carbon, chlorophyll and absence of diatoms. The source of the organic matter in this phase 

must be interpreted with caution. In some cases, calculate C/N ratios in organic-poor samples 

(TOC <0.3%) can give misleading indications of organic matter origin. In most sediments, 

inorganic nitrogen concentrations are small compared to those of organic carbon. Thus, in 

sediments with low TOC concentration the proportion of inorganic nitrogen can be large and, 

consequently presents C/N ratios artifactually depressed (Meyers and Teranes; Meyers, 1997). 

The correlation between total organic carbon and total organic and inorganic nitrogen (Fig.4) 

showed that some samples can be influenced by the proportion of inorganic nitrogen and thus, 

correspond to low C/N ratios. These samples are presented in the COM1 lowermost and 

correspond to very low TOC concentration and low C/N ratios as well (fig.3). Thus, these 

values cannot be used in the diagram presented in the figure 5 since they give rise to artefacts. 

Despite the difficult to interpret the C/N ratio, the large enrichment of δ13CTOC recorded in this 

phase (Fig.3) can suggest the presence of C4 grasses. Long periods of low water levels cause 

the formation of unflooded areas that can be colonized by graminea banks, suggesting drier 

climate in this region.  
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Fig. 4: Total nitrogen (TN) vs. total organic carbon of the COM1 core. 

 

Other records in Amazon Basin also indicate drier conditions in the Early Holocene. 

The predominance of herbaceous vegetation and the evidences given by lacustrine level 

studies suggest the occurrence of a drier period in this region (Turcq et al., 2008; Servant and 

Servant-Vidary, 2003). 

 

Middle Holocene 

 

Between 7800 to 3000 cal years BP a break in sedimentation was observed. This hiatus 

can be due to an interruption of sedimentation caused by a complete drying up of the lake 

caused by drier climatic conditions. The Middle Holocene is a period characterized by natural 

climate change resulting from variation in the orbital parameters (Dias de Melo and Marengo, 

2008). The Early–Mid-Holocene records point to a significantly drier climate than today in 

different sites around Amazon Basin (Mayle and Power, 2008) and evidence comes from 

different proxies (diatoms, charcoal, isotopic composition, pollen data). In Northern 

Amazonia, the carbon isotopic composition of the soil organic matter showed that, during the 

middle Holocene, the forest could have regressed with a maximum development of the 

savanna vegetation in Roraima state (Desjardins et al. 1996). The pollen spectra in Llanos 

Orientales, Colômbia, revealed that between 6250 and 4150 cal years BP the climate was 

drier than the following period (Behling & Hoogmiestra, 1999). Saldarriaga and West (1986) 

detected a continuous presence of charcoal in soils during the last 6,000 cal years BP in the 

Upper Rio Negro region of Colombia and Venezuela. In Central Amazonia, the abundant 

occurrence of Poaceae and Cyperaceae pollen in the lake sediments from Lake Calado, 

between 8400 and 4500 cal years BP (7700 and 4070 14C years BP), suggest the colonization 
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of unflooded mud banks around the lake margin due to extensive annual low water levels of 

the Amazon River (Behling et al. 2001). Charcoal fragments in soils between Cuiabá and 

Santarém were dated by Soubiès (1980), and their ages range from 6850 to 3150 cal years BP. 

Pollen data show a savanna expansion before 2800 cal years BP in the southern Amazonia 

(Mayle et al. 2000) and carbon isotopes of soil organic matter analyses also reported a drier 

event in this region, between 10150 and 3100 cal years BP (De Freitas et al. 2001).  In the 

western Amazon a dry period was reported in Ecuador, between 8700 and 5800 (Weng et al. 

2002). A middle-Holocene dry event was also documented in the Peruvian Amazon that 

appears to have lasted from 7200 cal years BP until 3300 cal years BP (Bush et al. 2007). This 

drier period has also been reported in eastern Amazonia (Cordeiro et al. 2008). During this 

phase, high concentrations and accumulation of charcoal particles were observed in lacustrine 

cores from Carajás, suggesting that large biomass burning events occurred between 7450 cal 

years BP and 4750 cal years BP (Cordeiro et al. 1997, 2008; Sifeddine et al. 1994, 2001; 

Turcq et al. 1998). Irion et al. (2006) reported a relatively high presence of charcoal and 

increased concentrations of the pioneer tree Cecropia in Tapajós Lake between 9,200 and 

4,600 cal years BP, indicative of the occurrence of repeated droughts. A dry early-middle 

Holocene was also recorded in the Andes region. Lake levels in Lake Titicaca and Lake 

Pacucha decreased between  9000 and 3900 cal years BP (Baker et al. 2001) and between 

8000 and 5000 cal years BP (Hillyer et al. 2009), respectively. However, there is considerable 

variability in the chronology and duration of these dry events. Despite these differences, the 

paleoenviromental data, considered as a whole, indicate that the Amazon Basin was drier 

during this interval than at the Late Holocene (Mayle and Powers, 2008). These dry events are 

consequence of a decrease in the monsoon resulting from a lower summer insolation at the 

early and middle Holocene, with an increase toward the present, conform to Milankovitch 

theory (Dias et al., 2009; Mayle et al. 2000). This period overlaps with the hiatus found in 

COM1 core and contribute to the interpretation of a dry phase. 

 

 

Late Holocene 

 

From 3000 cal years BP onwards, sediment changes to organic clay rich in vegetal 

remains (Fig.2) with large presence of diatoms (Fig. 3). The increasing abundance of 

planktonic species (like Aulacoseira sp, that was found in COM1 and COM2 record) reflects 

the expansion of water bodies, higher water level and consequently increased effective 
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moisture in the watershed (Servant and Servant-Vildary, 2003). The high levels of chlorophyll 

derivates and organic carbon found in this phase also suggest an increase in lacustrine 

production (Fig.3).  

 The organic matter observed in this period is typical of C3-type plants, as shown by the 

C/N vs. δ13C data diagram (Fig. 4). This environment may correspond to a floodplain forest 

(Igapó forest) or to a macrophyte bank, which are of particularly high productivity in the 

Amazon (Piedade et al., 1991). 

 

Fig. 5: C/N ratio vs. δ13C for the COM1 and COM2 core 

 

It should be noted that the COM2 core presents higher chlorophyll derivates and 

Aulacoseira sp concentrations than the COM1. This difference can reflect the core position of 

COM2, which was collected closer to Comprido Lake margin. In the margin of the tropical 

lakes littoral macrophyte–periphyton complexes dominate (Esteves, 2003) and this littoral 

flora can contribute significantly to the productivity of the lake ecosystem (Esteves, 2003; 

Wetzel, 2001) with high production of organic matter. 

The characterization of the organic fraction evidenced a high lacustrine production 

after 3000 cal years BP with a large input of organic matter from autochthonous and 

surrounding wetland-littoral sources which can be responsible for the high levels of TOC 

found in Comprido Lake.  

The connection between the Maracá and Comprido Lake with the Amazon River 

appears to have a significant change at about 2700 cal years BP in Maracá Lake (Moreira et 

al., submitted) and later in Comprido Lake, at about 2900 cal years BP. In both cases, an 
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abrupt sedimentation was observed in this period and was reflected by a significant change in 

the source and amount of the buried organic matter. However, these consequences were 

different in each lake that can be explained by the distance from the river and the connection 

with the main channel. After the abrupt sedimentation in Maracá Lake a large lake with 

higher influence of the Amazon River was established, characterized by low levels of buried 

organic carbon due to a higher dilution by Amazon waters. In contrast, in the Comprido Lake 

high levels of organic carbon can be observed. These differences can be attributed to the 

influence of the catchment area. The Amazon River sediment has a clay assemblage 

characterized by relatively high smectite content (Guyot et al., 2007) and the bedrock of the 

Terra Firme (i.e. unflooded upland), like is observed in the Comprido Lake catchment area, is 

formed mainly by kaolinite (Behling et al. 2001; Guyot el al. 2007; Amorim, 2010). The high 

levels of kaolinite in the COM1 record indicate a high input from the local drainage basin. 

The predominance of C3 land plants indicate that the runoff from the local drainage areas 

reach the lake and transported the organic matter from the Terra Firme. The content of 

organic carbon in the Terra Firme water is high (Behling et al. 2001) which also contribute to 

the high levels of TOC found in this period (Fig.3). However there were frequent river pulses 

into the Comprido Lake after 3000 cal years BP, inferred from the presence of smectite that, 

although in low concentrations than kaolinite, is present during all record. The fluvial and 

terrestrial inputs were responsible for the high lacustrine productivity observed in this phase 

due to the contribution of organic matter from the catchment area and nutrients from the main 

channel of the river. The fluvial influence in Comprido Lake occurred through Maracá Lake, 

that in this same period presented a sediment rich in smectite (Moreira et al., submitted) 

which indicate high influence of the Amazon River in this region during the Late Holocene. 

Therefore, the fluvial influence in Comprido Lake is indirectly and seasonal due to the 

distance from the main channel of the river.  

In addition to the abrupt sedimentation observed in COM2 core, a presence of sand 

was observed in the same period (Fig.2). These inputs may indicate higher erosion in the 

watershed due to heavier rainfall, suggesting a more humid phase in the Late Holocene, in 

agreement with other records in Amazonia Basin. In Calado Lake, Central Amazonia, Behling 

et al. (2001) observed a decrease in TOC after 4070 14C year BP, accompanied by a decrease 

of herb pollen, especially after 2080 14C year BP. According to Behling et al. (2001), this may 

suggest that the period of high standing water during floods has become longer since that 

time. In Tapajós Lake, a slack water lake in Eastern Amazonia, the pollen spectra showed a 

decrease in the presence of the pioneer tree Cecropia after 4,600 cal years BP, which was 
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interpreted to result from a reduction in the frequency and / or intensity of drought events 

(Irion et al. 2006).  

The different environmental periods identified can be related to the paleohydrological 

behavior of the Amazon River which in turn may be caused by several factors, such as climate 

change. The river inflow into the lake can be controlled by the amplitude of the annual rise of 

the Amazon River and by the amount of local precipitation which controls the local runoff 

(Behling et al. 2001) and both events can be influenced by climatic changes. Therefore, the 

results presented in this work shows that the depositional process in Comprido Lake was 

influenced by long-term water level changes of the Amazon River which influenced the 

source and quality of the sedimentary organic matter buried in the lake. The climate regime 

remained humid throughout the Late Holocene in this region and the last 3000 cal yrs BP  

represent the period of highest lake levels. 

Despite the widespread evidence of the occurrence of wetter climatic conditions 

during the Late Holocene some authors found evidences of short dry phases in this period 

(Absy, 1974; Cordeiro et al., 2008; Santos, 2001). However, in the Comprido Lake record no 

evidence of dry phase in the Late Holocene was found. In our case, a marked increase in 

microcharcoal particles during the last 2000 cal years BP was observed (Fig.3). This increase 

can suggest an increased human impact on the vegetation under the wettest Late Holocene 

climate regime. In the Holocene, agriculture was established on nearly all continents and led 

to widespread modification of terrestrial ecosystems (Kaplan et al., 2011). In Monte Alegre, 

Pára, Roosevelt (1996) found evidences of the human occupation in this region since 11300 

cal  years BP. No significant disturbance attributable to humans is evident in our records prior 

to 2000 cal yrs BP. 
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