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RESUMO 

 

As variações paleohidrológicas pelas quais passaram os lagos Hubos e Quistococha ao longo 

do Holoceno Médio e Superior, foram reconstruídas através de análises semi-quantitativas e 

qualitativas dos argilo-minerais e dos elementos Al, Si, S, K, Ca, Mn Ti, Fe, Rb, Sr e Zr. A 

fim de avaliar como o Rio Amazonas influencia os processos sedimentares destes 

ecossistemas, determinou-se a concentração elementar de carbono (carbono orgânico total-

COT) e nitrogênio (nitrogênio total-NT), composição isotópica do carbono e nitrogênio (δ
13

C 

e δ
15

N). O Lago Hubos, está situado próximo à confluência dos rios Ucayali e Marañon, faz 

parte da planície de inundação do Rio Ucayali e sua conexão com o canal principal se dá de 

forma indireta e através do pequeno rio Yarapá e sua distância do canal rio é de 

aproximadamente 2 km. A sedimentação do lago Hubos nos últimos 4130 anos cal AP, se deu 

sob a influência da forte dinâmica do Ucayali, que resultou em datações 
14

C invertidas ou com 

idades muito próximas em trechos extensos do testemunho. Entre 4130 e 2870 anos cal AP a 

concentração de COT era baixa (<1%), os valores de δ
13

C e δ
15

N do lago apresentaram uma 

matéria orgânica que é mistura de fitoplancton e com  matéria orgânica típica de solos e 

plantas C3  e a presença de laminações, o que sugere um sistema de baixa energia 

hidrodinâmica. A assembléia mineral com assinatura típica do Ucayali, apresentou elevados 

percentuais de esmectita (~61%), caulinita (~15%), clorita (~8%) e ilita (18%) e a 

mineralogia por FRX sugere variabilidade da maior parte dos dados, sugerindo pulsos de 

inundação neste período. Uma lacuna na sedimentação foi observada entre 2870 e 700 anos 

cal AP (unidade III). Este sedimento foi caracterizado por concentrações mais elevadas de 

COT (4,3%), matéria orgânica originada de plantas C3, elevados percentuais de esmectita 

(67%), caulinita (~12%), clorita (~6%) e ilita (15%)  e predominância de material 

intemperizado e grosso no sedimento. Após esse período, o material sedimentado era pós-

moderno e bioturbado, as concentrações de COT de  2,1% e esmectita (~52%), caulinita 

(~29%), clorita (~4%) e ilita (15%), esta matéria orgânica é característica de solos e plantas 

C3, com redução de frações mais grossas no sedimento e aumento de material inalterado. O 

material mais superficial é antigo, provavelmente retrabalhado, com concentração de COT 

1,29% e esmectita (~46%) caulinita (~12%), clorita (~26%) e ilita (18%). A FRX, sugere 

material de granulometria mais grossa e mais alterado quimicamente. O lago Quistococha faz 

parte da Reserva Quistococha, e está localizado à 10 km do centro da cidade de Iquitos e 

aproximadamente 10 Km do rio Amazonas.  Entre cerca de 6.100 e 4.900 anos cal AP, o lago 

estava sob forte influência do rio Amazonas. O que induziu a maiores taxas de sedimentação 

(~0,5 cm ano
-1

), a deposição predominante foi de partículas relativamente grossas (silte 

grosso) e laminadas, em detrimento do material orgânico (~5%). A mineralogia da fração 

argila determinou percentuais de esmectita (~41%), clorita (~9%), ilita (~20%), e caulinita 

(~29%). A razão FRX, sugere presença de material alterado quimicamente e laminações de 

0,7 cm de espessura. A diminuição da granulometria e da espessura das laminações a partir de 

5800 anos cal AP, até seu completo desaparecimento indicam a perda gradual da influência do 

Amazonas. Um hiato foi observado a partir de 4.900 anos calAP, cujo motivo provável ainda 

precisa ser investigado. Condições mais seca do Holoceno Médio impediram a volta da 

sedimentação, que só aconteceu apos 2600 anos cal AP, com o retorno das condições mais 

úmidas estabelecidas durante o Holoceno Tardio. A perda da influência do  rio Amazonas 

induziu alterações significativas na sedimentação lacustre, determinando sua atual condição 

de isolamento. Caracterizado por taxas de sedimentação extremamente baixas (0,02 cm ano
-1

), 

sedimentos mais finos, ricos em material orgânico (20-80%) e fração argila composta de 

esmectita (~35%); clorita (~5%); ilita (~16%); e caulinita (~44%).  

 



 

 

 

 

Palavras-chave: Bacia Amazônica. Várzeas. Acumulação de Carbono. Paleohidrologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The palaeo-hydrological variations through which passed Hubos and Quistococha lakes along 

the Middle and Upper Holocene were reconstructed using a semi-quantitative and qualitative 

analyzes of clay minerals and the elementsAl, Si, S, K, Ca, Mn Ti, Fe, Rb, Sr e Zr. In order to 

assess how the Amazon River influences the sedimentary processes of these ecosystems, was 

determined the elementary concentration of carbon (total organic carbon-TOC) and nitrogen 

(total nitrogen-NT), isotopic composition of carbon and nitrogen (δ13C and δ15N). The 

Hubos Lake, is situated near the Ucayali and Marañon rivers confluence, part of the 

floodplain of the Ucayali river and its connection with the main channel occurs indirectly and 

through small river Yarapá and its distance from the river channel is aproximately2 Km. The 

sedimentation of the lake Hubos in the last 4130 years cal BP, occurred under the influence of 

the strong dynamics of the Ucayali, which resulted in 14C datings reversed or very close in 

age in extensive excerpts of testimony . Between 4130 and 2870 years cal AP TOC 

concentration was low (<1%), the values of δ13C and δ15N of lake showed an organic matter 

which is mixed with phytoplankton and typical organic matter from soils and plants C3 and 

the presence of laminations, which suggests a system of low hydrodynamic energy. The 

mineral meeting with the typical signature of Ucayali showed high percentages of smectite (~ 

61%), kaolinite (~ 15%), chlorite (~ 8%) and illite (18%) and mineralogy by XRF suggests 

variability  of most data, suggesting flood pulses during this period. A gap in sedimentation 

was observed between 2870 and 700 cal years BP (Unit III). This sediment was characterized 

by higher concentrations of TOC (4.3%), organic matter originating from plants C3 smectite 

high percentage (67%), kaolinite (~ 12%), chlorite (~ 6%) and illite (15 %) and predominance 

of the weathered and coarse sediment. After this period, the settled material was postmodern 

and bioturbed, TOC concentrations of 2.1% and smectite (~ 52%), kaolinite (~ 29%), chlorite 

(~ 4%) and illite (15%) this organic matter is characteristic of soils and C3 plants, with 

reducing coarser fractions in the sediment and unaltered material increase. The most 

superficial material is old, probably reworked, with 1.29% TOC concentration and smectite (~ 

46%) kaolinite (~ 12%), chlorite (~ 26%) and illite (18%). The XRF suggests a thicker 

granulometry and chemically altered material. The Quistococha lake is part of Quistococha 

Reserve, and is located 10 km from the center of Iquitos city and approximately 10 km of the 

Amazon River. Between about 6100 and 4900 years cal BP, the lake was under strong 

influence of the Amazon River. What led to higher sedimentation rates (~ 0.5 cm-1 year), was 

the predominant deposition of relatively coarse particles (coarse silt) and laminated, to the 

detriment of the organic material (~ 5%). The the clay fraction mineralogy determined 

percentage of smectite (~ 41%), chlorite (~ 9%), illite (~ 20%), and kaolinite (~ 29%). The 

XRF reason, suggests the presence of chemically altered material and laminations of 0.7 cm 

thick. The decrease of granulometry and the laminations thickness from 5800 cal years BP, 

until its complete disappearance indicate the gradual loss of the Amazon influence. A gap was 

observed from 4900 cal years BP, whose probable reason still needs to be investigated. Drier 

conditions in the Middle Holocene prevented the sedimentation return, which only happened 

after 2600 cal years BP, with the return of most humid conditions established during the late 

Holocene. The loss of influence of the Amazon river induce significant changes in lacustrine 

sedimentation, determining its current condition of isolation. Characterized by extremely low 

sedimentation rates (0.02 cm year-1), fine sediments, rich in organic material (20-80%) and 

clay fraction composed of smectite (~ 35%); chlorite (~ 5%); illite (~ 16%); and kaolinite (~ 

44%). 

 

Keywords: Amazon Basin. Floodplain lakes. Carbon  Accumulation. Paleohidrology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e é quase totalmente 

cortada por grandes rios (MARENGO, 1998; KAANDORP, 2007) que formam a maior bacia 

fluvial do mundo e drenam uma área de aproximadamente 6 milhões km
2 

 (RODDAZ et al., 

2006). A Bacia Amazônica aporta ao Oceano Atlântico uma vazão média estimada em 

209.000 m
3
/s (MOLINIER et al., 1996), que a torna responsável pelo aporte de mais de 15% 

das águas continentais que chegam aos oceanos. A entrada de sedimentos na Bacia é 

dominada pelos Andes (MONTGOMERY et al., 2001; AALTO et al., 2006), cujo material é 

erodido e rapidamente retirado do perfil (STALLARD; EDMOND, 1983). Esta entrada pode 

representar cerca de 90% da carga em suspensão do Amazonas (GUYOT, 1993; FILIZOLA, 

1999, 2003) sendo que  mais de 80 % dos sólidos em suspensão que entram nas planícies  de 

inundação podem ser depositados (MERTES et al., 1996) de forma periodica ou definitiva 

(MOREIRA-TURCQ et al., 2004). As várzeas constituem um sistema moderno de extrema 

complexidade e dinamismo (MOREIRA-TURCQ et al., 2004), que compreendem pântanos, 

lagos e florestas sazonalmente inundados (MEADE et al., 1985; HOORN, 1994; 

KAANDORP et al., 2003, 2005). Estes sistemas desempenham papel importante no 

armazenamento de sólidos suspensos transportados pelos rios (MEADE et al., 1985; HOORN, 

1994; KAANDORP et al., 2003, 2005). Rios como Ucayali e Amazonas, que apresentam 

forte dinâmica de deslocamento, caracterizam-se por migração lateral meandrante (DUMONT 

et al., 1990). Como consequência desta dinâmica, acontecem vários processos de nascimento 

e morte dos lagos de meandro e a geração de uma ampla e complexa área inundável.Vários 

fatores podem influenciar na dinâmica das várzeas, como clima, topografia,  solos e cobertura 

vegetal. Estes fatores têm grande impacto sobre a morfologia da bacia e, conseqüentemente 

podem causar avulsão, ou formação de novas várzeas e ilhas (FRANZINELLI; 

LATRUBESSE, 1993; MERTES et al., 1996; COSTA et al., 2001; LATRUBESSE; 

FRANZINELLI, 2002; HORBE et al., 2011), além de serem responsáveis pelo isolamento de 

populações, que resulta na alta diversidade da floresta amazônica (COLINVAUX et al., 1985; 

RASANEN et al., 1987). 

O estudo realizado por Moquet et al. (2011) evidenciou a importância das áreas de 

acumulação de sedimentos na Bacia Amazônica, onde a deposição de sedimentos jovens 

provenientes da erosão andina são submetidos à maiores taxas de intemperismo e tempo 

residência mais elevado. Como demonstrado por alguns autores, os rios Ucayali e Marañon 

controlam a hidroquímica do rio Amazonas (GIBBS, 1967; STALLARD; EDMOND, 1983; 
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EDMOND et al., 1996; MOQUET et al., 2011) devido à presença de evaporitos e carbonatos 

em suas bacias (MOQUET et al., 2001). Guyot et al. (2007a) estudaram a distribuição 

espacial das assembléias argilominerais na Bacia Amazônica e determinaram as principais 

características do rio Amazonas e seus afluentes maiores. Os resultados mostram a presença 

de sedimentos mais jovens, resultado da erosão andina, ricos em material fresco e pouco 

intemperizado, mas também o aporte de sedimentos mais maduros, introduzidos pela erosão 

dos inúmeros terraços localizados das margens laterais dos grandes rios que compõem a 

bacia. Dessa forma, o estudo da composição mineralógica também constitui uma importante 

ferramenta e esclarece sobre a maturidade, grau de intemperismo e origem do material 

sedimentado (GAILLARDET et al., 1997; GUYOT et al., 2007a). Tendo em vista a 

importância da influência do rio Amazonas, mudanças na sua hidrologia podem ter profundas 

consequências na geoquímica do material sedimentado nas várzeas. Essas consequências 

podem se refletir tanto no acúmulo da matéria orgânica (AMORIM et al., 2009; MOREIRA et 

al., 2012), quanto no material mineral sedimentado. Dessa forma, o sedimento de um 

ecossistema lacustre pode ser considerado um verdadeiro banco de dados sobre as 

características passadas e presentes da bacia de drenagem (ESTEVES, 1995), além de 

preservarem, a complexa história da vegetação (LIU; COLINVAUX, 1988). 

Entretanto, a inundação anual das várzeas amazônicas é resultado da hidrologia de 

diferentes tipos de água, que carregam diferentes tipos de carga em suspensão. Além das 

trocas com o canal principal, estas águas podem vir diretamente das chuvas, do aporte 

terrestre, do transbordamento dos afluentes locais oudas águas subterrâneas (RICHEY et al., 

1989). Cada uma dessas fontes pode influenciar em maior ou menor grau as características do 

material depositado nas várzeas entre as fases terrestre e aquáticas. Este material é constituído 

por partículas minerais e orgânicas e a proporção entre ela pode variar em função da origem e 

condições de sedimentação. As várzeas podem ser consideradas importantes locais de 

produção e estocagem de matéria orgânica (MOREIRA-TURCQ et al., 2004), proveniente 

tanto do Rio Amazonas quanto da produção in situ e da floresta de Terra Firme (CORDEIRO 

et al., 2008a). A análise de matéria orgânica encontrada nos sedimentos é uma ferramenta 

importante para a compreensão do processo de acumulação de carbono em sistemas de várzea 

(CORDEIRO et al., 2008a), pois carrega informações de sua origem e transporte,  assim  

como dos processos aos quais esteve submetida (MEYERS, 1994, 2003). 

O principal papel dos sistemas fluviais para o ciclo global do carbono é o transporte de 

carbono dos ecossistesmas terrestres para o oceano (DEGENS; RICHEY, 1991). No entanto, 



18 

 

 

parte carbono que chega aos rios e planícies inundáveis é emitido para a atmosfera na forma 

de CO2.  O papel dos sistemas fluviais amazônicos no transporte de carbono para os oceanos 

pode ser significativamente alterado pelas variações climáticas. Em anos de fenomeno “El 

Niño”, modelos de balanço de carbono sugerem que a floresta atua como fonte de carbono, 

enquanto que em anos “La Niña” a floresta atua como sumidouro (TIAN, 1998; Le QUÉRÉ et 

al., 2009). Da mesma forma, eventos extremos como a seca de 2005, atribuída a alta 

temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico Tropical Norte (MARENGO et al., 

2008; ZENG et al., 2008), que reduziu a umidade e elevou as temperaturas de 3 a 5° C, e 

ocasionaram  incêndios florestais na região. Estas alterações podem fazer com que a região 

alterne entre sumidouro e fonte de acordo com as variações climáticas. 

Vários estudos discutem o papel da Amazônia no ciclo global do carbono, mas a 

importância da estocagem de carbono nas várzeas Amazônicas só foi sugerida recentemente 

(MOREIRA-TURCQ et al., 2004; CORDEIRO et al., 2008a; MOREIRA et al., 2012). 

Cordeiro et al. (2008a) observou que os dados obtidos a partir do estudo em lagos de várzea e 

lagos isolados da dinâmica fluvial revelaram que as várzeas apresentam os maiores fluxos de 

carbono. 

Quando comparadas, as taxas de acumulação de carbono obtidas a partir de estudos 

em lagos de várzease aquelas obtidas em lagos isolados da dinâmica fluvial, pode-se observar 

que as várzeas apresentam os maiores fluxos de carbono. No entanto, para que haja 

entendimento do acúmulo de carbono nos sistemas de várzeas suas conexões com os eventos 

climáticos-hidrológicos, é necessário realizar mais estudos envolvendo um maior número 

desses sistemas. 
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2  OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Compreender como as variações paleohidrológicas dos Rios Ucayali e Amazonas 

influenciaram os processos sedimentares em lagos de varzea da Amazônia Peruana durante 

o Holoceno Médio e Superior. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar o papel dos lagos de varzea  e lagos isolados na acumulação de carbono;  

 Identificar como as variações paleohidrologicas influenciaram a origem e a composição da 

matéria orgânica  sedimentar ; 

  Utilizar a mineralogia para diferenciar a influencia fluvial da influência da Bacia de 

drenagem na sedimentação lacustre;  

 Utilizar diferentes indicadores geoquímicos (na reconstrução paleohidrológica e 

paleoambiental em lagos de várzea.  
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

A região Amazônica comporta o sistema fluvial mais extenso e de maior massa líquida 

da Terra, sendo coberta pela maior floresta pluvial tropical (SIOLI, 1991). A Bacia 

Amazônica está situada na zona intertropical  e se estende desde 48° W (Rio Pará, Brasil) a 79 

° W (Rio Chamaya, Peru), e de 5° N (Rio Cotingo, Brasil) a 20° S (Parapeti Rio, Bolívia). 

Seus limites são ao Norte o escudo das Guianas, a Oeste a Cordilheira dos Andes (GUYOT et 

al., 2007a), a Sul o Escudo Brasileiro e a Leste o oceano Atlântico. 

A Bacia Amazônica tem uma área de drenagem de 6,1x106 km
2
 (GOULDING et al., 

2003),  possui aproximadamente 1000 tributários (SALATI; VOSE, 1984) e uma descarga 

média anual estimada em 209.000 m
3
/s na foz do rio Amazonas, que representa 

aproximadamente 15% dos aportes hídricos para os oceanos (MOLINIER et al., 1996). A 

planície influenciada pelo Rio Amazonas é bastante complexa, dinâmica e mutável 

(KALLIOLA et al., 1992; GARCÍA; FALEN BERNEX, 1994; TUUKKI et al., 1996), com  

inúmeros lagos de diferentes origens e características variáveis. 

 

3.1 GEOLOGIA 

 

A história geológica da bacia Amazônica guarda o registro de eventos regressivo-

transgressivos marinhos relacionados à subsidência da bacia, em resposta ao soerguimento 

andino (CAPUTO; SILVA, 1991; HOORN et al., 1995). A história inicia com a formação do 

Gondwana, dessa forma a bacia caracteriza-se por ser uma bacia intra-cratônica gerada 

através da movimentação e colisão de placas tectônicas compostas pelas atuais placas da 

América do Sul, África, Madagascar, Índia, Antártica e Austrália (SCOTESE;  

MCKERROW, 1990).  

Durante o Proterozóico superior e início do Fanerozóico, o Gondwana passou por 

diversos tectonismos simultâneos ligados a eventos vulcânicos, magmáticos e metamórficos. 

Estes eventos ocasionaram uma subsidência tectônica gerando um “protorifteamento”. 

Durante o Proterozóico, o rio Amazonas fluia de leste para oeste, desembocando no oceano 

Pacifico. Após a ruptura do Gondwana e a abertura do oceano Atlântico, durante o 

Mesozóico, a Placa Sul-Americana movimentou-se para oeste, colidindo com a placa pacífica 

de Nazca (PUTZER, 1984). A colisão entre as duas placas resultou na elevação da Cordilheira 

dos Andes e a interrupão do fluxo do Amazonas ao Pacίfico. Após a elevação dos Andes, os 

rios desta região da bacia transportam suas águas para leste, e depositam seus sedimentos na 
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planície da bacia Amazônica (COSTA et al., 1994; ROSSETI et al., 1989; PUTZER, 1984). 

Durante o Cenozóico, o Amazonas e seus tributários, esculpiram gradualmente a bacia atual 

da Amazônia composta de planaltos, planίcies e depressões. 

De forma geral, a bacia apresenta diferentes formações geológicas, agrupadas em três 

estruturas morfológicas: os escudos das Guianas, ao norte, e o escudo Brasileiro, ao sul; 

separados pela bacia sedimentar intracratônica do Rio Amazonas e na parte ocidental, a 

Cordilheira dos Andes (Figura 3.1). Os escudos das Guianas e o Brasileiro dividem o cráton 

Amazonas e possuem a mesma evolução geológica (RAMGRAB; SANTOS, 1974); com 

predominância de rochas ígneas e metamórficas bastante erodidas (GUYOT et al., 2007a), 

altitude que varia de 150 a 1500 m que suportam sedimentos do Pré-Crambriano ao 

Mesozóico. No Escudo das Guianas, os sedimentos possuem relevos com até 8000 km de 

extensão, com altitudes variadas, exemplo disso é o Pico da Neblina, com ~ 3.000 m de 

altitude. No Escudo Brasileiro essas altitudes não ocorrem (FILIZOLA, 1999) e o ponto 

culminante é observado no limite da bacia do rio Paraguai, na Serra do Aguapeí, com 1.150m 

de altitude (PUTZER, 1984). 

A cordilheira dos Andes possui mais de 10.000 km de comprimento,  apresenta alta 

declividade, com forte ação erosiva, o que justifica o alto teor de sedimentos que esta região 

fornece às planícies amazônicas (IRION, 1989). Essa região é composta, principalmente, por 

xistos e quartzitos paleozóicos, calcários, arenitos, rochas metamórficas e vulcânicas do 

Cretáceo e intrusões magmáticas vulcânicas terciárias. A ação erosiva, no lado oriental da 

cordilheira, é intensa e rápida. A combinação da topografia íngreme com as rochas altamente 

erodíveis promove a incisão de canaletas, perda rápida de massa e produção elevada de 

sedimento. 

A planície Amazônica é caracterizada pela ocorrência de depósitos de sedimentos do 

Holoceno (SILVA, 2010). As variações litológicas observadas de leste para oeste permitiram 

sua divisão em três bacias menores denominadas de alto, médio e baixo Amazonas  

(CAPUTO et al., 1971; EIRAS et al., 1994). Porém, com os estudos relativos a evolução 

tectônica e sedimentar da bacia, observou-se que a historia geológica da Bacia do Alto 

Amazonas se diferencia das demais. Dessa forma, a Bacia do Alto Amazonas  passou a 

denominar-se Bacia do Solimões, enquanto que as bacias do Médio e Baixo Amazonas, 

ficaram agrupadas como Bacia do Amazonas por sua semelhança geológica (CORDANNI et 

al., 1994). 
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Figura 3.1 – Compartimentação geotectônica da América do Sul, modificado de Almeida 

(1976). Divisão das províncias tectônicas do Escudo Atlântico baseada em Almeida (1981). 

 

3.1.1 Geologia regional 

 

No contexto regional, a área de estudo situa-se entre duas grandes estruturas 

geográficas: a Cordilheira dos Andes (Cordilheira Subandina) e os escudos da Guianas e 

Brasileiro, que controlam o equilíbrio da bacia e estão associados a estruturas de  menor 

influência,  tais como o Arco de Iquitos.  

 

3.1.1.1 Região do Ucayali  

 

 A área de estudo fica próxima à confluência dos rios Ucayali e Marañon. Uma 

descrição da coluna estratigráfica da área é apresentada na Tabela 3.1, que é composta 

exclusivamente por rochas sedimentares de origem continental, cujas idades variam entre o 

Terciário Superior ao Quaternário Tardio. Dentro da área de interesse encontram-se as 
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formações Pebas e Nauta e depósitos aluviais plestocênicos e holocênicos, depósitos Ucamara 

e depositos fluviais holocênicos (Figura 3.2b).  

Os depósitos Ucamara afloram como ilhas de superfícies planas, raramente 

inundáveis.  Os depósitos aluviais pleistocênicos formam terraços altos não inundáveis e os 

depósitos aluviais holocênicos se apresentam lateralmente sobre a zona de inundação de 

ambas as margens do Ucayali. 

 

3.1.1.2 Região de Iquitos 

 

Uma descrição da coluna estratigráfica da área é apresentada na tabela 4.1. As rochas 

mais antigas correspondem à formação Pebas, descansando sobre ela estão os sedimentos 

pouco ou moderamente consolidados  das  Formações Ipururo, Nauta, Iquitos ou  depósitos 

aluviais quartenários (Figura 3.2a).  

Na região de Iquitos foram identificados depósitos aluviais pleistocênicos e 

holocênicos.  Os depósitos aluviais do Pleistoceno estão localizados em ambas as margens 

dos rios Amazonas e Napo, apresentando uma superfície irregular, onde as alturas variam 

entre 6 e 10 m acima do nível médio do rio e estão fora do nível de inundação. Os depósitos 

aluviais do Holoceno são os mais difundidos e estão localizados em ambas as margens dos 

rios a uma altura de 4 a 6 m acima do rio, de modo que inundam em cheias excepcionais.  

Os depósitos fluviais estão localizados nas terras baixas e em ambas as margens dos 

rios, a alturas entre 2 e 4 m acima do baixo nível da água, geralmente são inundados durante o 

periodo de enchente e podem ser vistos no periodo de seca.  
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Tabela 3.1 – Coluna cronoestratigráfica das formações geológicas aflorantes 

Era Sistema Série Unidade Descrição 

C
E

N
O

Z
Ó

IC
A

 

Q
U

A
T

E
R

N
Á

R
IO

 

HOLOCENO 

Depósitos fluviais 
Bancos de areia, praias e ilhas, composto 

de areia cinza, marrom e branco. 

Depósitos aluviais 
Silte arenoso de tons verdes e areias 

quartzosa e silte. 

PLEISTOCENO 

Depósitos aluviais 
Silte arenoso de tons verdes e areias 

quartzosa e silte. 

Depósitos 

Ucamara 

Siltitos cinza amarelados intercalados com 

arenitos de grão fino a médio. 

Formação Iquitos 

Arenitos de quartzo branco-amarelado 

intercalados com níveis conglomerados 

(seixos) e cascalhos. 

Formação Nauta 

Superior 

Camadas de arenitos de grão fino 

intercalados com silte argiloso de cor 

vermelho violaceo. No topo níveis de 

cascalho intercalados seqüências de argila 

siltosa com vermelho ocre. 

N
E

O
G

E
N

O
 

PLIOCENO 

Formação Nauta 

Inferior 

Seqüências avermelhadas de arenitos 

marrons com folhelhos intercalados. Na 

parte superior, arenitos marrom com 

maciços de grãos finos de natureza pelitica. 

Em alguns setores, arenitos siltes e argilas 

siltosas com alto % de quartzo. 

Formação Ipururo 

Seqüências avermelhadas de arenitos 

marrons com folhelhos intercalados. Na 

parte superior, arenitos marrom com 

maciços de grãos finos de natureza pelitica. 

Em alguns setores, arenitos siltes e argilas 

siltosas com alto % de quartzo. 

Formação Pebas 

Composta de xistos azul-esverdeado,  

intercalados com margas e níveis 

estratificados. Também se encontram 

níveis de lignito e em algumas áreas de 

lentes de calcário muito compactadas. 

Fonte:  Relatório de Informações e Investigação de campo do Ministério de Transporte e Comunicações do Peru, 

2005. 



 

 

 
Figura 3.2 – a) Mapa da América do Sul; b) Mapa da região de Loreto, Peru; c) Mapa geológico da confluência dos rios Marañon e Ucayali*; e d) Mapa geológico da 

região de Iquitos.  

Fonte:  Instituto Mineiro e Metalúrgico – Ministério de Minas e Energia do Peru, 1999. 

2
5
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3.2 CLIMA 

 

A Bacia Amazônica, por ser de tamanho continental e ter área nos dois hemisférios,  

presenta variação em sua climatologia. Localizada entre 5°N e 20°S, dentro da zona tropical, 

devido a alta incidência solar  na superfície da região, o comportamento da temperatura do ar 

mostra uma pequena variação ao longo do ano na Amazônia. 

O clima da região é caracterizado como equatorial úmido, sendo resultante de uma 

combinação de vários fatores, como a disponibilidade de energia solar (MARENGO; 

NOBRE, 1996). Devido à posição geográfica e a ausência de relevos elevados na faixa 

central, a temperatura mensal média varia em quase toda a região Amazônica e as variações 

diárias são  maiores que as anuais. De forma geral, a amplitude térmica sazonal é da ordem de 

1 a 2° C, sendo que os valores médios situam-se entre 24 e 26° C. Exemplo disso, a amazônia 

peruana, com uma temperatura média acima de 25 ° C, sem variação significativa entre as 

estações (LAVADO, 2010). Na amazônia brasileira, a variação em Manaus (AM), por 

exemplo,  possui seus extremos de temperatura nos meses de setembro (27,9° C) e abril 

(25,8°C); e em Belém, a temperatura apresenta média mensal máxima de 26,5° C em 31 

novembro e mínima de 25,4° C em março. 

Nas regiões do Escudo das Guianas (norte) e do Escudo Brasileiro (sul), existe a 

tendência a ocorrer climas mais continentais, com épocas mais secas e temperaturas mais 

baixas. As grandes oscilações de temperatura que ocorrem na Amazônia são causadaspela 

ação de sistemas frontais (denominados localmente de Friagem) (SALATI, 1985). 

A alta variabilidade climática na Amazônia pode ser traduzida na distribuição espacial 

das precipitações anuais, que apresenta uma forte heterogeneidade e varia de 300 até 6.000 

mm. ano
-1

, no este da região andina (MOLINIER et al., 1994). No sul da amazônia, as 

precipitações concentram-se entre dezembro e março, e diminuem nos meses de junho, julho e 

agosto (Figura 3.3 c,d,e), enquanto que no  norte central observa-se o regime contrário, com a 

concentração das precipitações nos meses de junho, julho e agosto e seca nos meses de 

dezembro a março (Figura 3.3b). A zona ocidental norte é a região com mais concentração de 

chuvas, sendo a zona ocidental sul a região com menos precipitação. 

No nordeste, a região que envolve o delta do Amazonas, a maior concentração de 

chuvas ocorre entre os meses de março, abril e maio (mais de 50% da concentração anual), 

enquanto que a menor ocorre entre os meses de setembro, outubro e novembro (Figura 3.3f).  

No noroeste da bacia, em regiões próximas à linha equatorial, a distribuição das chuvas ao 

longo do ano é mais uniforme, com percentuais próximos a 25% durante cada trimestre 
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(ESPINOZA et al., 2009). Dois regimes diferentes podem ser destacados a partir da parte 

superior da bacia do Negro: um regime unimodal com um pico no outono austral em abril, 

maio e junho ( Figura 3.3a) e um regime bimodal, com picos próximos aos equinócios (abril e 

outubro) onde uma ligeira diminuição no inverno austral é descrita nas bacias intra-andinas do 

Peru e do Equador, e na planície amazônica ( Figura 3.3h ).  

Nas regiões Central e Oriental da bacia, observa-se um regime caracterizado por um 

período chuvoso de dezembro a abril (Figura 3.3g), que é intermediário entre o Sudeste 

(Figura 3.3e) e Nordeste (Figura 3.3f). No Peru, as planície e os Andes apresentam uma 

temporada mais chuvosa em março e uma temporada seca de junho a setembro (Figura 3.3i). 

Este também parece ser um regime intermediário entre o regime tropical sul (Figuras 3.3c e d) 

e o regime bimodal do Norte (Figura 3.3h).  

A precipitação média mensal calculada para toda a Bacia Amazônica apresenta um 

período chuvoso de dezembro a abril ( entre 220 e 270 mm mês
-1

) e menos chuvas a partir de 

julho (105 mm) e agosto (95 mm) (ESPINOZA et al., 2009). 

 

 

Figura 3.3 – Variabilidade espacial das chuvas na Bacia Amazônica.  

Fonte: Adaptada de ESPINOZA et al., 2009.  
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3.3 PEDOLOGIA 

 

Diversos fatores influenciam a formação dos solos da Amazônia, como: clima, origem 

do material, topografia, organismos e idade da superfície. Estes fatores determinam vários 

processos  pedogenéticos que produzem variações edáficas.  

Em relação ao clima, a combinação da temperatura e precipitação têm  influência 

substancial na formação de solos em grande parte da Amazônia.  O tempo também é um fator 

importante para o desenvolvimento dos solos da região. Os solos de origem recente, 

localizados nos terraços mais baixos dos principais rios são geralmente mais jovens e mais 

férteis, em comparação com solos de terraços altos e colinas, que são as áreas mais antigas, 

são solos mais evoluίdos e geralmente mais ácidos e de baixa fertilidade (ACHUNG, 1995). 

A topografia afeta a formação de solos, tendo efeito indireto sobre a umidade do solo. 

Na Amazônia esse fator torna-se muito importante, uma vez que, devido à elevada 

precipitação, as zonas côncavas ou depresionadas são mais úmidas que áreas convexas e, por 

conseguinte, em função da má oxigenação o teor de matéria orgânica é maior e os solos são 

geralmente cinza  escuro. Em contraste com a porção convexa, onde o escoamento é mais 

rápido, a oxigenação é boa, e, por conseguinte, o conteúdo de materia orgânica é menor e os 

solos são geralmente amarelo ou vermelho. 

Apesar da aparente homogeneidade da floresta úmida, os solos da Bacia Amazônica 

apresentam certa heterogeneidade (GUYOT et al., 2007a). Na parte ocidental da bacia, os 

solos são derivados de formações sedimentares recentes de origem andina; são bem drenados, 

ácidos, de coloração marrom amarelado, friáveis, porosos e arenosos. São essencialmente 

argilo-arenosos, sendo a caulinita largamente predominante na porção argilosa, com uma 

grande porcentagem de óxido de ferro. Quimicamente pobres, esses solos sustentam uma 

floresta fechada (SOMBROEK, 1984). Os solos que não apresentam uma boa drenagem 

encontram-se na porção oriental da bacia, sendo ácidos e de coloração amarelo-amarronzados, 

friáveis e porosos. Esses solos são siltosos, a fração argilosa contém uma porcentagem 

apreciável de ilita, um pouco de caolinita e sesquióxidos. Na porção norte da bacia 

observamos solos podzólicos desenvolvidos sobre os sedimentos arenosos resultantes da 

erosão do embasamento do escudo das Guianas. Na planície amazônica, os solos aluviais são 

mal drenados, e estão associados aos tipos de sedimentos depositados e à periodicidade local 

das condições da inundação.  

 

 



29 

 

 

3.3.1 Classificação taxônomica dos solos da Amazônia peruana 

 

O trabalho realizado pelo INIPA determina que na amazônia peruana existem sete (07) 

ordens de solos dominantes, com ultissolos cobrindo 65 % do território, seguido 

pelosneossolos e cambissolos com 17 e 14%, respectivamente. Os luvissolos, vertissolos, 

latossolos e espodossolos juntos, cobrem apenas 4% do território amazônico (Figura 3.4).  

Os ultissolos, são solos vermelhos e amarelos de baixa fertilidade natural, que ocupam 

cerca de dois terços da floresta amazônica peruana. Estes solos ocorrem principalmente nos 

terrenos mais altos da floresta, em terraços antigos e em encostas na floresta alta.  São 

também conhecidos como "acrisols" e  “podzólico vermelho amarelado". Os neossolos, que 

ocupam  17 % dos solos da região, são jovens solos. Neste grupo, estão incluídos os solos 

aluviais mal drenados, principalmente nas margens dos rios,  bem como solos profundos 

muito jovens localizadas em encostas. 

Os cambissolos,  são solos jovens que constituem 14 % da floresta (Figura 3.4), e 

exibem marcada diferenciação entre os horizonte A, B e C. A maioria está localizada em áreas 

que são pouco ou mal drenadase também em áreas íngremes. Os luvissolos se assemelham aos 

ultissolos, porém têm menor acidez e maior fertilidade.Este solos estão presentes em cerca de 

2,3 milhões hectares da amazônia peruana e ocorrem misturados aosargissolos, na margem 

direita do rio Ucaya1i desde Contamana (Ucayali)  até Iberia em Madre de Dios.  Os 

vertissolos são solos argilosos expansíveis de fertilidade natural média, porém superior aos 

argissolos. As áreas mais importantes de vertissolos são regiões mais secas na floresta alta: 

Huallaga Central e Jaen – Bagua. Este solos ocupam um total de 400 mil hectares da floresta 

representam um recurso edáfico significativo. E finalmente, os espodossolos ou podzóis são 

solos extremamente arenosos, ácidos e de baixa fertilidade natural que não são capazes de 

suportar uma floresta tropical. Eles são encontrados principalmente em pequenas manchas na 

baixa selva, notamente perto de Iquitos. Seu potencial produtivo é extremamente baixo. 
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    Figura 3.4 – Percentuais dos solos dominantes na Amazônia peruana.  

    Fonte: Os Recursos do Solos na Amazonia Peruana, Diagnóstico para sua Investigação- IIAP, 1995. 

 

 

3.4 VEGETAÇÃO 

 

A floresta tropical da Amazônia estende-se por, aproximadamente, 6 milhões de km
2
, 

cobrindo cerca de 70% de toda a bacia hidrográfica, correspondendo  praticamente, toda a 

área da planície amazônica onde há ainda ilhas de savana ou campos (KOJLHEPP, 1978). 

Em função de sua ampla variedade de espécies, foi divida em três fitofisionomias: A 

“floresta de terra firme”, localizada na parte alta do terreno, com aproximadamente 60 a 200 

m de altitute, e não são influenciadas pelas inundações. Os principais gêneros encontrados 

são: Piptadenia, Sclerolobium,  Tachigalia, Eschweilera, Poutheria, Potrium, Ocotea, Aniba e 

Licania (RIZZINI, 1997).   

A floresta tropical úmida estende-se por toda a planície aluvial, denominada de 

floresta fluvial alagada, devido à oscilação dos níveis das águas e aos grandes períodos em 

que suas raízes, se encontram submersas. Estas vegetações apresentam adaptações às 

condições ambientais, como poros que permitem a absorção do oxigênio atmosférico.  

A vegetação do tipo cerrado é caracterizada por árvores e arbustos retorcidos. As 

folhas são largas e as raízes podem atingir grandes profundidades a fim de alcançar água. 

Estão distribuídas de forma esparsa sobre um tapete gramíneo, com intercalações de plantas 

arbustivas e áreas de campo. 
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3.5 HIDROLOGIA 

 

O rio Amazonas é o maior rio do mundo em termos de descarga líquida e área drenada 

(MOILINIER et al., 1996) e recebe este nome na confluência dos rios andinos Ucayali e 

Marañón, no Peru, onde a vazão média já é de 25.000 m³ s
-1 

(ESPINOZA et al., 2006), mais à 

jusante, recebe o rio Napo do Equador, e na fronteira do Peru com o Brasil, o rio Javari.  

No Brasil, o curso principal do rio passa a ser chamado de Solimões, no qual desembocam os 

rios Iça ou Putumayo, Jutai, Juruá, Japura ou Caqueta e Purus. Nesta região a vazão média é 

de 102.600 m³ s
-1

 (na estação de Manacapuru) (ESPINOZA et al., 2009b) (Figura 3.5). Ao 

receber as  águas do rio Negro, o rio Solimões passa a chamar-se Amazonas novamente, no 

qual desemboca o rio Madeira proveniente dos Andes Bolivianos e do sul da bacia. À jusante 

o rio Amazonas recebe as águas dos rios Trombetas, Tapajós e Xingu, alcançando uma vazão 

média de 209.000 m³ s
-1

 à Óbidos (MOLINIER et al., 1996) que desemboca no oceano 

Atlântico. 

 

 

Figura 3.5 – Bacia Amazônica e seus principais afluentes. 

Fonte: ESPINOZA, 2013. 

 

Numerosos afluentes menores drenam a planície amazônica e grandes "paranás" atuam 

como anéis divisores entre o leito principal do rio Solimões-Amazonas, formando sua zona de 
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inundação, onde o sentido do fluxo dos tributários está, frequentemente, dependento do nível 

do rio (RICHEY et al., 1986; MOLINIER et al., 1996; POTTER, 1997; GUYOT et al., 1999; 

MARTINI et al., 2008). 

 

3.6  FLUXO DE SEDIMENTOS NA BACIA AMAZÔNICA 

 

Os fatores ligados à temperatura, à intensidade de chuvas e ao escoamento das águas 

superficiais influenciam na desagregação dos solos e na cobertura vegetal, contribuindo com 

as taxas de erosão. As fortes precipitações e a inclinação topográfica da Cordilheira dos 

Andes, favorecem os intensos fenômenos erosivos, que contribuem com grande quantidade do 

material, que chega à bacia Amazônica tanto sob a forma de partículas (sedimentos) como 

também sob a forma dissolvida para os rios de origem andina (FILIZOLA; GUYOT et al., 

2007a), contribuindo para variabilidade sazonal dos fluxos de sedimentares na bacia 

Amazônica. Quando comparados aos de origem andina, os rios com suas nascentes nos 

escudos, ou que os cruzam, não contribuem tanto ao rio Amazonas em termos de transporte de 

sedimentos (FILIZOLA et al., 2011). Gibbs (1967) determinou que 84 % dos sedimentos em 

suspensão são originados nesses ambientes (Andes), que correspondem a 12 % da área total 

da Bacia Amazônica. 

No Peru, a produção de sedimentos em suspensão do rio Amazonas (alto Solimões) é 

estimada à 450x10
6
  ton ano

-1
, 12% provenientes da bacia do rio Napo, 40% do rio Marañón e 

48% da bacia do rio Ucayali (GUYOT et al., 2007b), que corresponde a 56% do fluxo 

estimado a jusante em Óbidos. O rio Madeira também atua como grande transportador de 

sedimentos, e sua contribuição representa 50% dos sedimentos carreados ao oceano (GUYOT 

et al., 1996; FILIZOLA, 2003; FILIZOLA; GUYOT, 2009). 

Os trabalhos realizados para o entendimento e quantificação dos fluxos de sedimentos 

nos cursos d’água da bacia do rio Amazonas, começaram a partir dos anos 1960 e estão 

apresentados na Tabela 3.2.  
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Tabela 3.2 – Fluxo de sedimento em suspensão determinados para o rio Amazonas 

Fluxo de sedimentos (10
6 
ton ano

-1
) Referência 

500  (Gibbs, 1967) 

600  (Oltman, 1968) 

900 (Meade et al., 1979) 

1.100-1.300  (Meade et al., 1985) 

600 – 700 (Bordas et al., 1988; Bordas et al., 1991) 

550-1.000 (Nittrouer et al., 1986; 1995) 

800 (Martinez et al., 2009) 

610 (Wittmann et al., 2011) 

600-900 (Guyot et al., 2011) 

            Fonte: ESPINOZA, 2013. 

 

 

3.7 COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE ARGILOMINERAIS NOS SEDIMENTOS EM 

SUSPENSÃO DOS RIOS MARAÑON, UCAYALI E AMAZONAS NO PERU 

 

Os minerais de argila podem ser usados como bons indicadores da área fonte, da 

intensidade  do intemperismo e da maturidade dos sedimentos (GUYOT et al., 2007a). Os 

argilominerais minerais illita e clorita, são comumente utilizados para identificar sedimentos 

jovens e as esmectitas caracterizam solos tropicais mal drenados e intensidade intermediária 

de intemperismo. A caulinita marca solos bem desenvolvidos e sedimentos maduros sob 

clima tropical e com precipitação elevada que induz a intenso intemperismo (MILLOT, 1964; 

GIBBS, 1967; JOHNSSON; MEADE, 1990; PETSCHICK et al., 1996; STANLEY; 

WINGERATH, 1996; HEMMING et al., 1998; SALEEMI; AHMED, 2000; THIRY, 2000). 

De um modo geral, a quantidade de cada um desses argilominerais depende da rocha-mãe da 

qual foram lixiviados e da intensidade dos processos intempéricos, diagenéticos e erosivos 

(TEIXEIRA et al., 2001) que ocorrem em diferentes escalas de tempo.  

Os estudos realizados na Bacia Amazônica mostram que a maior parte do material em 

suspensão do rio Amazonas é proveniente dos Andes (GIBBS, 1967; MEADE et al., 1985; 
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GUYOT, 1993; FILIZOLA, 1999, 2003) e apresentam uma assinatura mineralógica  típica da 

composição da área da fonte. O conteúdo mineralógico dos argilominerais (clorita+ilita) 

podem ser utilizados para diferenciar a proveniência dos sedimentos em suspensão e dos 

afluentes de origem andina do contéudo de rios provenientes de ambiente tropical (GIBBS, 

1967). Irion (1983) caracterizou a assembléia dos argilominerais dos sedimentos fundo do Rio 

Ucayali até a confluência do rio Xingu na várzea Amazônica (Brasil), destacando a 

diminuição do contéudo de clorita com um aumento de esmectita e caulinita à jusante. 

No Peru, os rios Ucayali e Marañon apresentam assembléia mineral bastante distinta. 

O contéudo de esmectita é menor no Rio Marañon que no Rio Ucayali, chegando a 60% neste 

ultimo, enquanto que o contéudo de caulinita apresenta comportamento inverso (Figura 3.6).  

O contéudo de ilita+clorita no Rio Marañon é alto e alcança 50%. Em Nauta, rio Marañon, a 

assembléia de argilominerais é intermediaria, com contéudo de ilita+clorita igual ao de 

esmectita. No rio Ucayali, a assembléia é dominada pelo contéudo de esmectita, que chega a 

60%. Na confluência dos rios Marañon e Ucayali o contéudo de esmectita (60%) é superior ao 

de ilita+clorita (30%). Após a confluência, em Iquitos, o contéudo da assembléia mineral é 

intermediário e no Rio Nanay, o contéudo de caulinita é bastante superior, chegando a 67%.  

De forma geral, o contéudo dos sedimentos em suspensão do Rio Marañon é 

proveniente de solos jovens e imaturos, enquando do Rio Ucayali é de solos mal drenados, 

com alto conteúdo de escmectita. O material em suspensão no Rio Nanay corresponde a solos 

bem drenados sob intenso intemperismo.  

 
Figura 3.6 – Composição da assembléia mineral dos rios Marañon e Ucayali e Amazonas em Iquitos.  

Fonte: GUYOT et al., 2007a. 
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3.8 LAGOS ESCOLHIDOS PARA ESTE ESTUDO 

 

Para este estudo, foram escolhidos dois lagos. O primeiro é o Lago Hubos, que está 

localizado próximo a confluência dos rios Ucayali e Marañon 4°28'57.19"S/73°23'49.85"O), 

no limite entre os depósitos aluviais e fluviais holocênicos da região e seu acesso é feito 

através do estreito rio Yarapá (Figura 3.2). O lago está inserido na planície inundável e é 

alimentado pela bacia de drenagem e pelo transbordamento do rio Ucayali em períodos de 

altas águas. A vegetação da região é constituίda por vegetação arborea e no entorno do lago 

abundantemente cercado por macrófitas uma superfície de água livre de 1,5 km
2
, com uma 

profundidade de cerca de 0,30-0,40 m em períodos de baixas águas.  

O Lago Quistococha está localizado perto da cidade de Iquitos, na parte ocidental da 

Bacia Amazônica e há aproximadamente 76 km do lago Hubos. O lago (3°49'46.87"S / 

73°19'05.67"O) faz parte da Reserva Quistococha, uma área de preservação ambiental, 

localizada 10 km à sudoeste do centro da cidade de Iquitos. Situa-se entre um terraço de 15 m 

de altura na margem ocidental da várzea amazônica e o Rio Itaya, que drenaa planície aluvial 

próxima à Iquitos (RASANEN et al., 1991). A áreado lago é em grande parte cercada pela 

palmeira Mauritiaflexuosa e tem uma superfície de água livre de 1 km
2
.  A cerca de 3,2 m dee 

profundidade, a água é limpa e a condutividade extremamente baixa (HEGEWALD; 

SCHNEPF, 1978; RASANEN et al., 1991).  

A composição orgânica atual dos sedimentos em suspensão dos rios Ucayali, 

Marañon, Amazonas e dos lagos Hubos e Quistococha (Tabela 3.3): razão molar entre 

Carbono e Nitrogênio (C/N molar), os isótopos de carbono (δ
13

C) e nittrogênio (δ
15

N) e o 

carbono orgânico total (COT).  

 

Tabela 3.3 – Análise da matéria orgânica presentes nos sedimentos em suspensão dos 

rios Ucayali, Marañon, Amazonas e dos lagos estudados 

Estação Rio δ
13

C δ
15

N C/N %POC 

R. Ucayali Ucayali -27.66 8.79 10.43 2.27 

Lago Hubos Ucayali -30.83 7.35 7.03 2.63 

Nauta Maranon -27.55 4.63 14.63 3.09 

Tamshiyacu Amazonas -27.43 5.93 11.68 5.13 

Lago Quistococha Iquitos -23.25 9.43 8.69 38.63 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 CLIMATOLOGIA 

 

A América do Sul (AS) é um continente com muitas variações no que diz respeito as 

suas condições de clima, principalmente por apresentar características geográficas 

importantes, como: sua extensão por diferentes latitudes (entre 10
o
N e 60

o
S); incidência da 

radiação solar; sua forma triangular; a presença da cordilheira dos Andes (que tem uma altura 

média de 4000m e acompanha toda a costa do Pacífico) e  a floresta Amazônica, além de estar 

situada entre dois grandes oceanos, o Atlântico e o Pacífico (AMBRIZZI et al., 2006 apud 

SILVA DIAS, 2009; SILVA, 2008). Estas características contribuem para o desenvolvimento 

de diferentes sistemas atmosféricos e de uma grande diversidade de climas. Além disso, a AS 

também é marcada pela passagem do Equador, que divide o continente nos dois hemisférios, a 

parte norte, que está numa zona tropical e trata-se de um clima quente, enquanto que  mais 

para sul existe maior variedade de climas.  

Entre os fatores que contribuem para a grande diversidade climática da AS, está a 

presença da Cordilheira dos Andes,que funciona como uma barreira aos ventos (GAN et al., 

1994; GARREAUD; WALLACE, 1998). O clima da zona tropical, a oeste da cordilheira, é 

controlado principalmente por dois elementos da circulação geral: a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) e a Alta Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) (DEWES, 2007). A ASPS é 

um anticiclone que nasce perto da Antartica e sustenta a corrente oceânica de Humboldt com 

o transporte de águas frias do sul ao longo das costas do Chile e do Peru. Esta corrente 

mantém as águas costeiras relativamente frias mesmo próximo ao equador e inibe o 

deslocamento para o sul da ZCIT (NIEUWOLT, 1977). A corrente de Humboldt e a 

proximidade  com a ASPS são responsáveis pela existência de  uma das regiões mais áridas 

do planeta, o deserto do Atacama, localizado entre o sul do Peru e a metade norte do Chile. 

Isto acontece, porque a baixa temperatura impede a evaporação e deixa a umidade relativa do 

ar baixa, o que deixa a massa de ar local seca e ajuda a formar o clima seco da região.  

Em condições normais,  as águas superficiais no Pacifico Equatorial Leste são mais 

frias, enquanto que no Pacifico Equatorial Oeste são mais aquecidas com os ventos alisios 

soprando de leste para oeste. O El Niño (EN) envolve o aquecimento das águas superficiais 

do Pacífico Tropical. Este aquecimento causa mudanças na circulação oceânica e está 

relacionado à Oscilação Sul (SO), que envolve mudanças nos ventos alísios e circulação 

tropical associada (DEWES, 2007).O fenômeno é conhecido como ENSO (El Nino – South 

http://america-do-sul.costasur.com/pt/index.html
http://america-do-sul.costasur.com/pt/ecuador.html
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Oscilation), onde a fase quente é denominada El Niño e a fase fria La Niña e respresentam 

seus extremos (Figura 4.1). Os eventos El Niño ocorrem a cada 3-7 anos e sua presença é 

caracterizada pelo enfraquecimento dos ventos alísios e o aumento da Temperatura da 

Superficie do Mar (TSM) no Pacifico Equatorial Leste. O aquecimento das águas no Pacífico 

Central, desloca a Célula de Walker para leste. Esse deslocamento força o ramo de ar 

descendente a posicionar-se sobre a AS, provocando condições favoráveis de estiagem sobre a 

Amazônia e, em alguns eventos mais intensos, sobre o Nordeste do Brasil (NOBRE; RENNÓ, 

1985; NOBRE; OLIVEIRA, 1986; RAO et al., 1986). Marengo et al. (1993) realizaram 

estudos de modelagem do clima e observaram que durante anos que apresentaram o fenômeno 

do El-Niño, a ZCIT situa-se mais ao norte do que sua posição normal sobre o Atlântico 

Tropical. Consequentemente, os ventos alíseos de nordeste são mais fracos, reduzindo a 

umidade que penetra no interior da região Amazônica. Em anos de La Niña ocorre a 

intensificação das condições normais, com o aumento dos alísios e declínio da Temperatura 

da Superficie do Mar (TSM) no Pacífico Tropical Leste.  

 

 

           Figura 4.1 – Representação esquemática da interação oceano-atmosfera do Pacifico Equatorial. 

           Fonte: AMBRIZZI et al., 2006 apud SILVA DIAS, 2009. 

 

4.1.1 Clima na região Amazônica e Sistema de Monção da América do Sul (SMAS) 

 

4.1.1.1 Características do clima na Amazônia 

 

A Bacia Amazônica é uma região coberta por uma floresta úmida e a enorme 

superfície de água disposta pelo rio Amazonas e seus inúmeros afluentes tem um impacto 

significativo no clima (AMBRIZZI et al., 2006 apud SILVA DIAS, 2006). O clima da região 
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é o resultado de uma combinação de vários fatores, no entanto, o mais importante é a 

disponibilidade de energia solar, através do balanço energético (FISCH et al., 1998). 

A circulação geral sobre a região amazônica é influenciada pela posição da ZCIT, que 

em julho é relativamente difusa (entre 7-9°N), deixando a região sob a influência dos ventos 

alísios de sudeste. Estes ventos são secos, originários da Alta Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS). De abril a outubro a  ZCIT esta ao norte, nesse período as massas de ar são 

relativamente estáveis e os ventos alísios de sudeste avançam sobre o continente, aquecendo-

se e acumulando umidade devido à evapotranspitação da floresta Amazônica, que acaba 

precipitando sobre o extremo norte do Brasil e a região das Guianas (NIEUWOLT, 1977). 

Durante esse periodo, a precipitação na costa litorânea dos estados do Pará e Amapá e na 

Amazônia Central é causada por Linhas de Instabilidade (LIs). Estas linhas são caracterizadas 

por grandes conglomerados de nuvens cumulonimbus e são formadas devido à circulação de 

brisa marítima, influenciadas pelo aquecimento diferencial entre oceano-continente (FISCH et 

al., 1998) e podem atingir o extremo oeste da Amazônia, com velocidade de deslocamento 

entre 12 e 15 m s
-1

 (COEHN et al., 1989).  Segundo Cavalcanti (1982) a formação destas 

linhas posiciona-se ao sul da Zona de Convergência Inter-Tropical (ZCIT) e a maior 

frequência coincide com o período em que a ZCIT está mais organizada. De novembro a 

março, com a ZCIT ao sul, os ventos alísios de nordeste trazem massas de ar marítimas 

(quentes e úmidas) que se acumulam sobre a Bacia Amazônica, onde adquirem características 

de massas de ar equatorial e são transportadas adiante para a bacia do Prata e planícies 

adjacentes (AMBRIZZI et al., 2006 apud SILVA DIAS, 2009). 

A intensa atividade convectiva sobre a região amazônica nos meses de verão libera 

grande quantidade de calor latente, devido à evapotranspiração da floresta. A circulação sobre 

a região sustenta o movimento convectivo com convergência e baixa pressão atmosférica em 

baixos niveis e divergência e alta pressão em altos niveis (MOLION, 1987).  Estas condições 

determinam o desenvolvimento de um anticiclone em altos níveis (200 hPa), denominado de 

Alta da Bolívia (AB), localizado sobre a região do altiplano boliviano (MARENGO, 1992; 

RAO et al., 1996). Durante a época de inverno a AB desintensifica-se e se move para o norte, 

o que causa uma estação seca no sul e leste da Amazônia (MOLION, 1987). Santos (1986) 

observou que durante anos menos chuvosos na região Amazônica, os centros da AB eram 

menos intensos. Assim, variabilidade sazonal da AB está diretamente relacionada com a 

distribuição espacial e temporal da precipitação (KOUSKY; KAYANO, 1981). 

Embora a região Amazônica esteja situada próxima ao Equador, a parte meridional é 

eventualmente influenciada pela ação de sistemas frontais, massas de ar frio e seco, 
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provocando o fenômeno localmente denominado de Friagem (FISCH et al., 1997; 

MARENGO; NOBRE, 2009). Estas massas de ar polar na Amazônia modificam o estado do 

tempo na região, com redução na temperatura e umidade (FISH, 1998; MARENGO et al., 

1996; BRINKMAN; RIBEIRO, 1972). 

 

4.1.1.2 Monção Sul Americana 

 

O clima de monção é observado em várias partes do mundo (Ásia, Austrália, América 

do Sul e América do Norte). Apesar de a AS não apresentar um regime de monção com 

características “clássicas” como na Ásia, estudos demonstram que o Sistema de Monção da 

América do Sul (SMAS) desempenha um papel importante nos regimes de circulação e 

precipitação de todo o continente (RAO et al., 1996; GAN et al., 2004).Este regime indica 

uma reversão sazonal na circulação atmosférica de baixo nível governada pelo aquecimento 

diferencial entre continentes e oceanos (ZHOU; LAU, 1998; GRIMM, 2005; VERA et al., 

2006; SILVA; KOUSKY, 2012). O aquecimento diferencial (durante o verão) resulta em uma 

zona de menor pressão sobre o continente, ocasionada por seu maior aquecimento, e uma 

zona de maior pressão sobre áreas oceânicas próximas, em função do aquecimento mais lento 

de suas águas. Essa diferença de pressão faz com que o ar úmido de baixo nível convirja para 

o continente, resultando em precipitação, especialmente durante a tarde ou no final da noite 

(SILVA; KOUSKY, 2012). Durante o inverno acontece uma inversão nos contrastes de 

temperatura e circulação atmosférica de baixo nível, resultando em condições mais secas nos 

continentes. Assim, o ciclo sazonal da precipitação mostra características de um regime de 

monção com uma estação seca no inverno e uma úmida no verão (RAO et al., 1996; SILVA; 

KOUSKY, 2012; KOUSKY; ROPELEWSKI, 1997; GAN et al., 2004). 

A circulação de verão acompanha a topografia do continente conduzindo ar quente e 

úmido. Por esse motivo a Cordilheira dos  Andes e a Bacia Amazônica desempenham um 

importante papel no Sistema de Monção da América do Sul (SMAS) (SILVA; KOUSKY, 

2012). De forma geral, o  aparecimento do SMAS ocorre durante a primavera, quando a 

atividade convectiva na Bacia Amazônica move-se rapidamente do noroeste para o sudeste da 

América do Sul, avançando mais tarde para leste (KOUSKY, 1988; MARENGO et al., 2001; 

NOUGUÉS-PEAGLE et al., 2002). Os ventos que transportam a umidade da Amazônia são 

canalizados pelos Andes pelo lado oriental da Cordilheira e podem se intensificar e configurar  

um Jato de Baixos Níveis (JBN) (Figura 4.2), chegando a alcançar velocidades de 15 m s
-1

 

nos níveis mais baixos (850 hPa) e atingir a bacia do Prata e o norte da Argentina 
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(MARENGO; NOBRE, 2009).O mesmo pode acontecer com os ventos alísios, que ao 

encontrar a  cordilheira são desviados para sudeste e sua intensificação configura um JBN. O 

avanço da umidade é acompanhado pela formação de uma circulação anticiclônica nos altos 

níveis (MARENGO, 1992; RAO et al., 1996) que na fase madura da monção (verão), se 

desloca para o sul até estacionar sobre o platô Boliviano (ZHOU; LAU, 1998), a Alta da 

Bolivia. Parte do fluxo desviado pelos Andes adquire uma orientação NW-SE, gerando a 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A ZCAS é definido como uma banda 

convectiva alongada, originada na Amazônia, que extende-se em direção ao sudeste do Brasil 

e avança sobre o Oceano Altântico Subtropical (FIGUEROA; NOBRE, 1990; 

SATYAMURTY et al., 1998; AMBRIZZI et al., 2006 apud SILVA DIAS, 2009). 

 

 

Figura 4.2 – Sistema de Monção da América do Sul. A escala sombreada indica precipitação, as linhas 

pontilhadas pretas indicam zonas de convergência, as setas pequenas mostram o vento em 900 hPa e as setas 

largas em laranja representam a JNB. H indica a alta subtropical em superficie e A indica o anticiclone 

monçônico. 

Fonte: Adapatado de DEWES, 2007. 

 

O máximo da precipitação nas regiões de monção ocorre durante o verão. Em grande 

parte da AS, entre o equador e 25 ºS, mais de 50% da precipitação anual está concentrada no 

verão em forma de chuvas convectivas com forte variação diurna (SILVA DIAS et al., 1987; 

ACEITUNO; MONTECINOS, 1993; GAN et al., 2004).  

Durante o inverno, o jato subtropical de altos níveis é mais intenso e fica mais 

próximo ao equador, consistente com o ramo descendente da circulação de Hadley, enquanto 

que em baixos níveis, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está deslocada mais para 
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o norte, junto com a baixa pressão equatorial e as águas superficiais mais quentes do Atlântico 

Tropical Norte (MARENGO; NOBRE, 2009). Nesse periodo, a entrada de massas de ar frio e 

seco de latitudes mais altas do Hemisfério Sul podem afetar o oeste da Amazônia, 

modificando o estado do tempo na região e produzindo o fenômeno conhecido como friagem  

(SATYAMURTY et al., 1998; AMBRIZZI et al., 2006 apud SILVA DIAS, 2009; 

MARENGO; NOBRE, 2009). 

 

4.2 VARIABILIDADE CLIMÁTICA NO HOLOCENO 

 

Por ser um importante mecanismo de aquecimento da atmosfera tropical, a convecção 

na região Amazônica, bem como suas variações de intensidade e posição, possuem um 

relevante papel na determinação do tempo e clima desta região (FISCH et al., 1998). Em 

contrapartida, a notável biodiversidade da região, é interpretada como conseqüência de 

variações climáticas. Alterações da relação Terra-Sol provocam mudanças na quantidade de 

energia solar que chega à Terra, influenciando a composição atmosférica e consequentemente 

o clima, obrigando o planeta a buscar alternativas na forma como redistribui essa energia.   

As mudanças na insolação devem-se, basicamente, à precessão dos equinócios, que 

provoca o deslocamento da longitude do periélio (posição na órbita terrestre em que o planeta 

se encontra mais próximo ao Sol) (BRACONNOT et al., 2004 apud SILVA DIAS, 2009; 

CLAUZET et al., 2006 apud DEWES, 2007). Em 6 ka AP, o periélio ocorria no final de 

agosto ou início de setembro. Atualmente, ele ocorre em dezembro, no inverno do Hemisfério 

Norte e verão do Hemisfério Sul. O resultado era uma amplificação do ciclo sazonal da 

insolação no Hemisfério Norte e uma atenuação no Hemisfério Sul em relação ao presente, 

mas não provocava nenhuma mudança na energia média global recebida pela Terra 

(BRACONNOT et al., 2002; HARRISSON et al., 2003; LIU et al., 2004; SILVA DIAS et al., 

2009). A diferença mais importante entre o Holoceno Médio e o presente, é a quantidade de 

insolação em cada latitude.  

O estudo realizado por Valdes (2000) comparando modelos para o clima na América 

do Sul durante o Holoceno Médio, concluiu um resfriamento generalizado sobre o continente 

no trimestre dezembro-janeiro-fevereiro e aquecimento em junho-julho-agosto. A precipitação 

apresenta um sinal sazonal bem marcado, com diminuição generalizada em dezembro-janeiro-

fevereiro (exceto no NE brasileiro) e aumento em junho-julho-agosto que prossegue em 

setembro-outubro-novembro. As mudanças em dezembro-janeiro-fevereiro são maiores em 

magnitude, portanto a média anual aponta condições mais secas que o presente para quase 
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todo o continente. Harrison et al. (2003) e Liu et al. (2004) investigaram a resposta do Sistema 

de Monção da América do Sul  (SMAS) à forçante orbital do Holoceno Médio. Estes estudos 

mostraram que a SMAS é enfraquecida pela redução da insolação no verão. Isto acontece 

porque a temperatura continental diminui, a pressão atmosférica sobre o continente aumenta, 

afetando o aquecimento diferencial entre continente e oceano e, consequentemente,  a 

circulação e o transporte de umidade; logo a precipitação é significativamente reduzida no 

interior do continente, determinando fracos períodos monçônicos ( LIU et al., 2004; DEWES, 

2007). Jorgetti (2004) estudou a relação entre a TSM e o clima da América do Sul no 

Holoceno Médio, com acoplamento oceano-atmosfera e interação simplificada da vegetação 

com o clima. Os resultados mostram uma redução no ciclo sazonal da temperatura bem como 

o enfraquecimento do SMAS. Melo e Marengo (2008) utilisaram o modelo de circulação 

geral da atmosfera do Centro de Previsão do Tempo e Estudo Climático (CPTEC) para o 

Holoceno Médio e observaram o enfraquecimento da convergência de baixos níveis na 

Amazônia, o que pode explicar a redução da precipitação nessa região durante o Holoceno 

Médio e uma redução no transporte de umidade  para a região central e sudeste, influenciando 

a formação e a intensidade das ZCAS. 

 

4.2.1 Registros paleoambientais holocênicos nos Andes 

 

Os Andes tropicais não são apenas um centro, mas também um berço de 

biodiversidade da América do Sul (HOORN et al., 2010). Seu levantamento tectônico causa 

regimes de chuvas altamente diferenciados entre seus flancos leste e oeste. A erosão e a 

sedimentação na porção oriental úmida são a fonte de grande parte da planície amazônica e 

também de sedimentos em bacias Andinasintramontanha, fornecendo paisagens de grande 

diversidade de solos e ecossistemas (TIESSEN, 2011). A diferenciação geológica e climática, 

juntamente com as migrações, são a base da biodiversidade dos Andes tropicais. No entanto, 

recentemente, a gama de variabilidade climática natural nos Andes tropicais começou 

aexceder os limites historicamente documentados. Particularmente preocupante é a tendência 

de aquecimento geral esuas implicações para a integridade dos ecossistemas e das populações 

humanas que deles dependem.Os estudos realizados nesses ecossistemas, têm grande 

importância para a compreensão dos diferentes padrões climáticos da região. Alguns desses 

estudos publicados recentemente contribuem para o conhecimento da história climática dos 

Andes.  
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Na Laguna Cumpuerta (3950 m altitude) no Peru, Weng et al. (2006) sugerem um 

período quente e seco entre 10000 e 5500 anos cal AP, com um pico registrado  até 8000 anos 

cal AP. O retorno de condições mais úmidas e frias ocorreu após 5500 anos cal AP, com 

intensificação da atividade  humana. Em 3500 anos cal AP um aumento na abundância da 

gramínea Poaceae pode sugerir um período mais seco. Registros do pólen de milho (Zeamays) 

ocorreram pela primeira vez no testemunhoem ~2.600 anos cal AP, indicando uma idade 

mínima para a agricultura local. Na Laguna de Chochos (BUSH et al., 2005), localizada à 

3285 m, condições secas foram evidanciadas pela presença de Polylepis between 10000 and 

7300 anos cal AP. 

O estudo realizado por Abbot et al. (2003) em um conjunto de lagos andinos 

localizados na Bolivia, entre 14-20 °S, indicam que o nível dos lagos atingiram seu mínimo 

entre 6000 e 5000 anos cal AP. O aumento do nível, depois desse período seco, começou a 

ocorrer primeiramente nos lagos mais ao norte. No lago Titicaca, localizado no Altiplano 

Bolivia/Peru, Baker et al. (2001) reconstruíram a história de sua precipitação. Estudando os 

sedimentos do lago, verificaram que a máxima aridez e o nível mais baixo ocorreram entre 

8000 e 5500 anos cal AP, durante o período de baixa insolação de verão no Hemisfério Sul. O 

aumento no nível do lago se deu a partir de 4500 anos cal AP, alçando seus níveis mais altos 

em 3500 anos cal AP. Na Montanha Sajama, também na Bolivia, a acumulação de gelo 

aumentou de 3100 anoscal AP até o presente (THOMPSON et al., 1998). Na mesma linha, o 

registro de estalagmite Tigre Perdido (Peru) apontam  um período muito úmido após 2700  

anos cal AP (Van BREUKELEN et al., 2008). 

A reconstrução climática de pântano no Patίa Valley, Colômbia, usando dados de 

diatomáceas, pólen e carvão, sugere um aumento na umidade em 8350 anos cal AP e um 

clima seco entre 7690-6690 anos cal AP. Após 2000 anos cal AP, foram restabelecidas as 

condições de pântano de água permanente, com a presença de atividade humana desde então 

(VELEZ et al., 2005).  

 

4.2.2 Registros paleoambientais holocênicos na Amazônia 

 

A Amazônia é caracterizada por uma notável riqueza em termos de biodiversidade, 

interpretada como conseqüência de variações paleoclimáticas (HAFFER, 1969). O estudo de 

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

grande interesse científico. Uma análise a partir dos dados existentes para o período 

holocênico, revela importantes mudanças dos ambientes amazônicos (TURCQ et al., 2007). O 
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conjunto de informações obtidas através de análises palinológicas e isotópicas de testemunhos 

sedimentares e de solos na Bacia Amazônica auxiliam as reconstruções paleoambientais da 

região.  

A maior parte dos registros do Holoceno Inferior e Médio (BUSH et al., 2007; 

CORDEIRO et al., 2008b; MAYLE; POWER, 2008; MOREIRA et al., 2013) apontam um 

período significativo de clima mais seco que o atual, em diferentes locais da Bacia 

Amazônica. Este clima seco é interpretado como resultado da redução da Monção da América 

do Sul durante o Holoceno Inferior e Médio (SILVA DIAS et al., 2009). Este perίodo 

coincide com registros de deposição de carvão nos sedimentos entre 8000 e 5000 anos cal AP 

associado a eventos climáticos mais secos (CORDEIRO et al., 1995, 1997, 2008b; 

SIFEDDINE et al., 1998; BUSH et al., 2007; TURCQ et al., 2007). Estudos polίnicos 

realizados por Absy (1985) em sedimentos de lagos da planície de inundação (lagos de 

várzea), indicam que durante parte do Holoceno Médio, grandes áreas de savanas existiam na 

Amazônia. Dados palinológicos, determinaram que até cerca de 5850  anos cal AP a cobertura 

florestal na Bacia Amazônica ainda não tinha atingido os níveis atuais (BEHLING, 2002) e a 

distribuição de savanas também era muito mais extensa do que nos períodos seguintes. 

Estudos de níveis lacustres indicam baixo nível de diferentes lagos no início do Holoceno e 

uma maior variabilidade nas vazões dos principais rios até 5500 anos cal AP (TURCQ et al., 

2007). Dunas eólicas foram reconhecidas em diversos locais da Amazônia, localizadas 

próximas aos limites da floresta atual (CARNEIRO et al., 2002). A presença dessas dunas 

(cujo conjunto de datações indica o Holoceno Médio como o final de sua fase ativa), são 

consideradas indicativos de períodos secos no passado, pois não poderiam se desenvolver sob 

o tipo de vegetação presente ali atualmente.  

Na Amazônia boliviana, estudos palinológicos e de carvão nas lagoas Bella Vista e 

Chaplin indicam que até 2790 anos cal AP, o clima teria sido mais seco que o clima atual, 

com  predomínio da savana (MAYLE et al., 2000). Estudo realizado por Sifeddine et al. 

(1998) também encontraram microcarvões entre 8800 e 4500 anos cal AP, provavelmente 

relacionados a paleoincêndios, o que indica uma intensificação da tendência ao clima seco no 

lago Sibéria, Bolívia. Nos lagos Vargas, Parker, Gentry e Werth localizados ao norte de 

Puerto Maldonado na Amazônia peruana, Bush et al. (2007) realizaram uma cronologia 

aproximada  de eventos secos e úmidos suportada por dados de carvão e polén. O lago Gentry 

foi formado em torno de 6200 anos cal AP, mas possui um registro sedimentar mais ou menos 

contínuo a partir de 5000 anos cal AP até o presente. Um hiato (interrupção da sedimentação 

em Vargas entre 7200 e 2540 anos cal AP e em Parker de 6200 a 4100 anos cal AP, foi 
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interpretado como indício de condições mais secas. Os dados  publicados anteriormente para 

os lagos Bella Vista e Laguna Chaplin na Bolívia (MAYLE et al., 2000; BURBRIDGE et al., 

2004), mostram uma diminuição dos níveis das águas centrada no Holoceno Médio e que 

o período mais úmido está dentro dos últimos 800 anos. O testemunho Maxus 4, 

coletado próximo ao Rio Yasuni, na Amazônia equatoriana, revela que entre 9500 e 

5700 anos cal AP o conteúdo orgânico de sedimentos é baixo (10%) com diversificadas e 

elevadas concentrações de pólen, indicativo de baixos níveis do lago (WENG et al., 2002).  

Na Amazônia brasileira, diferentes estudos determinaram a variabilidade climática do 

Holoceno Inferior e Médio. No lago Humaitá, sul do Amazonas, a sedimentação lacustre 

iniciou-se somente a partir de 4800 anos cal AP (CORDEIRO et al., 2008a). Ainda no sul, 

estudos isotópicos de perfis de solo, determinaram que entre aproximadamente 10150 e 3100 

anos cal AP, ocorreu expansão da savana sobre a floresta (De FREITAS et al., 2001). No 

norte, estado de Roraima, Simões-Filho (2000) encontrou evidências de níveis lacustres mais 

baixos durante o período de 8.500 a 6.200 anos cal AP.No Lago Caracanarã (DESJARDINS 

et al., 1996) observou a expansão de savanas durante o Holoceno Médio, utilizando dados 

isotópicos da matéria orgânica de perfis de solo. Na Serra dos Carajás, análises de acúmulo de 

matéria orgânica e microcarvões detectaram evidências de período mais seco, relacionadas a 

incêndios entre 8000 e 4500 anos cal AP (CORDEIRO et al., 1997; SIFEDDINE et al., 2001; 

TURCQ et al., 1998). Tanto em Carajás quanto na desemboradura do Rio Tapajós, foram 

observados  aumentos de plantas pioneiras, acompanhado de um aumento nas concentrações 

de microcarvões após 7500 cal anos AP (ABSY et al., 1991; TURCQ et al., 1998; IRION et 

al., 2006; CORDEIRO et al., 2008a). Na Amazônia central, as evidências de período seco 

foram determinadas por Absy (1979), que através de dados de pólen verificou a expansão 

desavanasentre 4450 e 3800 anos cal AP e no Lago Calado, a abundância de pólen de 

Poacea,entre 8500 e 4450 anos cal AP (BEHLING et al., 2001). No lago Loma Linda, 

localizado na zona de transição entre os Llanos Orientales e a floresta amazônica (BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 2000), o registro de polen mostra que entre 9650-6800 anos cal AP a 

vegetação era dominado por savana e o desenvolvimento da floresta so ocorreu partir de 6800 

anos cal AP, contίnuo desenvolvimento até 2330  anos cal AP, o que reflete um aumento na 

precipitação. Velez et al. (2005a), em sua reconstrução ambiental e climática do lago Las 

Margaritas, na mesma região de Loma Linda, utilizou uma variedade de proxies e observou 

mudanças freqüentes entre períodos mais secos e mais úmidos entre 4180 e 2750 anos cal AP, 

o que  provocou uma alternancia entre o cerrado e a floresta e oscilações freqüentes 

nosníveisdo lago. Nos Llanos Orientales, Behling e Hooghiemstra (1999), observaram 
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condições climáticas característicasde período mais seco entre 6250 e 4150 anos cal AP. Os 

autores atribuem condições úmidas após 9100 anos cal AP e comparam com outras 

reconstruções ambientais e climáticas do norte da Colômbia, dos Llanos Orientales e da 

Amazônia e concluem que a umidade nesta zona tem sido impulsionada por mudanças 

milenares na Zona Inter Tropical de Convergência e dependem principalmente da umidade 

oriunda da região amazônica. O Holoceno Superior é caracterizado por valores  mais elevados 

de insolação, o que conseqüentemente ocasiona uma mudança paracondições mais úmidas 

durante este período. Alguns trabalhos na Amazônia registraram essa mudança (Tabela 4.1). 

Na Amazônia boliviana, a expansão da floresta pluvial aconteceu em 1530 anos cal AP, que 

coincide com a redução na frequência de incêndios (MAYLE et al., 2000; BURBRIDGE et 

al., 2004). Após 3200 anos cal AP até o presente, vem ocorrendo uma expansão da floresta 

sobre a savana (De FREITAS et al., 2001). A ausência de microcarvões, em área inundada na 

região de  Humaitá, indica escassez de incêndios entre 3500 e 400 anoscal AP; no entanto, 

apartir de 400 anos cal AP estabeleceu-se uma fase úmida com alta ocorrência de incêndios 

(CORDEIRO et al., 2008a). Na região de Carajás, um aumento da produtividade lacustre, da 

acumulação de carbono e uma diminuição na taxa de acumulação de partículas de carvão 

entre 2800 e 1300 anos cal AP, são interpretadas como a evidência de período mais úmido 

(CORDEIRO et al., 2008a). Na Amazônia brasileira (estado do Pará), a caracterização 

orgânica e mineral do lago Santa Ninha indicaram aumento no transporte fluvial nos últimos 

5000 anos cal AP (MOREIRA et al., 2012a); nos lagos Maracá e Comprido este aumento 

ocorreu a partir dos últimos 3000 anos cal AP (MOREIRA et al., 2012b, 2013). No Lago 

Calado, Amazônia Central, Behling et al. (2001) encontrou indícios de longos períodos de 

altas águas de 4070 anos cal AP até os dias atuais. Moreira-Turcq et al. (2014) indicaram um 

período de forte precipitação e aumento das descargas do Amazonas em 2700 anos cal AP 

tendo como consequencia taxas de sedimentação extremamente elevadas no Baixo Amazonas.   

Na Amazônia equatoriana, entre 3500 e 1000 anos cal AP, as concentrações de 

pólen total são muito elevadas devido às altas concentrações das palmeiras Mauritia e Slonea 

e o conteúdo orgânico persistentemente baixo é explicado pela ocorrência de enchentes 

repetidas no lago Maxus. Entretanto, após 1000 anos cal AP e com o isolamento do lago, o 

conteúdo orgânico aumenta para mais de 70% de matéria orgânica (WENG et al., 2002). Em 

Loma Linda, Llanos Orientales colombiano, entre 3900 e 2340 anos cal AP, a taxa de floresta 

aumentou enquanto a de savana diminuiu após 2340 anos cal AP,  a presença de savana 

voltou a aumentar e a palma Mauritia tornou-se mais freqüente. Isso reflete o aumento 

impacto humano sobre a vegetação (BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 2000). Nos Llanos 
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Orientales venezuelanos, dados de pólen indicam  regressão da savana após 3500 anos cal AP 

(BEHLING; HOOFHIEMSTRA, 1998).  

Os diversos estudos paleoclimáticos na região Amazônica indicam variabilidade entre 

as datas dos períodos secos e úmidos na Bacia Amazônica. Segundo Cordeiro (2000) estas 

diferenças podem ser atribuídas às diferentes resoluções temporais dos estudos e à 

climatologia regional. 

 

Tabela 4.1 – Poxies/registros de umidade durante o Holoceno Superior 

Região Períodos úmidos Proxies/registros 
Autores 

 

Lago Yamboa (Plateau 

equatoriano) 

2700 anos cal AP pólen Colinvaux et al. (1988) 

Llanos Orientales 

(Colômbia) 
Após 3500 anos cal AP pólen 

Behling e Hooghiemstra 

(1998) 

Laguna Loma Linda 

(Llanos Orientales/ 

Colombia) 

3800 anos cal AP pólen 
Behling e Hooghiemstra 

(2000) 

Laguna La Cumpuerta 2600 anos cal AP pólen Weng et al. (2006) 

Lago Maracá e no Lago 

Comprido 
3000 anos cal AP sedimentologia 

Moreira et al. (2012b, 

2013) 

Carajás 2800-1300 anos cal AP sedimentologia e carvão Cordeiro et al. (2008b) 

Rio Yasuni (Equador/ 

Amazônia Ocidental) 
3700-1000 anos cal AP pólen e carvão 

Weng et al. (2002) 

 

Rondônia, Sul da 

Amazônia 
Após 3000 

14
C yr AP 

Composição isotótopica 

da MO em perfis de 

solos 

De Freitas et al. (2001) 

Laguna Bella Vista  e 

Laguna Chaplin (Sul da 

Amazônia/Bolivia) 

2000 anos cal AP pólen e carvão 
Mayle et al. (2000); 

Burbridge et al. (2004) 

Lago Titicaca 3500 anos cal AP diatomáceas Baker et al. (2001) 

Bacia do Cariaco 

(Venezuela) 
2800-2700 anos cal AP Fe e Ti Haug et al. (2001) 

Patia Valey (Andes 

colombiano) 
Após 2000 cal anos AP 

diatomáceas, pólen e 

carvão 
Velez et al. (2005) 

Sajama Mountain 3000 anos cal AP 
Isotopo  de O em 

testemunho de gelo 
Thompson et al. (1998) 

Tigre Perdido (Peru) 2700 anos cal AP estalagmite 
van Breukelen et al. 

(2008) 

Lagos de Várzea do 

Amazonas, Pará (Brasil) 
2700 anos cal AP sedimentologia 

Moreira-Turcq et al. 

(2014) 
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4.3 PALEOHIDROLOGIA DO RIO AMAZONAS E SUA INFLUÊNCIA NA 

SEDIMENTAÇÃO EM LAGOS DE VÁRZEA 

 

A sedimentação lacustre nos lagos de várzea e os processos biogeoquímicos, são 

dependentes da variação espacial e temporal e são modulados pela hidrologia do  Rio e 

influenciados pela geomorfologia, pela topografia e pelo clima (MERTES et al., 1995). O 

estudo dos sedimentos lacustres das várzeas amazônicas podem inferir sobre as flutuações 

sazonais do Rio Amazonas e a precipitação local (BEHLING et al., 2001), bem como ajudar a 

identificar os diferentes fatores que podem influenciar o comportamento paleohidrológico do 

Rio em diferentes períodos (MOREIRA et al., 2013), influenciados por mudanças climáticas 

(MOREIRA-TURCQ et al., 2014). 

Na Amazônia Ocidental, o Lago Quistococha, Rasanen et al. (1991) determinaram 

uma idade de 6200 anos cal BP para uma amostra basal de um testemunho de 3m. No entanto, 

os autores não acreditam que o lago seja tão antigo e atribuem a idade à matéria orgânica 

antiga trazida pelo material de granulação fina transportado pelo rio. Este material seria 

composto de sedimento argiloso pobre em matéria orgânica antiga, reciclada pela erosão 

lateral do aluvião mais velho e depositada nas várzeas dos rios atuais, provocando um 

envelhecimento consideravel sobre as datações de 
14

C. Os lagos Coari e Acará, localizados na 

" terra firme " e na várzea do Solimões, respectivamente, foram  estudados por Horbe et al. 

(2011). As condições geológicas e ambientais sob as quais os lagos se desenvolveram 

sugerem que suas evoluções refletem  processos autogenéticos sob condições de floresta 

úmida e chuvosa. O lago Coari iniciou seu desenvolvimento devido a avulsão do rio Solimões 

há aproximadamente 10160 anos cal AP, enquanto o lago Acará foi formado devido ao 

abandono de meandro do rio Solimões há aproximadamente 3710 anos cal AP. As conclusões 

sobre o estabelecimento de condições lacustres são apoiadas pelas mudanças na granulometria 

para frações finas e na redução na taxa de sedimentação, além do estabelecimento de 

vegetação arbórea no seu entorno.  As principais diferenças geoquímicas são atribuídas ao 

ambiente geológico; cujas fontes principais de sedimentos são as unidades Mio-Pleistoceno 

de “terra firme” em Coari e os bancos holocênicos em Acará. 

Na Amazônia Central, o Lago Calado, formou-se a partir de 8500 anos cal AP 

(BEHLING et al., 2001). Os registros de pólen indicam que entre 8500 e 4550 anos cal AP, a 

sedimentação foi caracterizada por abundância de gramíneas e deve-se a uma variação 

sazonal maior do nível do rio, com períodos curtos de altas águas e prolongados períodos de 

baixas águas. Entre 4550 e 2050 anos cal AP, desenvolveu-se a floresta de igapó e a menor 
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freqüência de poléns sugere um maior nível do rio com um longo período de inundação 

sazonal. No Lago Santa Ninha, Amazônia Oriental, Moreira et al. (2012b) observaram 

aumento no transporte fluvial como consequência da maior influência do Rio Amazonas nos 

últimos 5000 anos cal AP, com maiores períodos de altas águas. Entre 2300 anos e 600 anos 

cal AP, uma lacuna na sedimentação foi interpretada como um evento erosivo, causado por 

uma inundação catastrófica (MOREIRA et al., 2012b). No Lago Maracá e no Lago Comprido 

o aumento da influência do Rio Amazonas só foi observado a partir dos últimos 3000 anos cal 

AP (MOREIRA et al., 2012a, 2013). As lagoas Comprida e Geral, no Pará, foram estudadas 

por Bush et al. (2000). A Lagoa Comprida registra uma primeira elevação de seu nível em 

10300 anos cal AP, em função do aumento do nível do Amazonas. Após 8250 anos cal AP, a 

presença de argilas laminadas indica a formação de um lago mais profundo e permanente. 

Entre 8200 e 7000 anos cal AP, deposita-se na Lagoa Comprida uma alternância de camadas 

mais ricas em MO e de camadas mais argilosas, as quais seriam registros de precipitações 

erosivas na bacia do lago (são 500 eventos em 1250 anos). O início da sedimentação lacustre 

na Lagoa Geral, ocorre em 8300 anos cal AP, e não há registro de tais eventos na Lagoa 

Geral, pois as vertentes que a circundam são mais suaves. Esta época é interpretada como de 

maior variabilidade climática. Em 6800 cal AP um aumento do nível dos lagos marca 

estabelecimento do clima úmido atual. Aumentos da presença de Cecropia na Lagoa 

Comprida e na Lagoa Geral, respectivamente em 6800 e 3200 anos cal AP que permanecem 

até hoje. Na Lagoa Geral esse desenvolvimento é acompanhado por um aumento de carvões e 

pela aparição de Zea a partir de 3800 anos cal AP sugerindo uma intensificação, ou início, da 

agricultura. 

 

4.3.1 Variações hidrológicas atuais 

 

Durante as últimas décadas, vários eventos hidrológicos catastróficos foram 

observados na bacia amazônica. Por ter dimensão continental e estar presente em ambos 

hemisférios, a bacia hidrográfica amazônica inclui regiões com vários regimes de chuvas e, 

consequentemente, vários regimes de descarga (ESPINOZA et al., 2009). Observa-se um 

aumento de 10 % na frequência de inundações devido ao aumento da descarga anual do rio 

Amazonas em Óbidos, a partir dos anos 70 (CALLЀDE et al., 2004) consequȇncia de uma 

precipitação mais intensa. Os autores observaramque os últimos 40 anos foram caracterizados 

por fluxos de inundação freqüentemente fortes, com14 eventos com mais de 250 000 m
3
/s de 

descarga em Óbidos contados a partir de 1970, enquanto entre 1903 e 1970 foram registrados 
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somente 5 eventos desta magnitude. Em 2005 foi registrado o evento extremo de baixas águas 

(seca) mais grave dos últimos 40 anos que afetou as bacias do Madeira e Solimões, e foi 

atribuído a alta temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico Tropical Norte 

(MARENGO et al., 2008; ZENG et al., 2008). A variabilidade climática regional e global 

(MARENGO et al., 2008) ou o aumento do desmatamento na bacia (CALLЀDE et al., 2008) 

ou ainda, uma combinação destes dois factores são discutidos em uma tentativa de explicar à 

variabilidade hidrológica do curso principal do Amazonas. 

Os fenômenos climáticos “El Nino” e “La Nina”, perturbam fortemente o clima em 

regiões tropicais e alteram significativamente o regime hidrológico dos rios da região 

amazônica (GUYOT et al., 1998). Estudos realizados por Molion e Moraes (1987); Richey et 

al. (1989); Marengo (1992, 1995); Marengo e Tomasella (1998) e Guyot et al. (1998) 

encontraram  descargas inferiores durante os eventos El Niño e superiores durante os eventos 

La Niña. Esta variabialidade esta associada à TSM do Pacifico Equatorial. Segundo 

Amarasekera et al. (1997) o ENOS explica 10% da variabilidade da descarga na Amazônia. 

Anomalias positivas de descarga também foram identificadas quando o Atlântico Tropical 

Norte foi mais frio do que o habitual (MARENGO, 1992; MOLINIER et al., 2009; LABAT et 

al., 2004). O trabalho realizado por Espinoza et al. (2009) utilizando dados diários das 

descargas de estações que controlam as principais sub-bacias (entre 1974-2004) com o intuito 

de analisar suas contribuições para a variabilidade hidrológicado rio Amazonas em Óbidos 

concluiu que durante a primeira parte do ciclo hidrológico, os rios do sul são os que 

contribuem com mais descarga para o curso principal, enquanto a descarga é bastante 

reduzida nas estações do norte (Figura 4.3). As contribuições das bacias do norte e do sul são 

equivalentes, isto porque as bacias do norte são menores, porém com maior intensidade de 

chuvas do que as bacias do sul que são maiores e conclui que a varibilidade na descarga é 

consistente com a variabilidade na precipitação. Segundo Espinoza et al. (2009), os regimes 

de precipitação na Bacia Amazônica mostram a forte oposição entre os trópicos do norte e do 

sul, com o  período mais chuvoso em  JJA no Norte e DJF no  Sul. Esta oposição acontece 

devido ao aquecimento alternado de cada hemisfério e às monções americanas.  
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Figura 4.3 – A: localização das estações na bacia amazônica; B: 1974-2004 contribuição mensal média (em%) 

de cada rio à descarga média mensal em Óbidos (OBI) menos a descarga média mensal nas bacias residuais 

centrais. A linha preta divide as contribuições das bacias do sul e do norte. 

Fonte: Adaptado de ESPINOSA, 2009. 

 

4.4 CICLO DO CARBONO NA AMAZÔNIA 

 

Desde o século XIX  Arrhenius (1896) já reconhecia a importância da concentração de 

dióxido de carbono (CO2) na atmosfera para a temperatura global. Atualmente, a 

compreensão o ciclo global do C e sua perturbação por atividades antrópicas tem sido alvo de 

debate por parte da comunidade científica mundial. O desenvolvimento de tecnologias para 

reduzir a taxa de aumento da concentração (CO2) para a atmosfera tem sido uma das 

principais questões do século XXI. Na Terra o carbono circula através dos oceanos, da 

atmosfera e da bioesfera terrestre num grande ciclo biogeoquímico.A biosfera terrestre 

apresenta 560 Gt de C, enquanto que os solos 2500 Gt de C e a atmosfera aproximadamente 

de 810 Gt de C (LAL, 2008). Entretanto, a maior parte está estocada nas camadas geológicas 

e nos sedimentos oceânicos sob a forma de carbonatos, carvão e petróleo, que representam um 

estoque total de 38400 Gt de C.  

O futuro da taxa de aumento da concentração de CO2 atmosférico dependerá das 

atividades antrópicas, da interação de processos biogeoquímicos e climáticos sobre o ciclo 

global do C e da interação entre os principais reservatórios de C (LAL, 2008).  Durante a 

última década (2003-2012), as emissões anuais são da ordem de 9,5±0,5  Gt Cano
-1

, das quais 

aproximadamente 8,6 ± 0,4  Gt Cano
-1

 correspondem às emissões de combustíveis fósseis e 

produção de cimento e 0,9 ± 0,5  Gt Cano
-1 

correspondem às emissões consequentes das 

mudanças no uso da terra e cultivo do solo, principalmentedo desmatamento (Le QUÉRÉ et 
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al., 2014). Do total de 9,5±0,5Gt de C ano
-1

atribuídos às emissões antrópicas: 4,3 ±0,1 Gt de 

C ano
-1 

é absorvida pela atmosfera; 2,5 5±0,5 Gt de C ano
-1 

pelos oceanos; e 2,8 ±0,8 Gt de C 

ano
-1

 é absorvido pelos ecossistemas terrestres  (Le QUÉRÉ et al., 2014).  

O principal papel dos sistemas fluviais para o ciclo global do carbono é o transporte de 

carbono dos ecossistesmas terrestres para o oceano (DEGENS; RICHEY, 1991). No entanto, 

parte carbono que chega aos rios e planícies inundáveis é emitido para a atmosfera na forma 

de CO2. Segundo revisão de Aufdenkampe et al. (2011), os ecossistemas terrestres 

transportam para os rios, lagos e planícies de inundação cerca de 2,7  Gt de C ano
-1

. 

Aproximadamente 1,2 Gt de C ano
-1

 retorna para a atmosfera sob a forma de CO2 ou é 

depositado (0,6 Gt de C ano
-1

) em lagos e planícies de inundação e uma pequena fração (0,9 

Gt de C ano
-1

) chega aos oceanos (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4 - Balanço global de carbono resultado da conexão entre ecossistemas terrestres e oceanos, via rios, 

lagos e planícies de inundação. Todos os valores estão em Gt C/ano. 

Fonte: Adaptado de AUFDENKAMPE et al., 2011. 

 

A região amazônica possui a maior extensão de floresta tropical do mundo, que 

representa 17% da área florestal do mundo (FAO, 2001; PHILLIPS et al., 1998). No entanto, 

as incertezas sobre as amplitudes do sequestro por parte dos ecossistemas amazônicos, gera 

muitas dúvidas a cerca do seu papel de fonte ou sumidouro de carbono. Durante muito tempo 

acreditou-se que em função do desmatamento e das queimadas, a região amazônica atuaria 

principalmente como fonte de CO2 para a atmosfera, liberando 0,5 GtC/ano por ações 
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antrópicas. Entretanto, estudos recentes sobre o papel da Amazônia no ciclo de carbono abre a 

possibilidade de que as florestas tropicais estejam desempenhando um papel relevante como 

sumidouros de CO2. Devido à grande área de floresta tropical, mesmo uma pequena taxa de 

absorção de carbono pode significar um papel relevante na estocagemde carbono (NOBRE; 

NOBRE, 2002). No entanto, em função da diversidade da floresta e desconhecimento acerca 

da densidade da madeira, são geradas incertezas nas estimativas da biomassa florestal 

(HOUGHTON, 2003, 2005; HOUGHTON et al., 2001). Estas estimativas de estoque de 

carbono na biomassa são importantes para inferir sobre as  emissões de gases de efeito-estufa 

por desmatamento ou quando a floresta é convertida para outros usos (BAKER et al., 2004; 

FEARNSIDE, 1997; NOGUEIRA et al., 2005). Richey et al. (2002) determinaram a emissão 

de CO2 para a Amazonia central, e após extrapolar para toda a bacia chegaram a uma taxa de 

0,5 Gt por ano. Os fluxos de carbono aos oceanos são pequenos quando comparados ao ciclo 

global, porém significativo sem comparação com a absorção oceânica líquida de CO2 

antropogênico (SARMIENTO; SUNDQUIST, 1992). O papel dos sistemas fluviais 

amazônicos no transporte de carbono para os oceanos pode ser significativamente alterado 

pelas variações climáticas. Em anos de fenomeno “El Niño”, modelos de balanço de carbono 

sugerem que a floresta atua como fonte de carbono, enquanto que em anos “La Niña” a 

floresta atua como sumidouro (TIAN, 1998; Le QUÉRÉ et al., 2009). Da mesma forma, 

eventos extremos como a seca de 2005, atribuída a alta temperatura da superfície do mar 

(TSM) no Atlântico Tropical Norte (MARENGO et al., 2008; ZENG et al., 2008), que 

reduziu a umidade e elevou as temperaturas de 3 a 5° C,e ocasionaram incêndios florestais na 

região. Estas alterações podem fazer com que a região alterne entre sumidouro e fonte de 

acordo com as variações climáticas. 

 

4.4.1 Papel dos lagos amazônicos no ciclo do carbono 

 

O rio Amazonas e seus afluentes são acompanhados ao longo de seus cursos médio e 

inferior por grandes áreas de várzea (JUNK, 1997) e ocupam uma área que varia entre 

300.000 e 500.000 km
2
 (MARTINEZ; LE TOAN, 2007), o que representa cerca 5 a 8% da 

superfície da bacia. Estima-se que nesta região transite 80% do material transportado pelo Rio 

Amazonas, conseqüência dos pulsos de inundação decorrentes do ciclo hidrológico dos rios 

(MERTES et al., 1996).  

Até alguns anos atrás, acreditava-se que as várzeas amazônicas constituiam uma 

grande fonte de carbono atmosférico, como o metano (BARTLETT; HARISS, 1993) e o CO2 
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(RICHEY et al., 2002). Mais recentemente, Abril et al. (2014) demonstraram que na verdade 

as águas amazônicas funcionam em perfeito equilíbrio de CO2, emitindo para a atmosfera a 

mesma quantidade de CO2 que é  absorvida pelas vegetações semi-aquáticas das zonas 

inundadas.Em conclusão, o Rio Amazonas recicla o CO2 de seu próprio sistema fluvial e não 

aquele fixado pela floresta tropical. 

Um estudo realizado por Moreira-Turcq et al. (2003), demostra a importância dos 

sistemas de várzeas amazônicos, para o carbono transportado pelo Rio. E salientam que 

devido sua elevada produçãosão responsáveis pela  entrada de uma quantidade significativa 

de carbono orgânico no rio Amazonas. Isto pode ser observado pelos fluxos de entrada e saída 

de COD e COP no Rio Amazonas e tributários (Tabela 4.2). Durante o período de altas águas, 

o fluxo de carbono orgânico transportado pelos rios, na Amazônia Central, é 

significativamente maior e a média anual de carbono em Óbidos (32,7 Tg C ano
-1

) é maior 

que à soma das entradas dos diferentes tributários(28 Tg C ano
-1

). Os autores atribuem esse 

acréscimo de carbono na estação de Óbidos à entrada de carbono orgânico dos sistemas de 

várzeas que acompanham o Amazonas.  

 

Tabela 4.2 – Fluxos de carbono orgânico total (COT), carbono orgânico dissolvido 

(COD) e particulado (COP) 

 
Fluxo COT 

(Tg C ano
-1

) 

Média anual 

Fluxo COT 

(Tg C ano
-1

) 

Fluxo COD 

(Tg C ano
-1

) 

Fluxo COP 

(Tg C ano
-1

) 

Negro, Solimões, Madeira 

(altas águas) 
57 - - - 

Negro, Solimões, Madeira 

(baixas águas) 
26 - - - 

Negro, Solimões, Madeira, 

Trombetas, Tapajós, Xingu 
- 28 - - 

Óbidos (estação final à 

montante da foz) 
- 32,7 27 5 

Fonte: MOREIRA-TURCQ et al., 2003. 

 

Outro estudo mostra que esta matéria orgânica produzida e exportada para o Rio é 

principalmente originada biomassa fitoplanctônica, e é muito lábil e jovem (MOREIRA-

TURCQ et al., 2013). Além disso, as várzeas também podem atuar como sumidouro de 
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carbono, pois uma parte da produção autóctone também pode ser enterrada in situ (RICHEY, 

1982; JUNK, 1997), junto com o carbono antigo e refratário transportado pelo Rio Amazonas 

(MOREIRA-TURCQ et al., 2004, 2013). 

 

4.4.2 As taxas de acúmulo de carbono 

 

As várzeas amazônicas estão entre os sistemas mais produtivos do mundo (JUNK, 

1997) esta produção é diretamente dependente da variação hidrologica do Rio. Mudanças na 

hidrologia do rio Amazonas têm profundas e variadas conseqüências ecológicas sobre estes 

ecossistemas (JUNK, 1997).  

A taxa na qual os sedimentos são transferidos para a várzea (MERTES, 1994; DUNNE 

et al., 1998) e tempo de residência dos sedimentos são pouco conhecidos, de forma que a 

matéria orgânica pode ficar estocada de forma temporária ou permanente (MOREIRA-

TURCQ et al., 2004) e pode ocorrer em diferentes períodos de tempo (IRION et al., 1999). 

No entanto, pouca atenção tem sido dada a processos de sedimentação natural que podem 

representar grandes sumidouros de carbono (DEVOL et al., 1984; SMITH-MORRILL, 1987). 

Estudos utilizando cronologia com 
210

Pb nos Lagos Jacaretinga e Cristalino (ambos às 

margens do rio Solimões) mostraram  altas taxas de acúmulo de carbono de cerca de 44 e 28 

gC m
2
 ano

-1
 , respectivamente (DEVOL et al., 1984). As taxas de acumulação de carbono 

determinadas para o Lago Acarabixi, localizado às margens do Rio Negro, apresentaram 

valores extremamente elevadas (chegando a um máximo de 800 g C m
2
 ano

-1
), no entanto, 

devido principalmente a oscilações hidrológicas e climáticas do último milênio (CORDEIRO 

et al., 2008b; COSTA, 2006) determinaram fluxo médio de 256 g Cm
2
ano

-1
para os últimos 

100 anos (CORDEIRO et al., 2008b; COSTA, 2006). No Lago Calado, próximo à Manaus, 

Smith-Morril (1987) estimou taxa de acumulação de carbono que variou entre 31 e 137 g C 

m
2
 ano

-1
. No Lago Santa Ninha, Rio Amazonas, Moreira-Turcq et al. (2004) determinaram 

um acúmulo médio de carbono de 100 gC m
2
 ano

-1 
nos últimos 100 anos. Ainda no Lago 

Santa Ninha, Moreira et al. (2012) encontrou uma taxa de acumulação na ordem de 160 gC 

m
2
 ano

-1
, entre 5600 a 5000 anos cal AP. 

Os estudos realizados por Cordeiro et al. (2008a) em lagos isolados da dinâmica 

fluvial na região de Carajás , Brasil. estimaram uma taxa de acumulação de carbono de 21,3 g 

C m
2
 ano

-1 
para os ultimos 150 anos, acompanhado por um aumento no nível do lago. No 

Lago Caracaranã, as taxas de acumulação de carbono foram de 8 g C m
2
 ano

-1
, calculada a 

partir dos últimos 2000 anos (SIMÕES FILHO, 2000). No Alto Rio Negro, a reconstrução 
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paleoambiental da Lagoa da Pata entre 21900 e aproximadamente 10100 anos cal AP, 

mostrou um incremento da produtividade lacustre, com uma média de 4,16g C m
2
 ano

-1
na 

acumulção de carbono do lago (CORDEIRO et al., 2008a). Os autores também realizaram 

estudo paleoambiental no sul do Amazonas,  e determinaram uma fase úmida com pouca 

ocorrência de incêndios entre 4600 e 4250 anos cal AP, caracterizada por alagamento do 

sistema com incremento de produtividade algal, comtaxas de acúmulo de carbono de 11,3 gC 

m
2
 ano

-1
. 

Quando comparadas, as taxas de acumulação de carbono obtidas a partir de estudos 

em lagos de várzease aquelas obtidas em lagos isolados da dinâmica fluvial, pode-se observar 

que as várzeas apresentam os maiores fluxos de carbono. No entanto, para que haja 

entendimento do acúmulo de carbono nos sistemas de várzeas suas conexões com os eventos 

climáticos-hidrológicos, é necessário realizar mais estudos envolvendo um maior número 

desses sistemas. 

 

4.5 PROXIES UTILIZADOS EM ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS 

 

Os sedimentos lacustres são constituídos basicamente por partículas minerais e 

orgânicas e a proporção entre eles pode variar em função da origem e condições de 

sedimentação. Assim, estudo das frações orgânica e mineral presentes nos sedimentos podem 

ser utilizados como registros dos processos locais e regionais para esclarecer os processos aos 

quais estes ambientes estiveram submetidos. Sendo de grande importância na reconstrução 

paleoambiental de lagos e suasrespectivas bacias de drenagem (AMORIM et al., 2009; 

MOREIRA et al., 2012). 

 

4.5.1 Granulometrica e difração de Raio-X 

 

A determinação da granulometria e a identificação dos minerais depositados em 

ambiente lacustre, permitem analisar as condições hidrodinâmicas (FOLK; WARD, 1957; 

BUI et al., 1990; MOREIRA et al., 2012), assim  como origem e maturidade do material 

transportado pelo rio (GUYOT et al., 2007a) e posteriormente depositado.  

Através das proporções das frações granulométricas encontradas nos sedimentos é 

possível inferir sobre as condições hidrodinâmicas e determinar se as variações hidrológicas 

em um corpo lacustre são consequência da influência fluvial. A conexão com o canal 

principal implica em ambiente com  maior energia, capaz de transportar frações mais grossas 



57 

 

 

(RICHEY et al., 1990; IRION et al., 1997; MARTINELLI, 1989; MARTINELLI et al., 2003; 

MOREIRA et al., 2012),  enquanto a deposição da fração fina, implica em ambiente de  baixa 

energia deposicional 

Além da análise granulométria, a identificação dos minerais, particularmente os que 

estão presentes na fração argila,  podem ser usados para avaliar  o grau de intemperismo e 

maturidade do sedimento, a área fonte e dessa forma determinar a influência que os diferentes 

tributários exercem ao longo do Rio Amazonas (GUYOT et al., 2007a).  

Illita e clorita, são comumente utilizados para identificar sedimentos jovens e as 

esmectitas caracterizam solos tropicais mal drenados e intensidade intermediária de 

intemperismo. A caulinita marca solos bem desenvolvidos e sedimentos maduros sob clima 

tropical e com precipitação elevada que induz a intenso intemperismo (MILLOT, 1964; 

GIBBS, 1967; JOHNSSON; MEADE, 1990; PETSCHICK et al., 1996; STANLEY; 

WINGERATH, 1996; HEMMING et al., 1998; SALEEMI; AHMED, 2000; THIRY, 2000). 

De um modo geral, a quantidade de cada um desses argilominerais depende da rocha-mãe da 

qual foram lixiviados e da intensidade dos processos intempéricos, diagenéticos e erosivos 

(TOLEDO et al., 2001).   

Os argilominerais resultam, geralmente, do intemperismo de rochas feldspáticas e 

ferromagnesianas. Durante o processo de formação, é comum ocorrerem substituições 

isomórficas, principalmente entre o Fe e Al, Si e Al. As substituições ocorrem devido a dois 

fatores: raio iônico e carga dos íons (COSTA, 1973; HUHEEY et al., 1993). Assim, a 

composição química de um mineral pode variar de acordo com a grau de substituições 

isomórficas, da natureza e quantidade de cátions interestratos e do teor de água (DEER et al., 

2002). Estas características são responsáveis pela capacidade adsortiva de argilominerais 

como a esmectita, o que a torna capaz de transportar matéria orgânica e nutrientes.   

 

4.5.2 Composição química dos sedimentos 

 

O uso da determinação de elementos maiores, menores e traços em rochas, solos e 

sedimentos, através de métodos como por exemplo a fluorescência de raio-X (FRX) servem 

como indicadores de vários processos geoquímicos. Elementos como Zr e Ti estão 

concentrados na fração de minerais pesados (TAYLOR; McLENNAN, 1895) e uma boa 

correlação destes com Si suporta uma origem terrestre comum (HOFMANN et al., 2008). 

Variações da fração terrígenos de perto correspondem ao grupo de elemento terrestre Ti, Fe e 

K, que se originam principalmente de argilominerais, feldspato e minerais pesados. Além 
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disso, as variações de Fe e Ti (associadas à composição da crosta terrestre) podem ser 

interpretadas como mudanças da entrada de material terrígeno e intensidade de chuvas 

(PETERSON et al., 2000), bem como permitem inferir sobre as variações do ciclo hidrológico 

(HAUG et al., 2001).  

 

4.5.3 Indicadores orgânicos 

 

A matéria orgânica presente em sedimentos lacustres contém uma série de 

informações que ajudam a reconstruir condições ambientais passadas, avaliar a história do 

mudanças climáticas e os impactos dos seres humanos sobre os ecossistemas locais. A 

determinação das composições elementares, isotópicas e moleculares da matéria orgânica 

refletem a vegetação da bacia do lago e sua área de influência e servem como indicadores de 

input  e acumulação de matéria orgânica (MEYERS, 2003). 

 

4.5.3.1 Composição elementar 

 

O carbono esta presente na natureza, na forma elementar, como carbono amorfo, 

grafite e diamante. Nos grandes reservatorios, ele esta presente na forma de dióxido de 

carbono (CO2) e como carbonatos. Na atmosfera, o  CO2 é a forma mais abundante, cujas 

transferências com a biosfera ocorrem essencialmente por meio da fotossíntese e da 

respiração. Na fotossíntese, o CO2 da atmosfera é reduzido por organismos autotroficos a 

diferentes moléculas orgânicas. O carbono assimilado pela fotossíntese é liberado como CO2 

no processo de respiração e decomposição. O estoque de carbono pode acontecer por longos 

períodos em formas refratárias (como carvão), nos solos e em sedimentos de corpos d’água. 

Em um ecossistema terrestre, o carbono assimilado pelo processo de fotossíntese retorna à 

atmosfera convertido novamente em CO2 ou é incorporado aos tecidos vegetais 

eventualmente depositados no solo.  

Nos sistemas aquáticos, as principais formas de carbono são o carbono inorgânico 

dissolvido (CID), carbono orgânico dissolvido (COD), o carbono orgânico particulado (COP) 

e o carbono orgânico na biota (COB). O COD e o COP são as principais formas orgânicas do 

carbono. O carbono orgânico total (COT), encontrado nos sedimentos é um importante 

indicador da quantidade de matéria orgânica sedimentada, visto que compõe um conjunto de 

informações, como origem e processos de deposição e grau de preservação (MEYERS, 2003, 

1994). No entanto, as concentrações de carbono nem sempre correspondem ao grau de 
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produtividade de um ecossistema lacustre. A influência fluvial pode influenciar fortemente 

nos valores de COT, o input de material mineral transportado pelo rio pode diluir a matéria 

orgânica (TURCQ et al., 2002; MEYERS, 2001).   

O nitrogênio é um dos maiores limitantes da produção primária, tanto aquática quanto 

terrestre, e sua fixação é um processo de grande importância para a dinâmica dos ecossistemas 

naturais, pois é a unica forma biológica de transferência do nitrogênio da atmosfera para os 

sistemas aquáticos ou terrestres. As principais limitações ao processo de fixação biológica são 

a alta demanda energética e a ausência de oxigênio. A fixação biológica é um processo 

anaeróbico, e a presença de oxigênio no microssítio de fixação inibe o processo. Outra fonte 

de nitrogênio para o solo e o sistema aquatico é a decomposição da matéria orgânica. Esse 

processo é chamado de amonificação ou mineralização e é feito por bactérias heterotróficas 

que, ao decompor tecidos mortos de plantas e animais como fonte de carbono, geram formas 

inorgânicas de nitrogênio (NH3 eNH4
+
).  

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. 

Segundo Meyers (1994, 2003) a razão C/N é um dos marcadores mais confiáveis para 

indicação de fontes da matéria orgânica para um ecossistema. A matéria orgânica de origem 

autóctone na água, isto é, produzida principalmente pela comunidade planctônica local, tem 

razão molar C/N entre 6 e 8. Já as bactérias apresentam valores inferiores entre 4 e 5. Valores 

de C/N superiores a 20 são característicos da matéria orgânica terrestre, produzida 

principalmente por plantas isuperiores. Já os sedimentos em suspensão de grandes rios 

caracterizados por altos teores de material, como é o caso do Rio Amazonas, são 

caracterizados por um C/N de 10 (HEDGES et al., 1986), próximo ao dos solos encontrados 

na Amazônia, evidenciando que grande parte do material orgânico transportado pelo 

Amazonas tem sua origem na lavagem dos solos da sua bacia. 

 

4.5.3.2 Composição isotópica da matéria orgânica e os ciclos fotossintéticos 

 

A composição isotópica da matéria orgânica é um importante indicador de fonte e da 

natureza do material sedimentado em lagos (MEYERS, 1994) e em grandes rios (HEDGES et 

al., 1986). As diferenças na composição em isotópos estáveis de carbono em diversas espécies 
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de plantas foram descobertas há cerca de 50 anos (CALVIN; BENSON, 1948). Os valores da 

razão isotópica 
13

C/
12

C foram apresentados em 
13

C por mil, quando comparados ao padrão 

PDB. 

As plantas com ciclo fotossintético C4 (herbaceas e gramineas), são dominantes em 

savanas e campos e apresentam valores de δ
13

C entre -9‰ e -16‰, enquanto em plantas do 

ciclo fotossintético C3 (arboreas) dominantes em florestas tropicais, situam-se entre -20‰ e -

35‰ permitindo discriminar muito bem esses dois grupos (MARTINELLI et al., 2009). 

Entretanto, plantas CAM (metabolismo via ácido crassulaceo) têm valores de δ
13

C entre -

10‰ e -28‰ (ERLINGHER, 1991), sendo representadas por cactaceas e bromeliaceas. Os 

valores de δ
13

C das plantas CAM superpõem aos dois grupos anteriores, o que dificulta a 

discriminação. A matéria orgânica fitoplanctônica pode apresentar valores de δ
13

C semelhante 

à composição isotopica de vegetais do ciclo fotossintético C3 (MEYERS, 1997, 2003). No 

entanto, quando a disponibilidade de CO2 dissolvido é limitada, o fitoplâncton utiliza HCO3
-
 

como fonte de carbono, gerando matéria orgânica mais positiva, próxima a encontrada em 

vegetações de ciclo fotossintético C4 (MOREIRA et al., 2012). 
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5 MATERIAIS E MÉTODO 

 

5.1 COLETA 

 

Em agosto de 2010 foram coletados os testemunhos HUB1 (141 cm), HUB2 (452 cm) 

no Lago Hubos e os testemunhos QUI1 (92 cm), QUI2 (247 cm) e QUI3 (92 cm). Para 

aescolha da localização dos testemunhos, foram realizados perfis sίsmico de ambos os lagos, 

que permitiram identificar as regiões de maior penetrabilidade. Os testemunhos foram 

coletados em tubos de alumínio com o auxílio de um Vibrocorer. A Figura 5.1 representa a 

localização dos testemunhos nos respectivos lagos. 

Figura 5.1 – Localização dos lagos Hubos e Quistococha nas várzea dos rios Ucayali e Amazonas, 

respectivamente. 

 

5.2 ABERTURA E DESCRIÇÃO 

 

Os testemunhos foram abertosem seção longitudinal, com a utilização de uma serra 

circular. Após a abertura, os testemunhos foram imediatamente descritos para evitar 

alterações no sedimento em função da oxidação. Os testemunhos foram descritos segundo 

suas caracterίsticas sedimentológicas, macroscópicas (textura) e óticas (cor), com auxίlio da 

Tabela de Munssel.  
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5.3 CRONOLOGIA 

 

Para determinar a geocronologia dos depósitos sedimentares as amostras selecionadas 

foram secas em estufa a 60 °C e foram realizadas pesagens até que se observasse a 

estabilização do seu peso seco.Em seguida, as amostras foram enviadas ao Laboratoire de 

Mesure du Carbone 14 (LMC14-França), onde foram analisadas em Espectrômetro de Massa 

com Aceleradores (SMA) para a medição do 
14

C. Esta metodologia é capaz de medir baixas 

concentrações de isótopo, permitindo contabilizar a presença de 
14

C residual nas amostras e 

assim, estimar a sua idade. As idades apresentadas neste trabalho foram devidamente 

calibradas, com o auxίlio 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). 

 

5.4   RADIOGRAFIA 

 

Os testemunhos foram analisados com o equipamento chamado SCOPIX no 

laboratório EPOC (Environnements et Paléoenvironnements oceaniques et continentaux) da 

Universidade de Bordeaux I, na França. O SCOPIX utiliza raios-X (fonte de raios-X: 160 kV, 

19 mA), acoplado à um intensificador junto com a instrumentação de radioscopia (câmera 

CCD 756 × 581 resolução), conectado a um computador para aquisição e processamento de 

dados (MIGEON et al., 1998) (Figura 5.2). Esta técnica consiste em forma rápida e não-

destrutiva dedeterminar diferentes estruturas sedimentares, permitindo o reconhecimento em 

alta resolução (0,215 mm) destas estruturas (WEBER, 2000) e preservando as principais 

caracterίsticas do sedimento. 

Os raios-X são mais absorvidos pela sίlica do que pela matéria orgânica. Devido a esta 

absorção diferencial as camadas sedimentares ricasem sίlica apresentam nίveis de cinza mais 

escuros enquanto as camadas ricas em matériaorgânica apresentam nίveis de cinza mais 

claros. No SCOPIX, as imagens digitais são convertidas em um sistema numérico de 256 

níveis de cinza (MIGEON et al., 1999). 
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5.5 FATIAMENTO E DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA E DENSIDADE 

APARENTE 

 

Os testemunhos foram fatiados com resolução de 1 cm. Durante o fatiamento retirou-

se uma alίquota úmida para determinação do teor de água e densidade aparente. Registrou-se 

o peso úmido e posteriormente a secagem em estufa a 40 °C. O teor em água é determinado 

através da diferença entre o peso úmido e seco, conforme a equação: 

 

Teor de água = (Peso úmido - Peso seco) x 100/Peso úmido 

 

A determinação da densidade aparente foi feita baseada em um peso seco da 

amostradentro de um volume conhecido segundo a equação: 

 

Densidade aparente = peso seco / volume total da amostra úmida (expresso em g cm
-3

) 

 

5.6 GRANULOMETRIA 

 

5.6.1 Granulometria por difratometria a laser 

 

Para determinar a distribuição das frações granulométricas, utilizou-se o Analisador de 

Partículas a Laser CILAS ®  1064, do laboratório de Sedimentologia do Departamento de 

Geoquímica na Universidade Federal Fluminense. Para esta análise, as amostras foram 

previamente tratadas com peróxido de hidrogênio (H2O2) em placa aquecedora para remoção 

da matéria orgânica. Para auxiliar na dispersão das partículas após o ataque à matéria 

orgânica,adiciona-se hexametafosfato de sódio (Na16P14O43 – 40 g L
-1

) e submete-se as 

amostras à agitação por 24 horas. 

A classificação granulométrica foi realizada através do diagrama silte/areia/argila, 

doPrograma GRADISTAT, disponibilizado na internet (http://www.kpal.co.uk/gradistat.htm). 

 

5.6.2 Granulometria por análise de imagem 

 

O FPIA-3000 (Flow Particle Image Analyzer) consiste num sistema de análise de 

imagem automatizado que permite estimar o tamanho e a forma das partίculas entre 0,5 μm a 

200 μm presentes na amostra analisada. Para esta análise, as amostras são submetidas a pré-
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tratamento para remoção da matéria orgânica, pois esta dificulda a visualização e 

identificação das partίculas no tratamento das imagens. Primeiro pesou-se 50 mg de amostra 

úmida e adicionou-se 40 ml de solução de água e H2O2 (1:1). O ataque foi realizado com 

aquecimento a 60 °C de em placa aquecedora. Repetiu-se este  procedimento até que toda a 

matéria orgânica fosse eliminada. Em seguida, a  amostra foi levada ao ultrassom para 

garantir que todas as partίculas fossem desagregadas. Uma alίquota foi retirada e submetida a 

leitura no aparelho FPIA-3000 (Figura (5.3). A aquisição de imagens digitais de todas as 

partίculas minerais presentes nas amostras permitiu determinar sua granulometria.  

 

5.7 MINERALOGIA 

 

5.7.1 Mineralogia por difratometria de raio-X 

 

As amostras foram analisadas no Institut de Recherche pour le Developement (IRD-

França). As análises foram realizadas em um difratômetro Siemens D500, com tubo de cobre 

(comprimento de onda 1.54 A) e gerador de 30mA e 40kV. O primeiro processo desta análise 

consiste na remoção da matéria orgânica através da adição de H2O2, em placa aquecedora à 60 

°C durante o tempo necessário para a remoção completa do material orgânico. Em seguida,  

para separação da fração argila (partίculas inferiores a 2 μm) da fração total da amostra 

adiciona-se primeiramente o hexametafosfato de sódio (concentração de 40 g/L), deixando as 

amostras em mesa agitadora por 24 horas. O processo de separação da fração inferior a 2 μm 

baseia-se no princίpio da Lei de Stokes, que permite calcular a velocidade de decantação de 

uma partίcula em meio viscoso. Após deixar as amostras em repouso por 2:30 h, o material 

em suspensão correspondente à fração argilosa foi coletado com o auxίlio de  uma pipeta 

automática e levado à estufa para secagem e posterior maceração. Para cada amostra foram 

separadas três alίquotas de 30 mg cada para diluíção em água destilada e deposicão em lâmina 

de vidro. A primeira lâmina foi deixada sem tratamento, a segunda foi colocada em mufla a 

500 °C por 3 horas e à terceira alíquota foi adicionado glicerol. A resposta da análise de 

difratometria de raio-X é a intensificação da reflexão dos planos cristalográficos 

determinados. A identificação acontece através das distâncias interplanares e os tratamentos 

promovem a diferenciação entre as distâncias permitindo a identificação. 

Para o cálculo do percentual de cada argilomineral em relação a amostra total, foram 

empregadas as áreas sob os picos principais de cada argilomineral.  
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5.7.2 Fluorescência de Raio-X (XRF) 

 

A análise elementar por Espectrometria de Fluorescência de Raio-X (XRF) é uma 

técnica não-destrutiva, que permite uma medição contínua, relativamente rápida e com 

elevada resolução de muitos elementos químicos presentes nos sedimentos.A utilização desta 

técnica permitiu determinar  a concentração relativa (expressa em XRF counts per second – 

XRF cps) de 12 elementos químicos (Al, Si, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Rb, Sr e Zr). 

O equipamento utilizado para esta análise foi o XRF Core Scanner do Laboratório 

EPOC (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux da 

Universidade de Bordeaux - França). Nenhuma preparação é feita para a análise, que foi 

realizada diretamente em meia-secção do sedimento, que foi simplesmente revestida com uma 

fina película de poli-carbonato, portanto o sedimento pode ser utilizado para análises 

posteriores. 

Para determinar a correlação entre os elementos obtidos por XRF ao longo de todo o 

testemunho, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson, que é uma medida do grau 

de relação linear entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 

1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear 

perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita, mas inversa. 

 

5.8 GEOQUÍMICA DA MATERIA ORGÂNICA 

 

5.8.1 Perda por incineração 

 

As amostras foram analisdas por perda de peso por ignição (loss on ignition-LOI), a 

combustão de 5 h a 550 ° C (Andrejko et al., 1983). 

 

8.2 Composição elementar e isotópica do carbono e nitrogênio 

 

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

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

N e δ
13

C) as amostras 

foram previamente tratadas com ácido clorίdrico (HCl) a 0,5 mol L
-1

 para remoção dos 

carbonatos. Após lavagem em 3 vezes consecutivas com água destilada e posterior 
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centrifugação para eliminar o sobrenadante as amostras foram secas em estufa à 60 °C, 

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 espectrometro 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. Os valores da composição isotópica de carbono de 

uma amostra são relativas à composição isotópica do padrão PDB, cujo δ
13

C por definição é 

igual a zero. 

Quando o δ de uma amostra apresenta um valor positivo, indica que a amostra tem 

razão isotópica maior que o padrão e quando negativo, indicam que a amostra tem uma razão 

isotópica menor. Para o cálculo do δ
13

C é aplicado a seguinte equação: 

  

δ
13

C = 
13

C/
12

C amostra - 
13

C/
12

C padrão 

 
13

C/
12

C padrão 

O nitrogênio apresenta dois isótopos estáveis no ambiente: o 
14

N e o 
15

N. Para 

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

cujoδ
15

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

N de uma amostra é realizado de acordo 

com a equação: 

δ
15

N = 
15

N/
14

N amostra - 
15

N/
14

N padrão 

 
15

N/
14

Npadrão 

 

5.8.2 Fluxo de carbono 

 

O fluxo de carbono foi calculado através da multiplicação da concentração de 

COTpela densidade aparente de cada amostra. Por fim, este valor e multiplicado pela taxa 

desedimentação, obtendo-se o fluxo de carbono em g cm
-2

 ano
-1

, conforme representado pela 

equação a seguir: 

FluxoC =COT •x   Da (g cm
-3

) x TS (cm ano
-1

 ) 

Onde: 

COT = carbono organico total; Da= densidade aparente;  

TS = taxa de sedimentação.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 LAGO HUBOS 

 

O Lago Hubos está inserido em uma planície de inundação do rio Ucayali. O 

Lagolocaliza-se entre o Rio Ucayalli e o pequeno Rio Yarapá ao qual é permanentemente 

conectado.  Durante o período de baixas águas é alimentado principalmente pelo Rio Yarapá e 

por sua própria bacia de drenagem. Em períodos de altas águas, o lago é afetado pela 

dinâmica fluvial com o transbordamento do rio Ucayali.  

 

6.1.1 Descrição litológica e radiografia dos perfis 

 

As radiografias e a descrição litológica dos testemunhos do lago Hubos apresentam 

muitas semelhanças (Figura 6.1). O testemunho HUB2 apresenta textura predominantemente 

fina  e muito pobre em matéria orgânica, com laminações podem ser observadas em grande 

parte do perfil. Na base do testemunho (452-301 cm), o material é argiloso apresenta 

laminações de areia muito fina (< 1 mm) de coloração que variou entre cinza muito escura e 

marrom acinzentado muito escuro. Entre 300 e 146 cm as laminações são argilosas e na 

profundidade de 244,5 cm foram observadas laminações mais escuras. O sedimento do 

testemunho HUB1 é composto  por argila com laminações entre 141 e 121 cm e coloração 

cinza escura. Ambos os testemunhos apresentam argila siltosa de coloração cinza muito 

escura entre aproximadamente 120 e 90 cm e em HUB2, foram observadas manchas de 

oxidação entre 122 e 118 cm. Argila bioturabada entre 95 e 39 cm e um pedaço de madeira foi 

encontrado entre 44 e 45 cm de HUB1. Em HUB2 um contato difuso foi observado em 48 

cm. Após 38 cm até o topo, o sedimento do testemunho HUB1 e composto por a argila com 

laminações centimétricas e coloração cinza muito escura até o topo. Em HUB2, após 35 cm, o 

material tem textura argilosa e a coloração permanece cinza escura o topo do testemunho. 

 

 

 

 



 

Figura 6.1 – Radiografia e descrição litológica dos testemunhos HUB1 e HUB2.  
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 6.1.2 Cronologia 

 

As amostras datadas para o Lago Hubos encontram-se listadas na Tabela 6.1. Para o 

testemunho HUB1 foram datadas oito amostras e para HUB2  foram datadas dez amostras. A 

idade basal determinada para os testemunho foi de 3160 e 4130 anos cal AP para HUB1 e 

HUB2, respectivamente. Ambos os testemunhos apresentam idades pós-modernas nas 

profundidades próximas ao topo e inversões em suas idades superficiais. A forte dinâmica 

imposta pelo Ucayali na sedimentação do lago Hubos, resultou em datações 
14

C invertidas ou 

com idades muito próximas em trechos extensos do testemunho HUB2.  

 

Tabela 6.1 – Amostras datadas e calibradas dos testemunhos do lago Hubos 

Testemunho Núm. do 

Laboratório 

Prof. (cm) Idade 

14
C AP 

pMC Correção do 

fracionamento  

Idade 

calibrada 

(cal AP) 

Idades cal AP 

ranges 

(1 sigma) 

HUB1 SacA 26760 2-3 1535±30  1360 1332-1394 

SacA 26761 33-34  102,85+/- 0,24 Pós 1955  

SacA 26762 40-41  110,33+/- 0,25 Pós 1955  

SacA 26763 44-45  113,45+/- 0,25 Pós 1955  

Beta - 305451 80-81  101,0 +/- 0,4 Pós 1955  

SacA 26764 117-118 810±30  710 673-721 

SacA 26765 121-122 2840±30  2870 2857-2948 

 Beta - 305452 139-140 3020±30  3160 3077-3209 

HUB2 SacA 26766 3-4 1765±30  1570 1561-1628 

SacA 26767 42-43  115,49+/- 0,23 Pós 1955  

SacA 26768 117-118 755±30  665 576-678 

SacA 26769 150-151 3150±30  3280 3375-3253 

Beta - 305453 195-196 4000±30  4420 4440-4515 

SacA 26770 246-247 3830±30  4210 4235-4093 

SacA 26771 307-308 3855±30  4230 4216-4309 

SacA 26772 352-353 3295±30  3540 3412-3556 

SacA 26773 400-401 3115±30  3330 3236-3344 

Beta - 305454 448-449 3770±30  4130 3991-4147 
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O hiato observado na sedimentação do lago Hubos pode ser observado em ambos 

testemunhos, no entando  é mais vísivel em HUB1, pois suas datações são de profundidades 

mais próximas (Tabela 6.1). As idades de retorno da sedimentação no lago foram 

determinadas na mesma profundidade nos testemunhos, e são bem aproximadas. As idades 

antigas obtidas no topo de ambos parecem correponder a deposição de um material 

retrabalhado devido provavelmente a um evento hidrológico extremo.  

Os testemunhos HUB1 e HUB2 apresentam quatro unidades sedimentares. No 

testemunho HUB1 a  unidade IV corresponde as profundidade de141 a 121 cm; unidade III 

entre 120 e 90 cm; unidade II entre 89 e 30 cm e a unidade I entre 29 cm até o topo. No 

testemunho HUB2 a  unidade IV corresponde as profundidade de 452 a 121 cm; unidade III 

entre 120 e 90 cm; unidade II entre 89 e 40 cm e a unidade I entre 39 cm até o topo. Os 

resultados mineralógicos e orgânicos estão apresentados nos itens 6.1.3-6.1.5. 

 

6.1.3 Densidade aparente, teor de água e níveis de cinza 

 

De modo geral, o comportamento da densidade, teor de agua e níveis de cinza foi 

semelhante nos testemunhos HUB1 e HUB2 (Figura 6.2), com variações mais acentuadas a 

partir de  120 cm. Na unidade V, os valores médios da densidade aparente, teor de água e 

níveis de cinza foram de  0,88 g.cm
-3

, 41,7% e  6328, respectivamente. Em HUB2, estes 

valores foram de 0,97g.cm
-3

,  37,1% e  6346 (Tabela 6.2).  

Os valores de densidade aparente e níveis de cinza da unidade III, foram os menores 

do testemunho, com mínimos de 0,40 g.cm
-3 

em HUB1 e 0,35g.cm
-3  

em HUB2; enquanto os 

percentuais em teor de água foram os maiores observados, alcançando máximos de 64,4 e 

65,7% em HUB1 e HUB2, respectivamente.   A média da densidade aparente para HUB1 foi 

de 0,53 g.cm
-3

, do teor de água foi  59,3%  e os níveis de cinza foram de  5887; enquanto em 

HUB2 os valores medios foram de 0,49 g.cm
-3

, 61,9% e 5619. Na unidade II, A média da 

densidade aparente média para HUB1 foi de 0,72 g.cm
-3

, do teor de água foi  49,9%  e os 

níveis de cinza foram de  6102; enquanto em HUB2 os valores médios foram de 0,73 g.cm
-3

,  

49,1% e 5985 de densidade aparente, teor de água e níveis de cinza, respectivamente. 

Na unidade I, a média da densidade aparente média para HUB1 foi de 1,09g.cm
-3

, do 

teor de água foi  36,5%  e os níveis de cinza foram de  6556; enquanto em HUB2 os valores 

médios foram de 0,85 g.cm
-3

,  43,2% e 6132 de densidade aparente, teor de água e níveis de 

cinza, respectivamente. Os valores de densidade aparente desta unidade são os maiores do 

testemunho e chegaram a 1,53 e 1,40 g.cm
-3 

em HUB1 e HUB2, respectivamente. 
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Figura 6.2 – Densidade aparente, teor de água e níveis de cinza do testemunho HUB2. 
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6.2 – Tabela com valores máximo, médio e mínimo de densidade , teor de água e níveis 

de cinza 

Testemunho 
Unidade/ 

Profundidade 
 

Densidade 

(g.cm
-3

) 

Teor de 

Água(%) 

Níveis de 

cinza 

HUB1 

I (29-0 cm) 
Máximo 1,53 43,3 6753 

Médio 1,09 36,5 6556 

Mínimo 0,66 28,8 6149 

II (89-30 cm) 
Máximo 1,04 64,3 6254 

Médio 0,72 49,9 6102 

Mínimo 0,53 45,5 5332 

III (90-120 cm) 
Máximo 0,84 64,4 6290 

Médio 0,53 59,3 5887 

Mínimo 0.40 41,6 5725 

IV (141-121 

cm) 

Máximo 1,09 50,2 6611 

Médio 0,88 41,7 6328 

Mínimo 0,68 34,6 5893 

HUB2 

I (39-0 cm) 
Máximo 1,40 55,6 6553 

Médio 0,85 43,2 6132 

Mínimo 0,49 30,5 5850 

II (89-40 cm) 
Máximo 0,93 56,1 6122 

Médio 0,73 49,1 5985 

Mínimo 0,32 44,6 5816 

III (90-120 cm) 
Máximo 0,94 65,7 5901 

Médio 0,49 61,9 5619 

Mínimo 0,35 45,7 5479 

IV (452-121 

cm) 

Máximo 1,51 55,2 7600 

Médio 0,97 37,1 6346 

Mínimo 0,39 26,1 4219 

 

 

6.1.4 Granulometria 

 

6.1.4.1 Granulometria por análise de imagem 

 

Os sedimentos do testemunho HUB1 são caracterizados pela presença de areia fina, 

silte e argila. A análise granulométrica do testemunho HUB1 apresentou areia fina com 

variações entre 1,3 e 36,7% e média de 16,1% (Figura 6.3). Os percentuais de silte (fino, 

médio e grosso) foram os mais altos, e  variaram entre 62,2 e 93,8% com média de 79,8%. A 
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fração menos representativa foi a argila, com variação entre 1,2 e 8,7% e média de 4,1%. Ou 

seja, os sedimentos são predominantemente siltosos. 

 

Figura 6.3 – Fracões granulométricas do material mineral do testemunho HUB1. 

 

6.1.5 Mineralogia 

 

6.1.5.1 Difração de Raio-X   

 

A análise qualitativa do testemunho HUB1 da fração total determinou os minerais 

quartzo, caulinita, esmectita, muscovita, illita, clorita, clinocloro, rutilo e feldspato. No 

testemunho HUB2 foram determinados quartzo, caulinita, esmectita, muscovita, illita, clorita, 

clinocloro, rutilo e feldspato (Figuras 6.4 e 6.5). Na análise semi-quantitativa da fração argila 

foram determinados os percentuais de caulinita, clorita, illita e esmectita. Na unidade IV, o 

argilomineral que apresentou maior percentual médio foi a esmectita, com média de 59, 7% 

em HUB1 e 61,3% em HUB2; seguido da ilita com média de 18,2 em HUB1 e 14,2% em 

HUB2; os menores percentuais médios foram da caulinita com 14,5 e 12,2% em HUB1 e 
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HUB2, respectivamente e para a clorita com 7,6 e 12,2% em HUB1 e HUB2, respectivamente 

(Tabela 6.3).  Na unidade III, a esmectita apresentou percentual médio de 67,1% em HUB1 e 

58,6% em HUB2; percentual médio da ilita foi de 15,4 em HUB1 e 17,6% em HUB2; os 

menores percentuais médios foram da caulinita com 11,6 e 15,7% em HUB1 e HUB2, 

respectivamente; e para a clorita com 5,9 e 8% em HUB1 e HUB2, respectivamente. Na 

unidade II, uma leve queda na abundância de esmectita; com 49,1% em HUB1 e 51,5% em 

HUB2, coincidiu com os maiores percentuais de caulinita, cuja média foi de 14,5% em HUB1 

e 29,7% em HUB2; os percentuais médios de ilita foram de 14,7 e 14,8% em HUB1 e HUB2, 

respectivamente; e da clorita, com média de 9% em HUB1 e 3,9% em HUB2 (Tabela 6.3). O 

argilomineral mais abundante na unidade I ainda foi a esmectita, com percentuais médios de 

45,5 e 57,2% em HUB1 e HUB2, respectivamente; seguido de ilita, com média de 25,7% em 

HUB1 e 15,8% em HUB2 e clorita com 17,6% em HUB1 e 15,4% em HUB2; e o 

argilomineral menos abundante da unidade foi a caulinita, com 11,2 e 11,5% em HUB1 e 

HUB2 respectivamente.  

De modo geral, os maiores percentuais de esmectita foram determinados na unidade 

IV, alcançando 74,3% e o menor foi na unidade I, com 22,6%. A maior abundância de ilita foi 

determinada na unidade I, cujo percentual foi de 19,6% e o menor foi de 10,6% na unidade 

IV. O maior percentual de clorita foi determinado na unidade I, com 43,3% e o menor foi de 

4,7% na unidade II. A caulinita apresentou sua maior abundância na unidade II, com 

percentual de 30% e a menor na unidade IV, onde atingiu 7%. 
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            Figura 6.4 – Mineralogia por DRX da fração total do testemunho HUB1. 
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Figura 6.5 – Mineralogia por DRX da fração total do testemunho HUB2.  
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6.3 – Mineralogia da fração total e (%) de minerais da fração argila dos testemunhos 

HUB1 e HUB2 

Prof. (cm) 
Unidade 

(%) Fração argila 

caulinita clorita Ilita esmectita 

HUB1 

2 

I 

7.8 23.7 11.4 57.1 

10 10.7 43.3 23.3 22.6 

24 15.1 10.1 17.9 56.8 

42 
II 

24.4 13.2 16.6 45.7 

60 30.0 4.7 12.8 52.6 

108 III 11.6 5.9 15.4 67.1 

130 IV 14.5 7.6 18.2 59.7 

HUB2 

2 
I 

12.1 10.8 14.6 62.5 

10 11.0 20.1 17.0 52.0 

40 
II 

31.8 2.8 14.3 51.1 

70 27.5 5.1 15.4 52.0 

100 III 15.7 8.0 17.6 58.6 

130 

IV 

15.4 5.7 15.9 63.0 

250 8.9 7.8 10.6 72.7 

308 8.5 6.4 10.7 74.3 

406 15.4 14.4 14.7 55.5 

430 7.5 14.0 14.9 63.6 

442 17.2 24.6 19.6 38.6 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

6.1.5.2 Fluorescência de Raio-X (FRX) 

 

Na Figura 6.6 estão apresentados os resultados brutos obtidos por FRX para cada 

elemento analisado no testemunho HUB2. Estes resultados mostram uma contagem média 

com a seguinte ordem decrescente: Fe > Si > K > Ca > Ti > Zr > Al > Sr > Mn > Rb > S. O 

elemento que apresentou maior percentual em coeficiente de variação (CV) foi o S, seguido 

de Al, Mn e Si; os menores CV’s encontrados foram para Rb, Fe, Sr e Ti (Tabela 6.4). 

O comportamento dos elementos na unidade IV, mostrou-se bastante variável. No 

entanto, alguns elementos apresentaram semelhanças entre si, como Al e Si; K, Rb, Ti e Fe; e 

Sr e Ca (Figura 6.6). A análise de agrupamentos  evidenciou a semelhança nas variações entre 

Al e Si, Ti e K, entre Sr e Ca (Figura 6.7d). As correlações obtidas para esta unidade foram 

significativasentre parte dos elementos, no entanto grande parte delas foi fraca. Dentre as 

correlações significativas se destacou a correlação muito forte entre Al e Si. As correlações 

fortes foram: do K com Al, Si eTi; entre Ca com Sr;  entre Fe e Rb e do Sr com Zr (Tabela 

6.8). As correlações moderadas foram: do Ti com Al, Si, Ca, Fe, Rb e Sr; do Ca com Mn e Zr; 

e do Mn com Sr. As correlações do S foram fracas ou inexistentes com demais elementos.  

Na unidade III, a maior parte dos elementos apresentaram redução em suas 

constagens, com exceção apenas do S, que apresentou as maiores contagens do testemunho 

nesta unidade (Figura 6.6). Apesar disso, alguns elementos formaram grupos cujo 

variabilidade foram mais semelhantes que outros elementos, como  Al, Si, K e Rb; assim 

como Sr, Ca, Mn e Zr (Figura 6.7c). As correlações obtidas para esta unidade foram, de modo 

geral, fortes ou moderadas. O elemento Fe não se correlaciona com os demais e o Mn apenas 

moderadamente com o S. As correlações entre Al, Si, K e Ti foram muito fortes; e entre K e 

Rb também foi muito forte (Tabela 6.7). Dentre as correlações fortes estão: as que 

aconteceram entre Al, Rb, Sr e Zr ; do Si com Ca, Rb, Sr e Zr; do K com Ca, Sr e Zr; e do Ca 

com Ti e Sr.  As correlações moderadas ocorreram entre Ca com Rb e Zr. A correlação do S 

com K e Rb foi inversamente moderada.  

Na unidade II, a maior parte dos elementos apresentou aumento em suas contagens, 

para alguns deles, como Al, Si e K, seguidos de Rb, Ti e Zr, este aumento foi mais evidente. 

Para os demais, como Ca, Sr e Mn, o aumento não foi tão significativo; e com comportamento 

antagônico aos demais, o S apresentou queda em suas contagens (Figura 6.6). A análise de 

agrupamentos evidenciou os grupos formandos por Ti, Si, Zr e Al; K e Rb; e Ca, Mn e Sr 

(Figura 6.7b). A maior parte das correlações significativas desta unidade foram moderadas. 

Os elementos Fe e Mn não se correlacionaram com os demais. As correlações muito fortes 
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foram entre Si e Al; e entre  K e Rb (Tabela 6.6). As correlações fortes foram: do K com Al, 

Si e Sr; e do Ti com Al e Si. Dentre as correlações moderadas estiveram: entre Al e Rb, K e 

Ca; entre Ti e Zr; e entre Ca, Sr e Rb; também foram moderadas as correlações do Si com Rb 

e Sr. As correlações moderadas também foram inversas do S com Al, Si e Ti. 

Na unidade I, alguns elementos, como Al, Si, K e Fe estiveram com suas contagem 

significativamente reduzidas, as variações nas amplitudes de Rb e S foram baixas e os demais,  

como Ca, Mn, Sr e Zr apresentaram aumento em suas contagens (Figura 6.6). Os 

agrupamentos compostos de Sr, Mn e Ca; e por  Al e Si, K demonstram o comportamento 

inverso entre estes dois grupos (Figura 6.7a). Este comportamento também é evidenciado 

pelas correlações fortemente inversas obtidas entre os dois grupos (Tabela 6.5). A correlação 

entre Al e Si, assim como nas demais unidades também foi muito forte. As correlações fortes 

entre Ca, Mn e Sr; entre Sr e Zr; e do Ticom Si e KAs correlações moderadas se deram: entre 

Al, Fe e Ti; Si e Fe; e K e Rb. As correlações significativas moderadas foram negativas entre 

Al e Ca e do Si com Mn e Sr. 

 

 



 

Figura 6.6 – Fluorescência de raio-X do testemunho HUB2. 
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Tabela 6.4 – Média, desvio padrão e coeficiente de variação 

              dos elementos determinados por FRX 

 

DP* Média CV%** 

Al 1038 354 34.1 

Si 8709 2658 30.5 

S 241 174 72.2 

K 6633 1353 20.4 

Ca 327 884 27.0 

Ti 3794 567 14.9 

Mn 653 212 32.4 

Fe 47409 4613 9.7 

Rb 756 71 9.4 

Sr 879 113 12.8 

Zr 1447 250 17.3 

*DP= desviopadrão        **CV= coeficiente de variação 

         CV%=DP/Média*100 

 

 

Figura 6.7 – Dendograma relativo às unidades (a) I, (b) I, (c) III e (d) IV do testemunho HUB2. 
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Tabela 6.5 – Matriz de correlação de Pearson para os resultados brutos do testemunho 

HUB2 (Correlações em vermelho são significativos a p <, 05 N = 40) 

Unidade I Al Si S K Ca Ti Mn Fe Rb Sr Zr 

Al 1.00           

Si 0,97 1.00          

S 0,33 0,32 1.00         

K 0,42 0,58 0,13 1.00        

Ca -0,63 -0,48 -0,36 0,10 1.00       

Ti 0,63 0,78 0,11 0,77 -0,04 1.00      

Mn -0,72 -0,59 -0,43 0,05 0,93 -0,14 1.00     

Fe 0,64 0,66 0,27 0,66 -0,58 0,60 -0,57 1.00    

Rb -0,11 -0,01 -0,09 0,66 0,23 0,27 0,25 0,45 1.00   

Sr -0,70 -0,59 -0,43 -0,17 0,91 -0,16 0,84 -0,67 0,12 1.00  

Zr -0,38 -0,34 -0,26 -0,48 0,58 -0,13 0,47 -0,71 -0,39 0,75 1.00 

 

Tabela 6.6 – Matriz de correlação de Pearson para os resultados brutos do testemunho 

HUB2 (Correlações marcadas em vermelho são significativos a p <, 05 N = 49) 

Unidade II Al Si S K Ca Ti Mn Fe Rb Sr Zr 

Al 1.00           

Si 0,98 1.00          

S -0,50 -0,49 1.00         

K 0,71 0,76 -0,35 1.00        

Ca 0,35 0,46 0,04 0,57 1.00       

Ti 0,79 0,80 -0,56 0,34 0,25 1.00      

Mn -0,01 0,01 0,02 0,27 0,14 -0,18 1.00     

Fe -0,20 -0,16 -0,05 -0,05 0,17 -0,04 -0,18 1.00    

Rb 0,60 0,64 -0,35 0,95 0,44 0,20 0,21 -0,13 1.00   

Sr 0,45 0,58 -0,17 0,73 0,68 0,34 0,23 -0,12 0,62 1.00  

Zr 0,27 0,33 -0,20 -0,15 0,09 0,64 -0,14 -0,11 -0,30 0,28 1.00 
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Tabela 6.7 – Matriz de correlação de Pearson para os resultados brutos do testemunho 

HUB2 (Correlações marcadas em vermelho são significativos a p <, 05 N = 31) 

Unidade III Al Si S K Ca Ti Mn Fe Rb Sr Zr 

Al 1,00           

Si 0,99 1,00          

S -0,60 -0,54 1,00         

K 0,97 0,98 -0,49 1,00        

Ca 0,66 0,71 0,03 0,73 1,00       

Ti 0,90 0,93 -0,36 0,96 0,82 1,00      

Mn -0,26 -0,21 0,45 -0,16 0,35 0,00 1,00     

Fe 0,09 0,10 -0,24 0,11 -0,06 0,10 -0,13 1,00    

Rb 0,88 0,87 -0,51 0,90 0,61 0,86 -0,20 -0,14 1,00   

Sr 0,78 0,78 -0,28 0,80 0,77 0,86 0,06 -0,18 0,83 1,00  

Zr 0,70 0,73 -0,32 0,74 0,67 0,81 0,02 -0,20 0,74 0,89 1,00 

 

Tabela 6.8 – Matriz de correlação de Pearson para os resultados brutos do testemunho 

HUB2 (Correlações marcadas em vermelho são significativos a p <, 05N = 333) 

Unidade IV Al Si S K Ca Ti Mn Fe Rb Sr Zr 

Al 1,00           

Si 0,98 1,00          

S 0,45 0,39 1,00         

K 0,72 0,77 0,29 1,00        

Ca 0,42 0,52 0,22 0,47 1,00       

Ti 0,54 0,64 0,08 0,88 0,60 1,00      

Mn -0,03 0,04 0,01 0,25 0,57 0,34 1,00     

Fe 0,19 0,18 0,19 0,66 0,08 0,61 0,28 1,00    

Rb 0,09 0,09 0,05 0,63 0,04 0,58 0,29 0,84 1,00   

Sr 0,07 0,21 -0,13 0,32 0,74 0,63 0,49 0,15 0,24 1,00  

Zr -0,06 0,06 -0,27 -0,11 0,53 0,25 0,18 -0,30 -0,33 0,74 1,00 

 

 



84 

 

 

6.1.6 Caracterização da matéria orgânica   

 

O teor de matéria orgânica e a composição elementar apresentam variações ao longo 

de HUB1 e HUB2 (Tabela 6.9 e Figura 6.8), no entanto, é possível observar semelhanças 

entre os 2 testemunhos, assim como em seus valores de máximos, médios e mínimos. 

 

6.1.6.1 Carbono Orgânico Total (COT) 

 

A concentração de COT apresentou um comportamento semelhante ao longo de 

ambos os testemunhos (Figura 6.8). Na unidade IV, os valores da concentração de COT 

médio 0,73% para ambos os testemunhos; em HUB1 a variação foi entre mínimo de 0,66% e 

máximo de 0,89%, enquanto em HUB2 foi entre 0,66  de 1,97% (Tabela 6.9). Na unidade IIIa 

concentração de COT aumentou, e a variação percentual em HUB1 foi entre 1,14 e 5,38%, 

com média de 3,7%; em HUB2 a variação foi entre 1,91 e 5,48%, com média de 2,12%.  Na 

unidade II, uma leve redução na concentração de COT pode ser observada, o percentual 

mínimo em HUB1 de 1,27 e o máximo de 2,91%, com um valor médio de 1,89%, enquanto 

em HUB2 omínimo foi de 1,65 e o máximo de 3,11%; com média de 2,13%. Na unidade I, 

mais uma leve redução na concentração de COT torna os valores desta unidade mais 

próximos dos obtidos na unidade IV (Tabela 6.9 e Figura 6.8). A média obtida para o 

testemunho HUB1 na unidade I foi de 0,89%, com variação entre 0,56 e 1,26%; em HUB2 a 

média foi de 0,73% e a variação entre 0,49 e 1,97%. 

 

6.1.6.2 Razão molar entre Carbono e Nitrogênio (C/N molar) 

 

A razão C/N apresentou valores mais baixos e bastante variáveis na unidade basal, 

com médias de 8,1 em ambos os testemunhos. O valor mínimo foi de 7,5 e o máximo de 8,6 

em HUB1 e mínimo de 4,2 e máximo de 12 em HUB2 (Tabela 6.9 e Figura 6.8). Um aumento 

na razão C/N foi observado a partir da unidade III, e o valor médio da razão C/N obtido para 

esta unidade foi de 10,9 e 11,6 em HUB1 e HUB2, respectivamente; omínimo foi de 8,9 e o 

máximo de 11,6 em HUB1 e mínimo de 7,8e o máximo de 15,5 em HUB2. O valores médios 

da razão C/N na unidade II foram próximos aos obtidos para a unidade III, com média de 10,2 

para o testemunho HUB1 e 10,7 para o testemunho HUB2; no entanto, suas variações são 

menores, e valor mínino da razão foi de 9,1 e o máximo de 11,7 em HUB1 e 6,2 e 12,7 em 

HUB2 (Tabela 6.9). Apesar de apresentar menor variabilidade, as razões obtidas para a 
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unidade I também foram semelhantes às das unidade anteriores, com médias de 9,1 e 9,9 em 

HUB1 e HUB2 respectivamente; valor mínino da razão foi de 8,9 e o máximo de 9,9 em 

HUB1e 8,7 e 10,9 em HUB2. 

 

6.1.6.3 Composição Isotópica (δ
13

C e δ
15

N) 

 

 O δ
13

C e δ
15

N apresentaram variabilidade ao longo dos testemunhos. Ambos os 

apresentam comportamento bastante similar tanto para o δ
13

C quanto para o δ
15

N.  Na unidade 

IVobserva-se menores amplitudes de variação,  a média encontrada para os valores de δ
13

C 

foi de -27,7‰ em HUB1, com valor mínino foi de -28,7‰ e o máximo de  -27,1‰; no 

testemunho  HUB2, a  média encontrada foi de 27,5‰, o valor mínino  de -29,6‰ e máximo 

de  -26,5‰ (Tabela 6.8). Um empobrecimento nos valores de δ
13

C foi observado na unidade 

IIIde ambos os testemunhos,  e as médias desses trechos mudaram para -29,8‰ em HUB1 e -

29,9‰ em HUB2 (Tabela 6.9 e Figura 6.8). A partir da unidade II aumentam as variações de 

δ
13

C, com valores enriquecidos intercalados aos valores empobrecidos. Em HUB1 a variação 

de δ
13

C foi de -30,5 a -26,3‰, com média de -28,3‰ e em HUB2 foi de -31,2 a -25,2‰, com 

média de -28,2‰.Na unidade I, a média de δ
13

C para HUB1 foi de -28,6‰, com  variação 

entre -30,1 a -27,5‰; a média de δ
13

C  para o testemunho HUB2 foi de -29‰ e com variação 

entre -30,4 a -27,9‰. 

Assim como aconteceu com os valores de δ
13

C, o δ
15

N determinado para os 

testemunhos apresentou a base mais enriquecida. As médiasdo δ
15

N encontradasna unidade 

IV para os testemunhos HUB1 e HUB2 foram de 3,98 e 3,23‰, respectivamente (Tabela 6.9). 

O valor mínino foi de 2,38‰ e máximo de 4,39‰ em HUB1 e de 2,47 e 4,99‰ em HUB2. 

Na unidade III as médias foram ligeiramente mais empobrecidas que na unidade anterior, com 

valores de 2,19 e 2,56‰ em HUB1 e HUB2, respectivamente. O valor mínino de 1,66 ‰ e o 

máximo de 2,47‰ em HUB1 e 2,34‰ e 2,83‰ em HUB2. Na unidade II, o valor médio de  

δ
15

N  para o testemunhoi HUB1 foi de 3,07‰, com mínino foi de 2,12‰ e máximo de 

3,76‰para o testemunho HUB2 foi de 3,34‰, com mínino foi de 2,35‰ e máximo de 

3,79‰. Os valores médios de δ
15

N da unidade I foram de 2,59‰ 2,56‰ em HUB1 e HUB2 

respectivamente, onde o mínino foi de 0,75‰ e máximo de 3,56‰ em HUB1 e de 1,99 e 

3,93‰ em HUB2.  



 

           

    Figura 6.8 – Caracterização da matéria orgânica: %COT, δ
13

C(‰), δ
15

N(‰) e C/Ndos testemunhos HUB1 e HUB2.

 



 

 

Tabela 6.9 – Valores mínimo, médio e máximo de COT, δ
13

C(‰),δ
15

N(‰) e C/N para os testemunhos HUB1 e HUB2 

Testemunho Unidade 
Prof. 

(cm) 

COT (%) C/N δ
13

C(‰) δ
15

N(‰) 

Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. 

 I 29-0 0,56 0,89 1,26 8,9 9,4 9,9 -30.1 -28.6 -27.6 0.75 2.59 3.56 

HUB1 II 89-30 1,27 1,89 2,91 9,1 10,2 11,7 -30,5 -28,3 -26,3 2,12 3,07 3,76 

 III 120-90 1,14 3,70 5,38 8,9 10,9 11,6 -30.5 -29,8 -29,4 1,66 2,19 2,47 

 IV 141-121 0,66 0,73 0,89 7,5 8,1 8,6 -28,7 -27,7 -27.1 2,38 3 ,23 4,39 

 I 39-0 0,66 1,29 2,38 8,7 9,9 10,9 -30,4 -29 -27,9 1,99 3,15 3,93 

HUB2 II 89-40 1,65 2,13 3,11 6,3 10,7 12,7 -31,2 -28,2 -25,2 2,35 3,34 3,79 

 III 120-90 1,91 4,29 5,48 7,78 11,6 15,5 -30,6 -29,9 -29,2 2,34 2,56 2,83 

 IV 290-121 0,49 0,73 1,97 4,2 8,1 12 -29,6 -27,5 -26,5 2,47 3,98 4,99 
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6.1.7 Acumulação de Carbono no Lago Hubos  

 

A taxa de sedimentação no testemunho HUB1 entre 139 e 121 cm foi de 0,08 cm ano
-

1,  
 que gerou uma acumulação média de 5,80 g C m

-2
 ano

-1 
(Tabela 6.10). Entre 120 e 117 a 

taxa foi de 0,002 cm ano
-1 

e a acumulação média de 0,41 g C m
-2

 ano
-1

 e entre 116 e 80 cm a 

taxa de sedimentação e a acumulação foram de 0,11 cm ano
-1 

 e 9,61 g C m
-2

 ano
-1

. Em 

HUB2, a taxa de sedimentação variou entre 195 e 150 cm foi de 0,04 cm ano
-1 

e a acumulação 

1,69 g C m
-2

 ano
-1

; entre 149 e 117 foi de 
 
0,01 cm ano

-1
 e acumulação média de  de 1,15 gC 

m
-2

 ano
-1

. Finalmente entre 116 e 42 cm a taxa de sedimentação foi 0,11 cm ano
-1

  e a 

acumulação foi de 19,69 g C m
-2

 ano
-1

.  

 

Tabela 6.10  – Taxa de sedimentação e acumulação média de carbono para HUB1 e HUB2 

Testemunho Prof. (cm) Tx de sedimentação 

(cm ano
-1

) 

Acumulação Média de 

Carbono 

(gC m
-2 

ano)  

HUB1 0-80 - - 

 80-116 0,11 9,61 

 117-120 0,002 0,41 

 121-139 0,08 5,80 

HUB2 0-41 - - 

 42-116 0,11 19,69 

 117-149 0,01 1,15 

 150-195 0,04 1,69 

 

 

6.2 LAGO QUISTOCOCHA 

 

O lago Quistococha está localizado num terraço aluvial próximo do limite com a 

“terra-firme” e faz parte da Reserva Natural de Quistococha, uma área de preservação 

ambiental. O lago parece não ser influenciado pelo Rio Amazonas atualmente, salvo em 

eventos extremos de cheia, porém como evidenciado pelos dados a seguir, ele ja fez parte da 

planície aluvial do Rio. Como consequência da influência do Amazonas, as variações 

sazonais pelas quais o Rio passa, também estão registradas nos testemunhos QUI1 e QUI2, 

coletados no lago Quistococha.  
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6.2.1 Descrição litológica e radiografia dos perfis 

 

A descrição litológica e as radiografias dos testemunhos revelam mudanças no 

ambiente sedimentar. Com base nestas alterações, duas unidades litostratigráficas foram 

definidas a partir dos testemunhos QUI1 e QUI2 (Figura 6.9). A unidade 2, entre 292-62 cm 

do testemunho QUI1 e entre 247-62 cm de QUI2. Esta unidade é caracterizada por sedimentos 

com finas laminações horizontais e oblíquas de areia fina. Acima de 162 centímetros as  

laminações ficam mais finas e desaparecem. A transição para a unidade 1 é um contato 

brusco. A unidade 1 é composta de sedimento fino rico em matéria orgânica. O testemunho 

QUI3 é composto de sedimento fino  com muitos restos vegetais e parece estar próximo a 

unidade 1 dos testemunhos QUI1 e QUI2, sendo visualmente mais rico em matéria orgânica. 

 

6.2.2 Cronologia  

 

As amostras datadas para o Lago Quistococha encontram-se listadas na Tabela 6.11. Para 

o testemunho QUI1 foram datadas nove amostras e uma  idade basal de 6100 anos cal AP foi 

determinada para  este testemunho. Para QUI2  foram datadas seis amostras e a obtida uma 

idade  basal de 5600 cal anos AP. Duas amostras foram datadas para QUI3, que representam 

os últimos 500 anos cal AP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Figura 6.9 – Imagem de raio-X e descrição dos testemunhos QUI1, QUI2 e QUI3. 

 

9
0
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Tabela 6.11 – Amostras datadas pelo método 
14

C e idades calibradas dos 

testemunhos  QUI1, QUI2 e QUI3 

 

  

Com base na descrição litológica e radiografias dos testemunhos QUI1 e QUI2 é 

possível observar mudanças no ambiente sedimentar e a existência de duas unidades 

litostratigráficas a partir dos testemunhos (Figura 6.9). O modelo cronológico do lago Hubos, 

foi construído usando Clam (um código não-bayesiana clássica de modelo idade-

profundidade). O Clam foi escrito no código-fonte aberto no ambiente estatístico R e permite 

calibrar as datações 
14

C, a construção do modelo de idade é baseada em decisões feitas pelo 

usuário e produz gráficos e arquivos de texto (Blaaw, 2010). Para os dois testemunhos do lago 

Hubos foram utilizadas a curva  de calibração SHCal04.14C. E por convenção será utilizado a 

unidade anos cal BP.O testemunho QUI1 mostra uma idade basal de 6100 anos cal BP e um 

Testemunho 
Número 

Lab.  

Prof. 

(cm) 

14
C anosAP 

Idade 

calibrada 

(anos AP) 

Idades 

calibradas 

(anos cal AP, 

1 sigma) 

QUI1 

SacA26774 4-5  480±30 500 457-532 

SacA26775 30-31 1835±30 1770 1610-1817 

SacA26776 61-62 2520±30 2600 2427-2619 

SacA26777 69-70 4935±30 5600 5581-5663 

SacA26778 98-99 5350±30 6150 6020-6210 

SacA26779 127-128 5455±30 6240 6205-6280 

SacA26780 197-198 4850±30 5580 5480-5590 

SacA26781 240-241 5275±30 6000 5908-6023 

SacA26782 264-265 5320±30 6100 5932-6123 

QUI2 

SacA26783 3-4 540±30 520 510-540 

SacA26784 34-35 2025±30 1990 1863-1993 

SacA26785 60-61 2330±30 2400 2336-2491 

SacA26786 65-66 4435±30 4900 4856-5044 

SacA26786 193-194 5285±30 6000 5930 – 6170 

Beta - 5458 241-242 4900±30 5600 5576-5652 

QUI3 
SacA25024 44-45 375±30 450 318-474 

SacA25026 89-90 465±30 500 450-523 
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hiato sedimentar foi registrado entre 5600 e 2600 anos cal BP (Figura 6.10). Para o modelo 

cronológico do testemunho QUI2, cinco amostras foram datadas. Uma idade basal de 5600 cal 

anos AP foi determinada para o testemunho e um hiato sedimentar foi registrado entre 4900 e 

2400 anos cal BP. As duas amostras datadas para o testemunho QUI3 representam os últimos 

500 anos cal AP. 

 

 

Figura 6.10 –  Modelo cronológico para os testemunhos do Lago Quistococha. (A) Modelo dos testemunho 

QUI1 em tons de cinza claro e idades calibradas representadas em vermelho, testemunho QUI2 em tons de cinza 

escuro e idades calibradas representadas em preto; (B) Modelo cronológico do testemunho QUI3. 

 

6.2.3 Densidade aparente, teor de água e níveis de cinza 

 

A densidade e o teor de agua mostram um comportamento semelhante entre os 

testemunhos  QUI1 e QUI2. Na unidade II, a densidade aparente apresentou média de 1 g cm
-

3
  e valores mínimo e máximo de 0,6 e 1,5 g cm

-3 
em QUI1; e média de 1,2 g cm

-3 
com 

variação entre mínimo e máximo de 0,7 e 1,5 g cm
-3

, em QUI2 (Figura 6.11). O teor de água 

para o QUI1 apresentou média de 32,8% , mínimo de 12% e máximo de 53,6%; para QUI2 a 

média foi de 30,7%, mínimo de 23,1% e máximo de 41,2%; os níveis de cinza apresentaram 

média de 6150, mínimo de 5291 e máximo de 6445 para QUI1. 

Na unidade I, QUI1 e QUI2 apresentaram os mesmos valores,  com média de 0,2 g 

cm
-3

, mínimo de 0,1 g cm
-3

 e  máximo de 0,6 g cm
-3

; o teor de água para o QUI1 apresentou 
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média de 83,2% , mínimo de 52,1% e máximo de 91,5%; para QUI2 a média foi de 82,8%, 

mínimo de 82,8% e máximo de 91,8%; os níveis de cinza apresentaram média de 4850.8, 

mínimo de 4656,5 e máximo de 5550,5 para QUI1 (Figura 6.11). O testemunho QUI3 não 

apresentou variações significativas, com um comportamento semelhante a partir da base para 

o topo. A média apresenta foi de 0,08 g cm
-3

,  com valor mínimo de 0,04 g cm
-3

 e máximo de 

0,2 g cm
-3

. A média em teor de água foi de 91,7% , mínimo de 80,1% e máximo de 94,4%; e 

finalmente, os teores de cinza obtidos para QUI3 apresentaram média de 6055, mínimo de 

4247 emáximo 6828. 

 

6.2.4 Granulometria 

 

6.2.4.1 Granulometria por difratometria a laser 

 

A análise granulométrica por difratometria a laser foi realizada para os testemunhos 

QUI1 e QUI2 e determinou comportamento semelhante ao da granulometria por análise de 

imagem, mas como realizamos estas analises em um número muito maior de amostras o 

resultado final é bem mais nítido (Figura 6.12). A unidade II  apresentou variações entre 0 e 

14,6% em areia e  média de 0,7% em QUI1 e em QUI2 a variação de areia foi entre 0 e 2,9%, 

com média de 0,1%. Os percentuais de silte variaram entre 49,1 e 92,1% com média de 80,7% 

em QUI1 e entre 48,8 e 89,6%, com média de 79,3% em QUI2.  A  fração argila variou entre 

5,5 e 50,9%, com média de 18,6% em QUI1 e entre 7,5 e 51,2%, com média de 20,6%. 

A unidade I não apresentou a fração areia. Os percentuais de silte variaram entre 57,5 e 79% 

com média de 70,7% em QUI1 e entre 43 e 77,3%, com média de 69% em QUI2.  A  fração 

argila variou entre 21 e 42,5%, com média de 29,3% em QUI1 e entre 22,3 e 57%, com média 

de 31,1%. 
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      Figura 6.11 – Densidade aparente, teor de água e niveis de cinza dos testemunhos QUI1, QUI2 e QUI3. 
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Figura 6.12 – Frações granulométricas dos testemunhos QUI1 e QUI2. 

 

6.2.5 Mineralogia 

 

6.2.5.1 Difração de Raio-X   

 

A análise qualitativa dos testemunho QUI1 determinou os minerais quartzo, caulinita, 

esmectita, illita, muscovita, clinocloro, anortita, rutilo em toda a extenção do testemunho, no 

entanto apenas na unidade II foram determinados feldspato e hematita, a partir de 120 e 90 cm 

em QUI1 e QUI2, respectivamente (Figuras 6.13 e 6.14). Na análise semi-quantitativa da 

fração argila foram determinados os percentuais de caulinita, clorita, illita e esmectita.  
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Na unidade II, o argilomineral que apresentou maior percentual médio foi a esmectita, 

com média de 41,5% em QUI1 e 59,6% em QUI2; seguido da caulinita com média de 29% 

em QUI1 e 17,1% em QUI2; e a ilita apresentou médias de 20,3 e 14% em QUI1 e QUI2, 

respectivamente. Os menores percentuais médios nesta unidade foram da clorita com 

aproximadamente 9,2% em ambos os testemunhos. Na unidade I, percentuais médios dos 

argilominerais esmectita e caulinita estiveram entre os maiores: os percentuais médios de 

caunilita foram de 44,2% em QUI1 e 35,4% em QU2, enquanto os percentuais de esmectita 

foram de 35,2% em QUI1 e 45,2% em QU2; seguidospela ilita, com média de 15,7% em 

QUI1 e 14,2% em QUI2; e o argilomineral menos abundante da unidade foi a clorita com 

4,9% e 5,1% em QUI1 e QUI2, respectivamente.  

De modo geral, os maiores percentuais de esmectita foram determinados na unidade II, 

onde alcançou 62,8% e o menor foi na unidade I, com 12,7%. A maior abundância de ilita foi 

determinada na unidade II, cujo percentual foi de 27,2% e o menor foi de 7,4% na unidade I. 

O maior percentual de clorita foi determinado na unidade II, com 19,5% e o menor foi de 

1,2% na unidade I. A caulinita apresentou sua maior abundância na unidade I, com percentual 

de 70,2% e o menor na unidade II, onde atingiu 14,5%. 
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           Figura 6.13 – Mineralogia por DRX da fração total do testemunho QUI1. 
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            Figura 6.14 – Mineralogia por DRX da fração total do testemunho QUI2. 
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6.12 – Mineralogia da fração total e (%) de minerais da fração argila dos testemunhos 

QUI1, QUI2 e QUI3 

(continua) 

Prof. (cm) 
Unidade 

(%) Fração argila 

caulinita clorita Ilita esmectita 

QUI1 

2 

I 

43 7 13 36 

20 52 3 13 33 

38 51 5 15 29 

48 33 2 17 48 

60 41 8 21 30 

75 III 20 18 27 35 

90 IV 30 4 16 50 

105  22 19 24 35 

120  38 6 20 37 

135  26 12 25 37 

140  37 6 18 39 

150  27 6 16 51 

165  20 19 23 37 

180  36 10 17 37 

210  31 3 18 49 

234  35 5 19 41 

260  31 8 18 42 

290  24 3 24 50 
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6.12 – Mineralogia da fração total e (%) de minerais da fração argila dos testemunhos 

QUI1, QUI2 e QUI3  

(conclusão) 

Prof. (cm) 
Unidade 

(%) Fração argila 

caulinita clorita Ilita esmectita 

QUI2 

4 

I 

70 2 15 13 

12 40 2 7 51 

30 32 1 11 55 

40 20 7 13 61 

50 28 12 21 39 

60 23 6 17 54 

90 

 

16 9 13 62 

126 23 13 14 49 

180 17 7 12 63 

226 14 8 15 62 

242 15 9 15 62 

 

6.2.5.2 Fluorescência de Raio-X 

 

A análise da FRX foi realizada para o testemunho QUI1. Os resultados desta análise, 

assim como das demais, demostraram comportamento diferenciado entre as duas unidades 

(Figura 6.15). Na unidade II, os resultados mostram uma média das contagens na seguinte 

ordem decrescente: Fe>Si>K>Ti>Ca>Zr>Sr>Al>Rb>Mn>S. O elemento que apresentou 

maior percentual do coeficiente de variação (CV) foi o Al, seguido de Si, K e Ca; os menores 

CV’s foram determinados para  Rb, S e Mn (Tabela 6.13).  

De forma geral, a maior parde dos elementos apresentou comportamento semelhante 

ao longo do testemunho. Na base da unidade II, estão as menores contagens da unidade para a 
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maior parte dos elementos analisados, com exceção de Sr e Zr, que após uma leve diminuiçã o 

em 280 cm apresentam aumento em suas contagens (Figura 6.15). No entanto, esta queda é 

mais acentuada nos elementos Al, Si, K, Fe, Ti, Ca, Mn e S. A partir de 224 cm as contagens 

aumentam para todos os elementos, representando aumento de concentração e apresentam 

variação até 150 cm, onde as contagens começaram a cair. Para alguns elementos, como K, 

Fe, Ti, Rb, Sr, Zr, Ca, Mn e S, as contagens voltam a aumentar logo após 140 cm; para Al e 

Si, o aumento acontece em aproximadamente 125 cm. Além de Al, Si e K,  alguns elementos  

como é o caso de Fe e Ti, e Rb, que apesar da menor variabilidade, também apresentaram 

comportamento semelhante. Da mesma forma, Ca, Sr, Mn e Zr também se assemelham em 

suas variações e o S, assim como a maioria dos elementos também apresentou aumento em 

suas contagens nestre trecho, porém não apresentou semelhança aos demais em suas 

variações. Entre 124 e 62 cm, as contagens descreceram para todos os elementos. Porém, com 

maior variabilidade pra alguns elementos, como é o caso de Al, Si e K. As variações dos 

elementos Fe, Ti, Rb, Sr, Zr, Ca e Mn foram gradativas e de baixa amplitude, enquanto o 

comportamento do S foi bastanta variável em suas amplitudes (Figura 6.15). A análise de 

agrupamentos para esta unidade mostrou a formação de dois grandes grupos, e dentro destes  

evidenciou a formação de grupos menores (Figura 6.16b). No primeiro, formado por Zr, Sr, 

Mn e Ca, o agrupamento de Zr e Sr, assim como Mn e Ca evidenciaram a semelhante em suas 

variações nesta unidade; e no segundo, formado por S, Rb, Fe, Ti, Al, Si e K, se destacaram 

Fe e Ti, assim como  Al, Si e K. As correlações fortes ou muito fortes também evidenciaram a 

formação destes grupos (Tabela 6.15). Apesar disso, algumas correlações são mais fortes que 

outras,  como é o caso dos elementos Al, Si, K, onde a correlação é muito forte e pode ser 

também observada nas variações das amplitudes, que é muito semelhante entre os 3 elementos 

(Figura 6.15). Entre as outras correlações muito fortes as do Ti com Si, K e Fe. Entre as 

correlações fortes estão às do Al com Ti, Fe e Rb; do Si com Fe; do S com K e Fe; do Ca com 

Mn; e do Sr com Zr. As demais correlações foram moderadas, fracas, ou como no caso de 

alguns elementos como o Sr e o Zr, inexistentes.Os resultados das correlações Pearson para a 

unidade 2 também ficam evidentes nas variações das amplitudes dos elementos observadas 

nos gráficos da Figura 6.15. Ao longo de toda a unidade, os elementos Al, Si e K, guardadas 

as devidas proporções, variaram de forma semelhante.  

Na unidade I, tanto as análises de grupos quanto as correlação mostraram que as 

variações de S e Mn se diferenciaram dos demais elementos (Tabela 6.14 e Figura 6.16a). A 

maior parte das correlações foi forte ou muito forte nesta unidade. As exceções foram o S, que 

se correlacionou fraca ou moderamente com os demais elementos e o Mn, que se não se 
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correlacionou com os outros elementos. As correlações fortes aconteceram entre Al e Ca, e 

entre o Ca com Rb, Sr e Zr.  As demais foram muito forte, e em alguns casos, como do Al 

com Si e do Fe com Ti foram perfeitas.As contagens de todos os elementos caíram 

drasticamente na unidade I (Figura 6.15). A única exceção foi o S, que embora com 

amplitudes bem menores que na unidade 2, que diferentemente dos outros elementos, 

apresentou-se bastante variável. O Mn, por sua vez, apesar de apresentar queda em suas 

constagens, também apresentou maior variabilidade que os demais elementos desta unidade.  

 



 

 

       Figura 6.15 – Fluorescência de Raio-X para o testemunho QUI1. 

 

1
0
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Tabela 6.13 -  Média, desvio padrão e coeficiente de variação 

dos elementos determinados por FRX 

 

DP* Média CV%** 

Al 869 581 66.8 

Si 70334 4492 63.9 

S 182 68 37.2 

K 4268 2358 55.2 

Ca 2317 1123 48.5 

Ti 2700 1150 42.6 

Mn 357 136 38.1 

Fe 27616 11385 41.2 

Rb 611 219 35.9 

Sr 989 413 41.8 

Zr 1632 708 43.4 

*DP= desvio padrão       **CV= coeficiente de variação 

CV%=DP/Média*100 

    

 

 

Figura 6.16 – Dendogramas relativos às unidades (a) I, (b) II do testemunho QUI1. 
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Tabela 6.14 – Matriz de correlação de Pearson para a unidade I dos resultados brutos de 

FRX do testemunho QUI1 (Correlações marcadas em vermelho são significativos a p <, 

05 N = 62) 

Unidade I Al Si S K Ca Ti Mn Fe Rb Sr Zr 

Al 1,00           

Si 1.00 1,00          

S 0.49 0,49 1,00         

K 0.98 0.99 0.45 1,00        

Ca 0.88 0.90 0.39 0.92 1,00       

Ti 0.97 0.98 0.46 1.00 0.91 1,00      

Mn -0.13 -0.14 0.05 -0.14 -0.22 -0.11 1,00     

Fe 0.96 0.96 0.40 0.99 0.90 0.99 -0.13 1,00    

Rb 0.94 0.95 0.38 0.98 0.87 0.98 -0.14 0.99 1,00   

Sr 0.93 0.94 0.39 0.97 0.86 0.97 -0.08 0.98 0.99 1,00  

Zr 0.95 0.96 0.44 0.97 0.89 0.98 -0.07 0.98 0.98 0.97 1,00 

 

 

Tabela 6.15 – Matriz de correlação de Pearson para a unidade II dos resultados brutos 

de FRX do testemunho QUI1 (Correlações marcadas em vermelho são significativos a p 

<, 05 N = 230) 

UnidadeII Al Si S K Ca Ti Mn Fe Rb Sr Zr 

Al 1.00           

Si 0.97 1.00          

S 0.65 0.67 1.00         

K 0.96 0.96 0.71 1.00        

Ca 0.19 0.40 0.40 0.27 1.00       

Ti 0.87 0.92 0.68 0.94 0.44 1.00      

Mn 0.04 0.22 0.29 0.13 0.88 0.30 1.00     

Fe 0.81 0.85 0.71 0.89 0.39 0.95 0.35 1.00    

Rb 0.79 0.69 0.56 0.82 -0.20 0.72 -0.24 0.74 1.00   

Sr -0.15 0.01 0.07 -0.07 0.63 0.16 0.61 0.22 -0.25 1.00  

Zr -0.12 0.04 0.03 -0.04 0.59 0.19 0.53 0.20 -0.26 0.87 1.00 
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6.2.6 Caracterização da Matéria Orgânica   

 

As variações ao longo das unidades I e II dos testemunhos QUI1 e QUI2 e no 

testemunho QUI3 estão representados  na Figura 6.17, bem como os valores de mínino, médio 

e máximo na Tabela 6.16.  

 

6.2.6.1 Calcinação (Loss of Ignition-LOI) e Carbono Orgânico Total (COT%) 

 

Os testemunhos QUI1 e QUI2 apresentam características semelhantes dentro das 

unidades I e II. Na unidade II, a média do LOI foi de 5,12% , os valores mínino e máximo de 

LOI variaram entre 2,2 e 17,6%  para o testemunho QUI1; a média de LOI para QUI2, foi de 

4,6%, os valores mínino e máximo variaram entre 2,3 e 11,3 % (Tabela 6.16). O COT 

apresentou valor médio de 0,5% em ambos os testemunhos, os valores mínino e máximo 

variával entre foi de 0,2 e 1,8 % em QUI1 e entre 0,3 e 0,9% em QUI2. 

Na unidade I, tanto os valores de LOI quanto os valores de COT são mais elevados 

que na Unidade II. O LOI apresentou média de 35,2%, com míninode 11,4 e máximo de 52,6 

% em QUI1; a média em QUI2 foi de 33,9%, com mínino de 8,7% e máximo  de 54,6 % 

(Tabela 6.16). O COT apresentou média de 18.5%, com mínino de 1,6% e  máximo  de 32,7% 

em QUI1; no testemunho QUI2 a foi de média de 17,6%, o  mínino de 0,7% e o máximo  de 

29,7 %.  

No testemunho QUI3 as variações de LOI foram de 55 a 99 %, com média de 91,8%. 

O COT variou entre 28,1 e 56,4 %, com média de 50,1% (Tabela 6.2.7). 

 

6.2.6.2 Razão molar entre o Carbono e o Nitrogênio (C/N) 

 

Na unidade II a razão  C/N apresentou mínino de5,2 e máximo  de 14,5 em QUI1; e 

mínino de 6,7 e máximo de 20 em QUI2 (Tabela 6.16). Na unidade I a razão C/N apresentou 

mínino de 11,5 e máximo  de 22,5 em QUI1; mínino de 9,4 e máximo  de 25,6 em QUI2. As 

médias mostram a diferença na origem da matéria orgânica entre a unidades, com média de 10 

na unidade II para QUI1 e QUI2 e de 18,7 e 19,3 na unidade I para QUI2 e QUI1, 

respectivamente. 

No testemunho QUI3 a razão C/N variou entre 13 e 49,5, com média de 38. 
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6.2.6.3 Composição Isotópica (δ
13

C e δ
15

N) 

 

A composição isotópica de ambos os testemunhos (QUI1 e QUI2) evidencia a origem 

comum da matéria orgânica sedimentar. Na unidade II, o δ
13

C apresentou valores que 

variaram entre -27,8  e -22,4‰, com média de -26,7 em QUI1; e entre -28,5 e -25,6‰, com 

média de -25,9 em QUI2(Tabela 6.16). Os valores de δ
15

N são bastante variáveis nesta 

unidade, entre 0,6 e 9,1‰, com média de 3,8 em QUI1 e entre -0,9 ‰ e de 4,8 ‰, com média 

de 2,5 em QUI2.  

Os valores de  δ
13

C  na unidade I foram empobrecidos  em relação à unidade II. O 

δ
13

C variou entre -24,6 ‰ e -32,9 ‰, média -29,5‰ em QUI1 e entre -26,4‰ e -33,9‰, 

média de -30,5‰ em QUI2.  No entanto, nota-se um leve enriquecimento do δ
13

C em direção 

ao topo da unidade I. Os valores de δ
15

N apresentaram semelhanças nos testemunhos QUI1 e 

QUI2 (Figura 6.17). Com variações entre -1,2 e 2,0‰ em QUI1 e entre -1 e 2,4 ‰ em QUI2 e 

valores médios de 0,7 e 0,9 em QUI1 e QUI2, respectivamente. Para a parte superior da 

unidade 1, os valores diminuíram em QUI1 e QUI2. 

No testemunho QUI3 os valores de δ
13

C variaram entre -30,4 ‰ e -26,5 ‰, com 

média de  -29,4‰. O δ
15

N variou entre -2‰ e de 1,2 ‰, com média de -0.2‰ (Tabela 6.2.7). 

 

6.2.7 Acumulação de Carbono no Lago Quistococha 

 

A taxa de sedimentação na unidade II do testemunho QUI1 foi de 0,5cm ano
-1

 e a taxa 

média de acúmulo de carbono foi de  28,7gC m
-2

 ano
-1

, enquanto que no QUI2, a taxa de 

sedimentação foi de 0,3 cm ano
-1

 e o acúmulo médio de carbono de 14 gC m
-2

 ano
-1

 (Tabela 

6.16). Na unidade I, a taxa de sedimentação foi de 0,02 cm ano
-1 

para os testemunhos QUI1 e 

QUI2, no entanto o acúmulo médio de carbono foi de  5 gC m
-2

 ano
-1 

 e de 8 gC m
-2

 ano
-1

, 

respectivamente.  No testemunho QUI3, a taxa de sedimentação foi de 0,2 cm ano
-1

 e o 

acúmulo de carbono de  73gC m
-2

 ano
-1

. 

 

 

 

 

 



 

 

                   Figura 6.17 – Caracterização da materia orgânica: LOI (%), TOC(%), razão C/N molar, 
13

C and 
15

N dos testemunhos QUI1, QUI2 e QUI3. 
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Tabela 6.16 – Valores mínimos, médios e máximos  de LOI (%), COT(%), taxa C/Nmolar, 
13

C e 
15

N para os testemunhos QUI1, QUI2 e 

QUI3 

Testemunho 
Unidade/ 

Prof.(cm) 
 

 

Densidade 

 (g.cm
-3

) 

 

LOI (%) COT (%) C/N δ
13

C(‰) δ
15

N(‰) 

Taxa de 

Sedimentação 

(cm.ano
-1

) 

Taxa de 

Acumulação de C 

(g.m
-2

.ano
-1

) 

QUI1 

1 (0-61) 

Mínimo 0.1 11.4 1.6 11.5 -32.9 -1.2 

0.02 

2 

Médio 0.2 35.2 18 .5 19.3 -29.5 0.6 5 

Máximo 0.6 52.6 32.7 22.5 -24.6 2.0 12 

2 (62-292) 

Mínimo 0.6 2.2 0.2 5.2 -27.8 0.6 

0.5 

8 

Médio 1.0 5.1 0.5 10.1 -25.9 3.8 29 

Máximo 1.5 17.6 1.8 14.5 -22.4 9.1 68 

QUI2 

1 (0-61) 

Mínimo 0.1 8.7 0.7 9.4 -33.9 -1 

0.02 

1 

Médio 0.2 33.9 17. 6 18.7 -30.5 0.9 8 

Máximo 0.6 54. 6 29.7 25.6 -26.4 2.4 12 

2 (62-247) 

Mínimo 0.7 2.3 0.3 6.7 -28.5 -0.9 

0.3 

10 

Médio 1.2 4.6 0.5 10 -26.7 2.5 14 

Máximo 1.5 11.3 0.9 20 -25.6 4.8 28 

QUI3 0-92 

Mínimo 0.04 55.2 28.1 13 -30.4 -2 

0.2 73 Médio 0.08 91.8 50.1 38 -29.4 -0.2 

Máximo 0.2 99.4 56.4 49.5 -26.5 1.2 
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7 DISCUSSÃO 

 

A sedimentação nos lagos de inundação amazônicos é dependente de mecanismos 

hidro-climáticos e geomorfológicos (AALTO et al., 2003; GAUTIER et al., 2010; 

MOREIRA-TURCQ et al., 2004). Variações na precipitação têwwwwwm consequência direta 

na descarga dos rios, e entre os principais mecanismos geomorfológicos que influenciam a 

sedimentação encontram-se o tipo de conexão entre o lago e o Rio (se é permanente ou não), 

as características do canal de conexão (comprimento, sinuosidade e profundidade) e também a 

altura dos bancos que separam os dois sistemas. Aalto et al. (2003) apresentam estudo feito no 

Rio Beni (Amazônia boliviana) onde é nítida a importância da distância do canal principal 

(Figura 7.1.1) para a sedimentação. Como o Rio Amazonas é responsável pelo maior aporte 

de sedimentos para o oceano, em média 80% (MERTES et al., 1996) dos sedimentos 

transportados pelo rio  transitam pelos lagos de várzea e podem ficar retidos a diferentes 

escalas de tempo. Estes lagos são em consequência, responsáveis por forte acumulação de 

sedimentos transportados pelos rios (AALTO et al., 2003; MOREIRA-TURCQ et al., 2014). 

 

Figura 7.1 – Relação entre a distância do Rio e as taxas de sedimentação nos lagos de inundação segundo 

AALTO et al. (2003). 

 

Os lagos de várzea são também conhecidos como local de alta produção, degradação e 

acúmulode matéria orgânica, conseqüentemente, os fluxos de carbono na Bacia Amazônica 

são influenciados por mudanças climáticas, pela erosão, hidrologia e transporte desde os 

Andes até o Oceano Atlântico (MOREIRA-TURCQ et al., 2004; MOLINA et al., 2008; 
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MOREIRA et al., 2009). Mudanças na hidrologia do rio Amazonas têm profundas e variadas 

conseqüências ecológicas sobre as várzeas (AMORIM et al., 2009; MOREIRA et al., 2012), 

que estão refletidas na origem e composição do material mineral e da matéria orgânica, 

depositados nesses ecossistemas. A sedimentação nos lagos Hubos e Quistococha é o 

resultado desta dinâmica hidrológica. 

 

7.1 MUDANÇAS PALEOHIDROLÓGICAS EM LAGOS SOB FORTE INFLUÊNCIA 

FLUVIAL 

 

O rio Ucayali apresenta forte dinâmica de deslocamento, caracterizada por  migração 

lateral meandrante (DUMONT et al., 1990), como consequência, acontecem vários processos 

de nascimento e morte dos lagos de meandro e a geração de ampla e complexa área inundável. 

As causas destes processos podem ser variadas (hidrológicas, tectônicas, climáticas,  etc). As 

perturbações fluviais são responsáveis por uma grande instabilidade ecológica e resulta na alta 

diversidade da floresta amazônica (COLINVAUX et al., 1985; RASANEN et al., 1987), 

especialmente inundações catastróficas, que causam distúrbio intermediários nas florestas de 

várzea (COLINVAUX et al., 1985). Segundo Salo et al. (1986), as perturbaçãodas florestas 

naturais tropicais da Amazônia peruana são causadas pela erosão e pelas mudanças de canais 

laterais dos rios sinuosos. Dessa forma, as alterações na dinâmica fluvial estão registradas nas 

planícies de inundação dos rios, e nesse contexto a sedimentação do Lago Hubos e do Lago 

Quistococha  refletem as perturbações causadas pela constante migração lateral do rio Ucayali 

e do Rio Amazonas, respectivamente.  

 

7.1.1 Lago Hubos (Rio Ucayali) 

 

7.1.1.1 Caracterização mineralógica 

 

A análise da composição mineralógica por DRX nos sedimentos do lago Hubos não 

apresentou alterações marcantes nos últimos 4130 anos cal AP. Na fração argila o mineral 

predominante nos últimos 4130 anos cal AP foi a esmectita, cujos percentuais foram 

semelhantes aos encontrados por Guyot et al. (2007a) para o rio Ucayali em Pucallpa (52%) e 

na confluência com o rio Marañon (60%) (Tabela 7.1). Com exceção dos percentuais de 

caulinita na unidade I e de clorita na unidade II, não foram observados diferenças 

significativas nas distribuições percentuais dentro das unidades. A análise mineralógica 
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determinada para o Lago Parú, na várzea do Solimões também  não mostrou mudanças entre 

os períodos de seca e de cheia (KOUMROUYAN; SANTANA, 2008). Na Amazônia Central, 

Moreira et al. (2013), observaram distribuição inversa de caulinita e esmectita, e  atribuíram à 

influência fluvial maior quantidade de esmectita, enquanto que a elevação nos teores de 

caulinita foi atribuída à entrada de material fortemente intemperizado,proveniente da bacia de 

drenagem. 

 

7.1 – Composição percentual dos minerais da fração de argila das unidade I, II, III e IV 

do lago Hubos e dos sedimentos em suspensão do Ucayali 

Localização 

(%) Razão 

Unidade Caulinita
1 

Clorita
2 

Ilita
3 

Esmectita
4 

Caulinita/ 

Esmectita 

HUB1 

I 11.5 15.4 15.8 57.2 0.20 

II 29.7 3.9 14.8 51.5 0.6 

III 15.7 8 17.6 58.6 0.3 

IV 12.2 12.2 14.4 61.3 0.2 

HUB2 

I 11.2 25.7 17.6 45.5 0.3 

II 14.5 9 14.7 49.1 0.3 

III 11.6 5.9 15.4 67.1 0.2 

IV 14.5 7.6 18.2 59.7 0.2 

Pucallpa 

(Ucayali)* 
 13 8 27 52 0.3 

Ucayali (confl. 

com Marañon)* 
 10 11 19 60 0.2 

*Fonte: GUYOT et al., 2007b; 
1
Caulinita (Al2Si2O5(OH)4; 

2
Clorita 

(Mg,Fe
2+

)5Al(Si3Al)O10(OH)8;
3
Ilita(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]; 

4
Montmorilonita: 

(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 

 

Os resultados obtidos por FRX, podem ser utilizados na interpretação de diversos 

processos geoquímicos.Variações composicionais na fração siliciclástica do testemunho, 

podem ser mensurados a partir da razão Si/Al (HOFMANN et al., 2008). As razões Si/Al e 

Zr/Al também  podem ser utilizados como indicadores de tamanho do grão (SHIMMIELD, 

1992; MARTINEZ et al., 1999; MORENO et al., 2001; ZABEL et al., 2001; HOFMANN et 

al., 2008). Valores mais altos da razão Si/Al indicam a presença predominante de quartzo 
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(Figura 7.2). Os elementos Ti e Zr são concentrados tipicamente na fração dos minerais 

pesados (TAYLOR; McLENNON, 1985) e as razões Ti/Al e Zr/Al também são indicadores 

do aporte de minerais como rutilo e zircão para o lago. Estes elementos são densos e ocorrem 

na forma de grãos grossos, e podem atuar como indicadores granulométricos (BOUCHEZ et 

al., 2009). A razão Rb/K pode ser utilizada como indicador de sedimento clástico 

intemperizado (MUHS et al., 2001; BRONW, 2011; BURNETT et al., 2011). Se por um lado 

o material quimicamente inalterado é rico em K, sua diminuição é indicador de material 

quimicamente intemperizado (MUHS et al., 2001). 

Na unidade IV, os valores de todas as razões, assim como das contagens dos 

elementos foram variáveis (Figuras 7.2 e 7.3). As razões Si/Al, Ti/Al e Zr/Al apresentaram 

variações de amplitudes elevadas e antagônicas à densidade e aos níveis de cinza (Figuras 

7.2). Os tons de cinza mais claro da radiografia correspondem as laminações menos densas, o 

que sugere que o sedimento mais grosso é também o menos denso da unidade. Da mesma 

forma as razões Rb/K, Fe/Ti e as contagens de S, Ca e Mn foram bastantes variáveis (Figuras 

7.3).  

A variabilidade na razão Rb/K, apesar de seus valores baixos, sugere alternância entre 

a entrada de material inalterado e a entrada de material intemperizado. A forte correlação 

entre Al e Si (r= 0,98) deve-se à composição dos silicatos de alumínio, que compõem vários 

argilominerais, como caulinita, esmectita, ilita, entre outros. No caso dos feldspatos, depende 

do cátion, que pode ser ocupado por potássio, cálcio e sódio, entre os mais comuns está a 

anortita (CaAlSi3O8) identificado na fração total por DRX. A mineralogia indica que o Ca está 

associado ao Ca-feldspato (plagioclásio) anortita, que é silicato de Al com Ca. No entanto, a 

correlação do Ca com Al e Si é moderada, (r = 0,42 e r= 0,52, respectivamente) (Tabela 6.8). 

Dessa forma, pode-se supor que parte do Ca tem  como fonte  carbonatos. Os carbonatos 

fazem parte das litologias sedimentares dos Andes. Estes minerais são mais intemperizáveis 

que os silicatos (BOUCHEZ, 2009 apud MOQUET et al., 2011). As taxas de intemperismo 

químico dos carbonatos que predominam nos rios Ucayali e Marañon  são muito elevadas 

(>75%), isto explica porque o Ca domina a carga catiônica (> 60%) nestes rios e no Alto 

Amazonas (MOQUET et al., 2011). As águas do rio Ucayali são ricas em esmectita, 

argilomineral de elevada capacidade coloidal, que resulta de substituições isomórficas e gera 

cargas permanentes e independentes de pH, conferindo-lhe grande capacidade adsortiva 

(DREVER, 1997).   Dessa forma, é provavelmente que o Ca nos sedimentos do lago Hubos, 

neste período, corresponda à influência fluvial,visto que suas contagens no sedimento podem 
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ser atribuidas aos carbonatos, aos silicatos que possuem este elemento em sua estrutura ou 

adsorvido a eles. 

 

 

                      Figura 7.2 – Níveis de cinza, densidade e razões de Si/Al, Ti/Al e Zr/Al. 
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              Figura 7.3 – Graficos do δ
13

C, razões Rb/K, Fe/Ti, S, Mn (cps) e Ca (cps). 
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Rios de “águas brancas”, como Ucayali, Solimões, Amazonas e Madeira, entre outros, 

possuem águas  turvas, com pH próximo a 7, são ricos em material em suspensão e sais 

dissolvidos, provenientes dos Andes e da erosão dos sedimentos encontrados ao longo das 

bacias de drenagens (SIOLI, 1968). Devido à razões termodinâmicas, as concentrações de Fe 

livre dissolvido são extremamente baixas em ambientes oxidantes de pH neutro, isto porque a 

reação do Fe
2+

 com  oxigênio é rápida e inversamente proporcional à concentração de prótons 

H
+
 na solução (MILLERO et al., 1987). Isto indica que mesmo tendo similaridades químicas, 

o comportamento de ambos pode apresentar claras diferenças nas condições de pH dos lagos 

de várzea sob influência de rios de águas brancas. Isto pode, somado à diferença na 

abundância natural, justificar as contagens baixas do Mn quando comparadas às do Fe na 

unidade IV (Figuras 7.3). 

Na unidade III, as razões Si/Al, Ti/Al e Zr/Al aumentaram significativamente e 

permanceram elevadas indicando, assim como na unidade II, predomínio quartzo, rutilo e 

zircão associado ao material mais grosso. O aumento nos valores da razão Rb/K, indicam que 

junto com as frações mais grossas, sedimentou um material alterado e, diferente da unidade 

anterior, foi contíno durante este período. Esse material de granulometria mais grossa e 

quimicamente intemperizado apresentou densidade e níveis de cinza menores, 

consequentemente de maiores concentrações de COT (média de 4,29%) e está em antifase 

com o δ
13

C mais empobrecido (média -29,9‰). As maiores contagens de S acompanham o 

aumento nas concentrações de COT. O sulfato é a principal forma disponível de S (ODUM; 

BARRETT, 2008), que no processo de mineralização da matéria orgânica é reduzido a sulfeto 

e pode reagir com o Fe reduzido, formando sulfeto de Fe (pirita) no sedimento (MOZETO et 

al, 2007). Os processos de oxidação da matéria orgânica contribuem com a formação de um 

ambiente tipicamente anóxico. Como a solubilidade do Mn e Fe são controladas pelo 

potencial redox, nestas condições o Mn
3+

 é reduzido a Mn
2+

 e liberado do sedimento para a 

coluna d’água (DREVER, 1997), o que resultou em contagens menores de Mn (Figura 7.3).  

A razão Fe/Ti aumentou consideravelmente, o que sugere  maior intemperismo nesse período. 

A diminuição das razões Si/Al, Ti/Al e Zr/Al na unidade II indicam redução 

significativa no tamanho do grão e do aporte de material intemperizado, como sugerido pelas 

razões  Rb/K e Fe/Ti (Figura 7.2 e 7.3). A menor concentração de COT (média 1,96%) é 

acompanhada de aumento nos níveis de cinza e na densidade e enriquecimento do δ
13

C e não 

são observadas laminações nesta profundidade (Figura 7.3). Embora a redução nos 

percentuais de COT, contribua para condições favoráveis a oxidação as contagens Mn 

continuam  baixas (Figura 7.3). Na unidade I, aumenta o tamanho do grão, a densidade e os 
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níveis de cinza; o empobrecimento do δ
13

C
 
e entrada de material mais intemperizado. As 

contagens de S continuam a cair, drásticamente nesta unidade e ao contrário do que aconteceu 

nas profundidades anteriores, não acompanham as concentrações de COT. Apartir de 30 cm 

são observadas laminações e sedimentação de material de granulometria mais grossa junto 

com material inalterado. A partir de 14 cm do testemunho em direção ao topo, percebe-se 

mais claramente que o material é de granulometria mais grossa, no entanto é quimicamente 

alterado. Nesta porção do testemunho, os teores de água foram os menores do testemunho, 

acompanhados de menores concentrações de COT (<1%) e maiores níveis de cinza e 

densidade. 

 

7.1.1.2 Origem da matéria orgânica no Lago Hubos 

 

A caracterização da matéria orgânica segundo os dados de razão C/N, composição 

isotópica do carbono (δ
13

C) e composição isotópica do nitrogênio (δ
15

N) está representada 

pela Figura 7.1.4. Na unidade IV, o percentual de COT é muito baixo (<1%). Baixos teores de 

carbono orgânico particulado são também encontrados nos rios de águas brancas como é o 

caso dos rios Amazonas e Ucayali, entre outros (HEDGES et al., 1986; MARTINELLI et al., 

2003; MOREIRA-TURCQ et al., 2013). Baixas concentrações de COT parecem  indicar forte 

influência fluvial sobre este lagos (MOREIRA-TURCQ et al., 2004; MOREIRA et al., 2013; 

ANICETO et al., 2014), onde a matéria orgânica produzida in situ é diluída pela entrada do 

material em suspensão (em grande parte mineral) proveniente do rio  (MEYERS, 2003; 

TURCQ et al., 2002; MOREIRA et al., 2013). Os resultados encontrados ao longo dos 

testemunhos do Lago Hubos  identificam  δ
13

C  médio de -27,6‰  sugerindo matéria orgânica 

na sua maioria de origem terrígena, provavelmente consequência da lavagem dos solos da 

região. Este componente terrígeno está provavelmente misturado à matéria orgânica de 

origem fitoplanctônica originada da produção autóctona dos lagos (Figura 7.4). Alguns 

autores encontraram valores variados de composição isotópica e elementar de matéria 

orgânica fitoplanctônica para os rios da Bacia Amazônica, que variaram entre -28 e -36 ‰ 

(HEDGES et al., 1986; ARAUJO-LIMA et al., 1986; DEVOL; HEDGES, 2001; ELLIS et al., 

2012). Valores mais enriquecidos, entre -24,2% e -21‰, foram encontrados por Moreira-

Turcq et al. (2013) nos Lagos da Várzea do Lago Grande de Curuai durante “blooms” 

fitoplanctônicos. No entanto, valores próximos a -27‰ na Amazônia, são  atribuídos a 

matéria orgânica encontrada em solos coletados ao longo das várzeas dos rios Solimões e 
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Amazonas (SANAIOTTI et al., 2002; MARTINELLI et al., 1994). A  razão C/N determinada 

para o lago Hubos neste período (média de 8), também pode ser atribuída à matéria orgânica 

de origem fitoplanctônica, entretanto, estes valores da razão C/N também são encontrados na 

matéria orgânica adsorvida aos argilominerais presentes no material em suspensão do rio 

Amazonas (AUFDEMKAMPE et al., 2007; HEDGES et al., 1986, 2000; KEIL et al., 1997). 

A médiade δ
15

N determinada para a unidade IV (3,23 e 3,98‰, HUB1 e HUB2, 

respectivamente), sugere matéria orgânica originada de solos e plantas C3 característicos da 

floresta amazônica. Valores semelhantes de δ
15

N foram encontrados para vegetação típica das 

várzeas (3,15‰) e de “Terra Firme” (5,89‰) da amazônia (OMETTO et al., 2006; 

NARDOTO et al., 2008).  

Na unidade III (após 2870 anos cal AP), o percentual de COT aumentou, atingindo 

médias de 3,70% e 4,29%, isto somado ao aumento da razão C/N (média de 10,9 e 10,2 para 

HUB1 e HUB2, respectivamente) e ao empobrecimento do δ
13

C  (média de -29,8‰ e -29,9‰, 

para HUB1 e HUB2, respectivamente) sugerem que a matéria orgânica a partir desta 

profundidade é originada de solos e plantas C3, provavelmente macrófitas semi-aquáticas do 

tipo C3 como Eichornia crassipes, Pistia stratifolis e Salvinia Auriculata (Figuras 6.6 e 7.4) 

ou plantas C3 terrígenas. Os valores médios de δ
15

N (2,14 e 2,56‰ em HUB1 e HUB2, 

respectivamente)  são próximos aos atribuídos à matéria orgânica de plantas de várzea 

(NARDOTO et al., 2008), reforça esta hipótese. Estas mudanças podem significar que a 

matéria orgânica sedimentada é predominantemente da várzea onde esta inserido o lago, com 

menor produtividade autoctone. Razão C/N menor (15,8) foi determinada para a matéria 

orgânica agregada aos sedimentos mais grossos (>63µm) no rio Ucayali próximo a 

confluência com Marañon (AUFDEMKAMPE et al., 2007). 

Na unidade II, após aproximadamente 420 cal anos AP, as concentrações de COT 

caem novamente, há um leve enriquecimento dos isótopos de  δ
13

C e δ
15

N e pequena 

diminuição na razão C/N para 9,9 em HUB1 e 10,3 em HUB2. As amostras datadas entre 80 e 

33 cm em HUB1 e em 42 cm em HUB2, indicam material orgânico sedimentado pós-

moderno e originário de solos e plantas C3. Os valores médios do δ
13

C (-28,8 e -28,6‰ para 

HUB1 e HUB2, respectivamente) e do  δ
15

N (2,91 e 3,25‰ para HUB1 e HUB2, 

respectivamente) também continuam dentro da faixa de matéria orgânica de origem de solos e 

plantas C3, porém o percentual de COT diminuiu gradativamente em direção ao topo para 

menos que 1%. 
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Figura 7.4 – (a) Gráfico de dispersão de δ
13

C versus a razão molar C/N para os testemunhos HUB1 e HUB2. Os 

domínios das principais fontes de matéria orgânica são definidos de acordo com Hedges et al. (1986); Martinelli 

et al. (2003); Meyers (1994); Moreira-Turcq et al. (2013) e Zocatelli et al. (2013), e(b) gráfico de 

dispersãode
15

δNvsarelação C/Nmolarparaostestemunhos HUB1 e HUB2. 

 

7.1.1.3 Interpretações paleohidrológicas para o Lago Hubos 

 

A  reconstrução paleohidrológica do lago Hubos foi baseada nas mudanças dos 

padrões geoquímicos registrados nos sedimentos. Na unidade IV (entre 4130 e 2870 cal anos 

AP) a sedimentação parece ter sido  influênciada pela dinâmica fluvial do Ucayali. As 

laminações centimétricas deste período, sugerem mudanças regulares nas condições 

ambientais do lago. Estas mudanças podem ser causadas por variação na intensidade de 

erosão, entrada de material clástico, variação na produtividade, entre outras causas 

(ZOLITSCHKA, 1990; FENGCHANG; GUOJIANG, 1996). Porém, as lâminas podem ser 
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causadas principalmente pela variação sazonal das condições ambientais (FENGCHANG; 

GUOJIANG, 1996), principalmente porque durante o período de altas águas, o aumento da 

área inundada permite maior interação da água com a vegetação e solo (HORBE et al., 2013). 

A coloração mais clara das lâminas (com  menores níveis de cinza), esta associada a maiores 

concentrações de COT, onde o teor de água é maior e a densidade é menor. Além da diferença 

nos níveis de cinza, a variabilidade nas amplitudes, sugerem entrada de material de 

granulometria mais grossa junto com material mais intemperizado. Segundo Horbe et al. 

(2013), maior quantidade de minerais resistatos, como zircão e titanita são indicaticos de 

materiais de mais grossos e intemperizados.  O dados de FRX  mostram que este material de 

granulometria grossa e intemperizado, sedimenta de forma  alternada com o material mais 

fino e menos alterado. Segundo Stallard e Edmond (1983), este material é proveniente dos 

Andes, onde o regime de erosão predomina sobre o intemperismo químico, de modo que  o 

material erodido não difere daquele que lhe deu origem. Os percentuais de illita+clorita no 

Ucayali são de 37% em Pucallpa e de 31% no Ucayali (confluência do Marañon) (GUYOT et 

al., 2007a), que caracterizam origem de material mais fresco e inalterado dos Andes (Tabela 

7.1). A  relação direta entre profundidade,  tamanho do grão e composição química dos 

sedimentos do Rio Amazonas e principais afluentes, determina que o material proximo à 

superficie é mais fino que o material que corre perto do leito destes rios (BOUCHEZ et al., 

2009, 2014). A deposição preferencial de material mais grosso e pobre em matéria orgânica 

ocorre em lagos mais próximos ao rio (MARTINELLI, 1989). A trama do tamanho do grão 

do sedimento de várzea em função da distância para o interior do rio (MERTES et al., 1994) 

mostra clara diminuição na proporção fração areia, acompanhada por aumento na proporção 

da fração argila. Apesar dos elevados percentuais de esmectita, argilomineral predominante 

no Ucayali (GUYOT et al., 2007a), e da razão caulinita/esmectita ser muito semelhante às do 

rio (Tabela 7.1), a variabilidade dos dados de FRX e a preservação de laminações, que 

indicam um ambiente de baixa energia hidrodinâmica,  sugerem  a alternância entre períodos 

de entrada de material proviniente da bacia, com entrada de material de origem fluvial, 

caracterizando os pulsos de inundação aos quais as várzeas são submetidas.  Após 2870 anos 

cal AP, há uma interrupção no  registro sedimentar. Com  a volta da sedimentação em 

aproximadamente 710 anos cal AP, as laminações desapareceram. Durante este período, 

aumentou a entrada de material intemperizado, acompanhado de material mais grosso, 

maiores contagens de Fe/Ti e S e maiores concentrações de COT. Comportamento semelhante 

foi observado no Lago Tanganyika e atribuido à aumento da precipitação na bacia de 

drenagem do lago (BURNETT et al., 2011). O aumento nas concentrações de Fe também 
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pode ser atribuído a carreamento dos solos, como consequência dos aumento das 

precipitações (SEILER; SIGEL, 1988). Apesar das elevadas concentrações de esmectita no 

sedimento, o δ
13

C e Rb/K estão em antifase durante este período (Figura 7.3),  o que sugere  

maior proporção de vegetação C3 e entrada efetiva de minerais quimicamente intemperizados 

aos sedimentos, corroborando a hipótese de aumento nas precipitações pluviométricas 

(BURNETT et al., 2011). Da mesma forma, o aumento de  precipitação no Lago Malawi, 

levou a sedimentação de material quimicamente alterado com  um pico de deposição de 

matéria orgânica (BROWN et al., 2011). Uma interrupção na sedimentação entre 2300 e 600 

anos cal AP, no Lago Santa Ninha, foi interpretada como um forte evento erosivo, 

possivelmente ocasionado por inundações catastróficas (MOREIRA et al., 2012). 

Em 420 cal anos AP (unidade II), a redução nas contagens de material de 

granulometria menos grossa, intemperizado de maior densidade, maior contribuição de 

aluminossilicatos menos, sugerem maior influência do Rio Ucayali, bem como as 

concentrações de COT e a matéria orgânica de origem de solos e plantas C3. No entanto, a 

cronologia indica que o material orgânico sedimentado após 80 cm em HUB 1 e em 40 cm em 

HUB2, é pós-moderno. A razão caulinita/esmectita nesta unidade foram as maiores (0,6 e 0,3) 

que as razões obtidas para o rio Ucayali em Pucallpa e na confluência com o Marañon, o que 

significa que apesar dos percentuais de esmectita indicarem a influência do rio, neste período 

houve maior contribuição da bacia de drenagem para a sedimentação do lago. 

Na unidade I, o sedimento apresentou granulometria mais grossa e o material mais 

intemperizado do testemunho, menor contribuição de aluminossilicatos e concentrações de 

COT e matéria orgânica típicos de solos e plantas C3. Porém, a cronologia demonstra material 

mais antigo (1350 e 1570 anos cal AP). Estas idades antigas podem corresponder a deposição 

de material retrabalhado devido possivelmente  a um evento hidrológico extremo, que teria 

causado erosão das falésias em suas margens.  

 

7.1.2  Lago Quistocoha (Rio Amazonas) 

 

Os sedimentos do lago Quistococha evidenciam claras mudanças no ambiente 

sedimentar. Entre 6100 e 4900 anos cal AP, a sedimentação do lago apresenta características 

de lago de várzea, no entanto, após o hiato entre 4900 e 2600 anos, o retorno à sedimentação é 

característico de um lago isolado ou semi-isolado. Dessa forma, abordaremos a discussão da 

unidade II neste item que trata da hidrodinâmica de lagos sob influência fluvial.  
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7.1.2.1 Caracterização mineralógica (Unidade II) 

 

A composição mineralógica determinada por DRX  para a unidade 2 dos sedimentos 

do lago Quistococha não apresentou alterações marcantes nos últimos 6100 anos cal AP. O  

argilomineral predominante é a esmectita com média de 41 e 60% para QUI1 e QUI2, 

respectivamente. Estes valores são próximos aos encontrados por Guyot et al. (2007) para o 

rio Amazonas em Iquitos (44%) e na confluência com o rio Marañon (60%) (Tabela 7.2). A 

área de estudo é repleta de terraços fluviais. Na localidade de Tamshiyacu,  afloram  terraços 

extensos na margem oriental do rio Amazonas, de onde se sobressai a Formação Pebas. Os 

afloramentos estudados por Rasanen et al. (1998) na região, são principalmente arenosos, e o 

conteúdo de argilas é principalmente de esmectita, com baixo conteudo de caulinita e ilita. 

 

Tabela 7.2 – Composição da fração dos minerais de argila do unidade II para o lago 

Quistococha e dos sedimentos em suspensão do Amazonas e Nanay 

Localização 

Contéudo de minerais de argila (%)  

Caulinita
1 

Clorita
2 

Ilita
3 

Esmectita
4 

Caulinita/Esmectita 

QUI1 29.0 9.2 20.3 41.5 0.7 

QUI2 17.1 

 

9.3 14.0 
59.6 

 

0.8 

Iquitos (Amazonas)* 13 18 28 44 0,3 

Iquitos (Nanay)* 10 67 3 20 0,5 

*Fonte: GUYOT et al., 2007b; 
1
Caulinita (Al2Si2O5(OH)4; 

2
Clorita (Mg,Fe

2+
)5Al(Si3Al)O10(OH)8;

3
Ilita 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]; 
4
Montmorilonita: (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2. 

 

Os resultados obtidos por FRX para a unidade II, mostram que as principais variações 

aconteceram  a partir de 6100 anos cal AP até aproximadamente 5900 anos cal AP, com ápice 

por volta de 6000 anos. Os resultados das razões Ti/Al e Zr/Al somados à granulometria, 

mostram que um material de granulometria mais grossa sedimentou  neste período, formando 

laminações horizontais e oblíquas ricas em areia fina, com predominância de silte muito 

grosso+silte grosso e pouca argila (Figura 7.5a e b). As razões Zr/Al e Si/Al, utilizados como 

indicadores granulométricos (SHIMMIELD, 1992; MARTINEZ et al., 1999; MORENO et 

al., 2001; ZABEL et al., 2001; HOFMANN et al., 2008; BOUCHEZ et al., 2009), mostram 

que os maiores valores da razão Si/Al indicam elevadas concentrações de quartzo no 
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sedimento (HOFMANN et al., 2008). No entanto, os valores das razões Ti/Al e Zr/Al são 

semelhantes ou mais elevados do que os valores da razão Si/Al, e apresentam melhor 

correlação com os resultados obtidos por granulometria a laser (ANICETO et al., 2014). 

Apesar disso, a razão Si/Al é mais constante ao longo da unidade II, assim como os níveis de 

cinza e a densidade que apresentaram variações de baixa amplitude, enquanto as razões Ti/Al 

e Zr/Al são mais variáveis (Figura 7.5a e b). Da mesma forma, a razão Rb/K, indicou a 

sedimentação de material intemperizado neste período. A correlação entre Fe e Ti é muito 

forte (r=0,95), o que suporta uma origem comum entre ambos. As variações destes elementos 

podem ser utilizadas como índices regionais de mudanças hidrológicas (HAUG et al., 2001), e 

suas  variações  fornecem uma medida direta da chuva e escoamento das bacias locais 

(PETERSON et al., 2000; LÖWEMARK et al., 2011). De forma que a razão Fe/Ti, reflete a 

entrada de material da bacia do lago, que apresenta granulometria mais grossa e intemperismo 

químico, o que sugere aumento de precipitações durante esse período (Figura 7.6).  

Apesar de ter sido identificada anortita, as correlações entre do Ca com Al e Si, foram 

fraca (r=0,19) e moderada (r=0,40), respectivamente. Assim como observado no lago Hubos, 

a presença de Ca no lago Quistococha deve-se provavelmente à influência do Rio Amazonas, 

cujo material transportado é controlado pelos rios Ucayali e Marañon (STALLARD; 

EDMOND, 1983; MOQUET et al., 2011). Além disso, a análise mineralógica do afloramento 

em Quistococha, caracterizou-o como espodossolos,  rico em minerais de Ti e a fração < 2μm 

muito pobres em K, Mg e Ca (RASANEN et al., 1998). Dessa forma, a origem do Ca para o 

sedimento do lago Quistococha é fluvial ou biogênica, as elevadas concentrações de esmectita  

neste período, suportam a origem fluvial de ambos, assim como Mn e S que apresentaram 

baixas contagens em aproximadamente 6000 anos cal AP. 

Após 5900 anos cal AP, as concentrações de material grosso e quimicamente alterado 

caíram drasticamente com  decréscimo nos valores das razões Ti/Al, Zr/Al e Rb/K (Figura 

7.5b e 7.6). A fração areia fina não faz mais parte da granulometria nesta unidade, os 

percentuais de silte grosso reduziram sensivelmente e os percentuais de silte fino e argila 

aumentaram em laminações horizontais e oblíquas (Figura 7.5a). A razão Si/Al não 

apresentou redução significativa, porém é possível observar grande variação. Esta 

variabilidade é acompanhada pelos percentuais granulométricos da fração silte, mas as frações 

mais grossas do sedimento parecem  ter uma melhor correlação com a razão Si/Al. As razões 

Rb/K e Fe/Ti também apresentaram contagens bastante reduzidas, o que sugere redução na 

entrada de material quimicamente alterado. As amplitudes Ca, Mn e S aumentaram neste 

período, o que sugere menor entrada de material fluvial. Após 5710 anos cal AP,  as 
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contagens das razões Ti/Al, Zr/Al e Rb/K permaneceram baixas e a razão Si/Al reduziu 

sensivelmente. A redução de Rb/K, sugerem que concentração de material intemperizado 

permaneceram  baixas, e que a concentração de  quartzo, que até então era estável, também 

diminuiu. A redução no tamanho do grão sugerida pela FRX é confirmada pela granulometria 

e as laminações desapareceram. Em contrapartida, as frações silte fino e argila predominam 

no sedimento. A razão Fe/Ti aumentou um pouco, provavelmente em função do aumento do 

percentual da fração argila, que é rica em Fe. 
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Figura 7.5 – (a) Frações granulometria; (b) Gráficos dos níveis de cinza, razões de Si/Al, Zr/Al e Ti/Al. 
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Figura 7.6 – Graficos das razões Rb/K e Fe/Ti e do S, Mn e Ca em cps (contagens por segundo). 

 

7.1.2.2 Origem da matéria orgânica no lago Quistococha (Unidade II) 

 

A mudança nacomposiçãoda matéria orgânica sedimentar aponta dois ambientes 

lacustres distintos durante os últimos 6100 anos cal AP. A primeiraparte do registro, que 

corresponde a unidadeII, é caracterizada por muito baixo LOI e baixas concentrações de COT, 

caracterizando um sistema de lagos com baixa produção autotrófica e baixa deposição de 
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matéria orgânica relativa ao material mineral (Figura 7.6). As concentrações de TOC (média 

de 0,5%) encontradas nesta unidade estão na mesma faixa que os encontrados para o carbono 

orgânico particulado (COP) transportado pelo rio Amazonas (HEDGES et al., 1986; 

MARTINELLI et al., 2003; MOREIRA-TURCQ et al., 2013),  sugerindo uma significativa 

influênciado rio no lago entre 6100 e 4900 anos cal BP. Valores muito baixos de COT 

também foram encontrados em outros sistemas sedimentares de várzea por Moreira-Turcq et 

al. (2004) e Moreira et al. (2013), que interpretaram como sistemas sob forte influência do rio. 

A composição da matéria orgânica neste sistema lacustre é caracterizada por um δ
13

C de cerca 

de -26,0‰ e uma razão C/N média de 10 (Tabela 6.3.9). Estes dados δ
13

C parecem indicar 

uma matéria orgânica de origem de plantas C3 e solos da Amazônia sob tal cobertura vegetal 

(MARTINELLI et al., 2003), talvez com uma pequena contribuição da biomassa algal 

(MOREIRA-TURCQ et al., 2013). Durante este período, a matéria orgânica que é produzida 

no lago pode ter sido diluída com a entrada de material em suspensão do rio, e a relação C/N 

baixa que observamos pode não ser exclusivamente atribuída às algas (MEYERS, 2003) mas 

podem corresponder a uma matéria orgânica adsorvida em argilas como observado no 

material em suspensão do Amazonas (AUFDEMKAMP et al., 2007; HEDGES et al., 1986; 

2000; KEIL et al., 1997; MOREIRA-TURCQ et al., 2003) que são também caracterizados por 

uma baixa razão C/N (cerca de 8-9) e um δ
13

C de cerca de -28,0 ± 0,8‰ (MOREIRA-

TURCQ et al., 2013). Estes autores apontam que a baixa razão C/N observada no rio 

Amazonas do material orgânico em suspensão tem sua origem nos solos da floresta 

amazônica. O δ
15

N médio de 3,8 (QUI1) e 2,5 (QUI2), mais positivo do que os encontrados 

na unidade I, também reforçam essa hipótese (Figura 7.7). Um δ
15

N mais positivo (média 

5,89‰ e ˃4‰) foi encontrado em Florestas de "Terra Firme " (floresta nunca inundada) e em 

matéria orgânica encontrada em solos da Amazônia, respectivamente (OMETTO et al., 2006; 

NARDOTO et al., 2008). O topo da unidade 2 do testemunho QUI2 mostra um decréscimo de 

δ
15

N, o que não é observado no testemunho QUI1, provavelmente porque a sedimentação foi 

interrompida mais cedo no testemunho QUI1 (5600 cal anos AP) do que no testemunho QUI2 

(4900 cal anos AP). A razão C/N permanece baixadurante toda a unidade II, os valores de 

δ
15

N baixaram, o que pode sugerir uma contribuição de matéria orgânica aquática fixadora de 

nitrogênio (ANICETO et al., 2014b). Em resumo, todas as informações sobre a composição e 

fonte de matéria orgânica na unidade II parecem indicar que durante esta fase a matéria 

orgânica foi principalmente uma mistura de fitoplâncton e de sedimentos transportados pelo 

rio Amazonas, proveniente de erosão dos solos da Amazônia cobertos principalmente por 

plantas C3.  
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Figura 7.7 – (a) Gráfico de dispersão de δ
13

C versus a razão molar C/N para os testemunhos HUB1 e HUB2. Os 

domínios das principais fontes de matéria orgânica são definidos de acordo com Hedges et al. (1986), Martinelli 

et al. (2003), Meyers (1994), Moreira-Turcq et al. (2013) e Zocatelli et al. (2013), e (b) gráfico de dispersão de 

δ
15

N vs a relação C/N molar para os testemunhos QUI1 e QUI2. 

 

7.1.2.3 Interpretações paleohidrológicas para o lago Quistococha (Unidade II) 

 

Como reflexo das mudanças hidrológicas e do regime do precipitação na região de 

Iquitos, o periodo entre 6100 e 4900 cal anos AP, representa uma época em que o sistema 

estava sob forte influência fluvial. Esta parte do registro de sedimentos, principalmente entre 

292-162 cm, é caracterizado por altas taxas de sedimentação (até 0,7 cm ano
-1

), sedimentos 

mais grossos com matéria orgânica de origem fluvial e laminações marcadas (Figura 7.8), que 

pode representar inundações anuais do rio Amazonas. A influência da sazonalidade está 

provavelmente relacionada ao aumento na vazão e na quantidade de água que percola a bacia 
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ocasionado pelas chuvas; e o aumento da área inundada que permite maior interação da água 

com a vegetação e solo (HORBE et al., 2013), o qu  influencia nas características do material 

sedimentado. Quando o rio sobe, a água inunda o lago e transporta a maior parte dos 

sedimentos, sendo que os sedimentos mais grossos criaram primeiro o padrão de laminação. 

Martinelli (1989) aponta para uma deposição preferencial de partículas mais grossas 

ribeirinhas que são pobres em matéria orgânica em lagos mais perto do canal. A existência de 

um gradiente no tamanho do grão dos sedimentosde várzea na Amazônia foi verificada por 

alguns estudos (RICHEY et al., 1990; IRION et al., 1997; MARTINELLII et al., 2003). Um 

gradiente do tamanho de grão do sedimento de várzea em função da distância para o interior 

do rio (MERTES et al., 1994) mostra diminuição na proporção fração areia, acompanhada por 

um aumento na proporção da fração argila.  

A forte hidrodinâmica durante este período, foi capaz de transportar areia fina ao lago 

Quistococha, provavelmente devido a maior proximidade entre o rio e o lago. Deposição 

semelhante foi observada em outras várzeas da Amazônia perto do rio, mas não foram 

observadas laminações em todos os lugares de sistemas de várzea (MOREIRA et al., 2013). 

Entre 6100 cal anos AP e cerca de 5800 cal anos AP, o rio Amazonas, evidentemente, 

inundava o lago Quistococha regularmente. Por volta de 6000 anos cal AP, os picos nos 

valores das razões Rb/K e Fe/Ti (Figuras 7.6) combinados à granulometria, sugerem 

intemperismo químico,  no entanto,  a área de estudo é repleta de terraços fluviais e este 

material sedimentado no lago pode ter sua origem principal nestes terraços, cuja erosão seria 

favorecida pelo clima mais seco do Holoceno Médio.  

A partir de 5900 cal anos AP, a influência do rio sobre o lago diminuiu gradualmente, 

a granulometria mudou para frações menos grossas e as espessura das laminações diminuiu 

(até 0,5 cm ano
-1

) até que em 5800 (161cm do testemunho QUI1) e os sedimentos ficaram 

menos arenosos e as laminações desapareceram. A razão Si/Al permanece alta, em detrimento 

das demais razões indicadoras de material grosso, e sugere predomínio de quartzo sobre os 

argilominerais e diminuição progressiva na entrada de sedimentos do Amazonas para o lago. 

Este enfraquecimento da influência fluvial, causou um aumento relativo da contribuição 

fitoplanctônica, reduções nas razões C/N e diminuição nos valores do δ
13

C, em duas etapas, 

ao redor 5800 cal anos AP no testemunho QUI1 e cerca de 5000 cal anos AP no testemunho 

QUI2 (Figura 6.6). A primeira fase foi seguida pela interrupção da sedimentação no 

testemunho QUI1. A segunda fase é acompanhada por uma redução de δ
15

N no testemunho 

QUI2, indicando um maior desenvolvimento das bactérias fixadores de nitrogênio. 



130 

 

 

A lacuna no registro entre cerca de 4900 e 2600 anos cal AP corresponde a uma 

interrupção na sedimentação durante o Holoceno Médio, e sugere que a conexão com o rio 

Amazonas foi interrompida durante este período mais seco. Este processo foi, provavelmente, 

devido a uma alteração no curso do rio (avulsão) que induziu alterações significativas na 

sedimentação lacustre. A avulsão do rio Amazonas até sua posição atual foi, provavelmente, a 

principal causada interrupção da sedimentação. Após a avulsão, as condições mais secas 

impediram o abastecimento de água para o lago por parte de sua própria bacia de captação. A 

avulsão pode ter sido devido: (1) com a evolução normal de um meandro, apesar de haver 

paleo-canais perto do lago Quistococha, as imagens de satélite não indicam meandros 

maduros; (2) neotectônica, ou (3) mudanças na hidrologiado rio, ou seja, descarga de água 

e/ou carga de sedimentos. Enquanto o rio passou perto do lago, seus níveis foram mantidos 

pelo abastecimento da água do rio. 
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Figura 7.8 – Imagem de raio-X e contagem da espessura das laminações dos testemunhos QUI1 e QUI2. 

 

7. 2 MUDANÇAS PALEOHIDROLÓGICAS EM LAGOS COM  POUCA OU NENHUMA 

INFLUËNCIA FLUVIAL 

 

7.2.1 Lago Quistococha (Unidade I) 

 

7.2.1.1 Caracterização mineralógica e orgânica  

 

O segundo ambiente lacustre, a partir de cerca de 2600 anos cal AP, representado pela 

unidade I, foi formado após uma interrupção na sedimentação. A granulometria é 

principalmente de silte fino e argila e razões Si/Al, Ti/Al e Zr/Al, que sugere que as baixas 
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concentrações  de sedimento grosso são principalmente dos minerais de quartzo, anatásio e 

zircão. As razões Ti/Al e Zr/Al foram mais elevadas em torno de 1900 anos cal AP. A razão 

Rb/K indica aumento na sedimentação de material intemperizado em relação à unidade II 

(Figuras 7.5 e 7.6). A mineralogia reflete os sedimentos presentes na reserva Quistococha, 

com solos intemperizados e pobres em nutrientes, com sua concentração de argilominerais 

constituída  principalmente de caulinita e esmectita (Tabela 7.3). As contagens de Ca e Mn 

foram bastante reduzidas. Em função da pobreza dos solos do entorno do lago e do aumento 

da produtividade, o Ca e o S  parecem ser principalmente biogênico.  

Este ambiente lacustre é caracterizado, em contraste com a unidade II, por cargas 

orgânicas muito elevadas, onde as concentrações de COT  variaram entre 10% e 40% e de 

LOI entre 20% e 80% (Figura 6.6). A água do lago Quistococha é caracterizada por elevadas 

concentrações de carbono orgânico dissolvido (20 mg L
-1

) e elevados teores de partículas de 

carbono orgânico (39%), que têm  razão C/N de 8. Uma razão C/N mais elevada (aprox. 19) 

na unidade I (Tabela 6.16) que na unidade II, onde o δ
13

C é mais negativo (-30‰) (Figura 

6.13), sugerem algum aumento da produtividade autóctone do lago após 2600 anos cal AP, 

mas principalmente um maior aporte de matéria orgânica a partir de fontes do entorno do 

lago, com pouca ou nenhuma influênciado rio. Os valores de δ
15

N próximos a zero estão 

relacionados à fixação do N2 atmosférico pela biota terrestre ou aquática (PETERSON; 

HOWARTH, 1987; MEYERS, 2003). Os altos níveis de COT encontrados no testemunho 

QUI3 ressaltam a importância das fontes de matéria orgânica do entorno para a sedimentação 

do lago, bem como média de COT (50%) e LOI (92%) (Tabela 6.16), que  são semelhantes 

aos encontrados por Lähteenoja et al. (2009) em depósitos de turfa no entorno do lago 

Quistococha (LOI de 83% e COT de 49%). O δ
13

C e a razão C/N do testemunho QUI3 

indicam uma alta contribuição de matéria orgânica de plantas de vasculares (C3) (ERTEL; 

HEDGES, 1985) (Figura 7.7). Uma vez que o testemunho está localizado na margem do lago, 

o seu teor em matéria orgânica reflete fortemente a vegetação do entorno.  

Os valores de δ
13

C, geralmente mais negativos, encontrados na unidade I para os três 

testemunhos indicam uma maior influênciada bacia de drenagem no lago. A matéria orgânica 

do lago é, atualmente influenciada pela vegetação do entorno e uma pequena contribuição a 

partir da biomassa autotrófica aquático.  
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Tabela 7.3 – Composição da fração dos minerais de argila do unidade I para o lago 

Quistococha e dos sedimentos em suspensão do Amazonas e Nanay 

Localização 

Contéudo de minerais de argila (%)  

Caulinita
1 

Clorita
2 

Ilita
3 

Esmectita
4 

Caulinita/Esmectita 

QUI1 44 5 16 35 1,3 

QUI2 38 5 14 44 0,9 

Iquitos (Amazonas)* 13 18 28 44 0,3 

Iquitos (Nanay)* 10 67 3 20 0,5 

*Fonte: GUYOT et al., 2007b. 

 

7.2.1.2 Relação das mudanças paleohidrológicas na Amazônia peruana com dados 

paleoclimáticos 

 

As  reconstruções paleohidrológicas dos lagos Hubos e Quistococha estão de acordo 

como clima mais seco e mais variável postulado na Amazônia durante o Holoceno Médio 

(ABSY et al., 1991; BEHLING et al., 2001; SIFEDDINE et al., 2001; MAYLE et al., 2000; 

TURCQ et al., 1998, 2002, 2007; WENG et al., 2002; IRION et al., 2006; BUSH et al., 2007; 

CORDEIRO et al., 2008b; MAYLE; POWER, 2008; MOREIRA et al., 2012). Esta fase seca 

do clima é interpretada como resultado da redução no Sistema de Monção da América do Sul 

(SMAS) durante o Holoceno Inicial e Médio (TURCQ et al., 2002; ABBOTT et al., 2003; 

LIU et al., 2003; DIAS et al., 2009; BIRD et al., 2011). Durante esse período, a insolação de 

verão relacionada com a precessão dos equinócios reduziu o aquecimento continental da 

América do Sul e a entrada de ar úmido do Atlântico para a bacia amazônica, reduzindo o 

SMAS (DIAS et al., 2009). No entanto, existe uma variabilidade considerável  na cronologia 

e na duração das fases secas dependendo da região, dos proxies, e da resposta hídrica dos 

lagos (Figura 7.9 a e b). O estudos de Cordeiro et al. (1995, 1997, 2008b), Sifeddine et al. 

(1998) e Turcq  et al. (2007) mostram  registros de deposição de carvão em sedimentos entre 

8000 e 5000 anos cal AP, os autores associam esta deposição a eventos climáticos mais secos. 

Bush et al. (2007) descrevem uma sucessão de eventos secos e úmidos na Amazonia peruana 

por mudanças nos dados de pólen e deposição de carvão. A formação dos lagos Vargas e 

Parker em 8000 e 7400 anos cal AP, respectivamente, no entanto, um intervalo mais seco leva 

a um hiato sedimentar em Vargas entre 7200 e 2540 anos cal AP (Figura 7.9a). Em Laguna 



134 

 

 

Cumpuerta em 3950 m de altitude no Peru, Weng et al. (2006) sugerem um período quente e 

seco entre 10000 e 5500 cal anos AP. Na Amazônia equatoriana, o testemunho Maxus 4, 

coletado junto ao RioYasuni revelou secas sucessivas entre 8700 e 5700 anos cal AP (WENG 

et al., 2002). Estudos realizados por Mayle et al. (2000) e Burbridge et al. (2004) na 

Amazônia boliviana determinaram clima mais seco que o presente antes de 2790 anos cal AP, 

com níveis do lago mais baixos e paisagem dominada por savanas inundadas sazonalmente. 

Este resultado pode ser correlacionado com os registros próximos de perfis de solo no 

sudoeste da Amazônia brasileira, que indicam expansão do cerrado entre 9000 e 3000 anos
14

C 

AP (De FREITAS et al., 2001; PESSENDA et al., 1998) (Fgiura 7.9b). No Lago Titicaca no 

Altiplano Boliviano, o período de níveis mais baixos de água e aridez máxima ocorreram 

8500-4500 anos cal AP (BAKER et al., 2001).  

Após  ~2600 cal anos AP, a sedimentação no lago Quistococha, adquire características 

de um lago isoloado, onde a principal entrada de material vem da própria bacia de drenagem, 

conforme indicado pela origem do material orgânico e mineral. O retorno da sedimentação 

corresponde a condições mais úmidas durante o Holoceno Superior, um aumento dos níveis 

das águas (BEHLING et al., 2001; MOREIRA et al., 2013) e se correlaciona com o aumento 

da precipitação no mesmo período em diferentes locais. A nova condição de isolamento do 

lago foi caracterizada por taxas de sedimentação muito baixas  (0,02cm ano
-1

) e sedimentos 

mais finos (argilas) e ricos em matéria orgânica. A maioria dos lagos da Amazônia reportam 

aumento nos níveis de água após 3000-2700 cal anos AP, que é atribuída a clima mais úmido 

(SIMÕES FILHO, 2000; CORDEIRO et al., 2008a; MOREIRA et al., 2012, 2013). Dados 

sugerem que as regiões das floresta foram  ampliadas como retorno de condições mais úmidas 

após 3200 anos cal AP (De FREITAS et al., 2001). Na Bolívia, o aumento no 

desenvolvimento florestal também foi registrado após 2790 anos cal AP na Laguna Bella 

Vista depois de 2240 anos cal AP e na Laguna Chaplin, uma expansão da floresta tropical foi 

registrada depois de 2000 anos cal AP (MAYLE et al., 2000; BURBRIDGE et al., 2004). O 

início de condições mais úmidas em 3300 anos cal AP coincide com a formação do Lago de 

Werth no Peru (BUSH et al., 2007). Uma expansão da área florestal foi observada após 3800 

anos cal AP  no Llanos Orientales da Colômbia (BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 2000). Na  

Montanha Sajama a acumulação de neve tem aumentado desde 3000 
14

C AP até o presente 

(THOMPSON et al., 1998). Na mesma linha, o registro de estalagmite no Tigre Perdido 

(Peru) aponta para um período muito úmido após 2700 anos cal AP (Van BREUKELEN et 

al., 2008). O conjunto destes dados sugerem aumento de condições mais úmidas depois de 

cerca de 3000 anos cal AP na Amazônia. O regime de chuvas na Amazônia e no lago 



135 

 

 

Quistococha é controlado pela dinâmica da SMAS. A insolação de verão nos trópicos do 

Hemisfério Sul, impulsionada pelo ciclo de precessão, aumentou rapidamente no Holoceno 

Médio e Superior, afetando o aquecimento diferencial entre o continente e os oceanos e, 

consequentemente, intensificando o SMAS, gerando um clima mais úmido nas regiões 

atualmente afetadas por estas chuvas (TURCQ et al., 2002; LIU et al., 2003; DIAS et al., 

2009). 

 

 

Figura 7.9 – (A) Níveis relativos dos lagos da Amazônia no Holoceno Médio comparados aos níveis atuais e 

seus respectivos períodos de seca. 1 - Maxus 4 (8.700 a 5.800 anos cal AP); 2 - Fúquene (7690–6690 anos cal 

AP); 3 - Valência ; 4 - Loma Linda (9.600-6.800 anos cal BP); 5 – Pata ; 6 – Calado (8.500-4.550 anos cal AP) ; 

7 - Lago Tapajós (9200-4600 anos cal AP); 8 – Comprida ; 9 - Geral; 10 - Márcio (5.300-4.750 anos cal BP) e 

Tapera (7.510-1.670 cal BP); 11 – Caracaranã (8.500 a 6.500 anos cal AP); 12– Carajás (9.700 a 6.200 anos cal 

AP); 13 - Bella Vista (9.000 a 3.800 anos cal BP); 14 - Chaplin (10.500 a 6.800 anos cal BP); 15 - Curuçá; 16 – 

Vargas (7200-2540 anos cal AP) e Parker (6200-4100 anos cal AP. (B) Desenvolvimento da floresta durante o 

Holoceno. Estudos de pólen: 1: Maxus 4; 2: Patía 1 e 2; 3: Timbío; 4: Loma Linda; 5: Pata e Dragão; 6: Calado; 

7: Lago Tapajós; 8: Comprida; 9: Geral; 10: Marcio e Tapera; 11: Maicuru; 12: Carajás; 13: Bella Vista; 14: 

Chaplin; 15: Siberia; 16 – Vargas e Parker. Estudos do 
13

C em sedimentos lacustres: 17: Santa Ninha;  

Estudos do 
13

C dos solos: 18: Fazenda Paraviana; 19: Capitão Poço; 20: Paragominas; 21: Altamiras; 22: 

Manaus; 23: Ariquema; 24: Oriente Novo; 25: São Domingos; 26: Pimenta Bueno; 27: Terra Nova; 28: Humaitá; 

29a, 29b transecto Humaitá-Porto Velho.  

Fonte: Adaptado de TURCQ et al., 2007. 
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7.3 ESTOCAGEM DE CARBONO EM LAGOS AMAZÔNICOS 

 

A importância do acúmulo de carbono em áreas úmidas é amplamente reconhecida. 

Estes ecossistemas são um dos principais sumidouros de carbono do mundo (ALIN; 

JOHNSON, 2007; TRANVIK et al., 2009). A evidência de sua importância é comprovada por 

planícies temperadas e boreais, mas ainda precisa ser demonstrada em áreas tropicais. Apesar 

da provável importância que as várzeas amazônicas têm para o balanço do carbono na zona 

tropical úmida, só recentemente a atenção tem sido dada ao papel desempenhado por esses 

sistemas na acumulação global de carbono (MOREIRA-TURCQ et al., 2004; MOREIRA et 

al., 2012). 

No lago Quistococha, por meio de análises orgânica e mineralógica, dois regimes 

sedimentares contrastantes foram caracterizados durante o Holoceno. O ambiente de várzea 

dos lagos Quistococha (unidade II) e Hubos, e do lago Quistococha (unidade I) com menor ou 

quase nenhuma influência fluvial, apresentaram diferentes taxas de acúmulo de carbono. 

Durante os períodos de maior influência do Amazonas (6100-4900 anos cal AP), o registro 

sedimentar do lago Quistococha foi caracterizado por elevadas taxas de sedimentação (até 

0,7cm ano
-1

) (Tabela 6.10 e Figuras 7.9) que gerou significativa acumulaçãode carbono nos 

sedimentos de 29 e 14 gC m
-2

ano
-1 

(Tabela 6.16). Estes resultados são semelhantes aos 

medidos por Moreira et al. (2012, 2013), em sistemas de várzea,  na Amazônia brasileira, 

fortemente influenciados pelo rio durante os últimos mil anos. As elevadas taxas de 

sedimentação, impostas pelo regimes de altas águas durante esta fase, podem ser a principal 

responsável pelas altas taxas de acúmulo de carbono no lago Quistococha, apesar das baixas  

concentrações de carbono. Estudos utilizando cronologia 
210

Pb nos lagos Jacaretinga e 

Cristalino, na várzea do rio Solimões, Brasil,  mostraram  altas taxas de acúmulo de carbono 

de cerca de 44 e 28 gCm
-2

ano
-1

, respectivamente, para o século passado (DEVOL et al., 1984) 

em lagos caracterizados por baixas concentrações de carbono. No lago Santa Ninha, Moreira-

Turcq et al. (2004) determinou acúmulo médio de carbono de 100 gCm
-2

ano
-1

nos últimos 100 

anos em um Lago também caracterizado por baixos teores de carbono orgânico (em média 

1%). Costa (2006) determinou uma taxa de acúmulo médio de carbono para o Lago 

Acarabixi, situado às margens do rio Negro de 265 gCm
-2

ano
-1

 para o Holoceno Superior, 

sendo este um lago de águas pretas rico em carbono orgânico (25%). Em contraste, as taxas 

de sedimentação média para o lago Hubos entre 4130 e aproximadamente 2870 anos cal AP 

foram de 0,03 e 0,08 cm ano
-1

 que geraram um acúmulo de 5,8 g C m
-2

 ano
-1

 em HUB1 e 1,42 

g C m
-2

 ano
-1

 em HUB2.  Apesar de o lago estar inserido na planície de inundação do Rio 



137 

 

 

Ucayali, suas taxas de sedimentação são da ordem das taxas de sedimentação de lagos 

isolados. Isto porque, durante este período, o lago provavelmente estava distante do canal 

principal e sob pouca influencia do Rio Ucayali, além disso, como reportado na discussão do 

lago Quistococha, este provavelmente corresponde a um período de seca na região e na 

Amazônia de um modo geral (ABSY et al., 1991; BEHLING et al., 2001; SIFEDDINE et al., 

2001; MAYLE et al., 2000; TURCQ et al., 1998, 2002, 2007; WENG et al., 2002; IRION et 

al., 2006; BUSH et al., 2007; CORDEIRO et al., 2008b; MAYLE; POWER, 2008; 

MOREIRA et al., 2012), que culminou na interrupção da sedimentação do lago Hubos após 

2800 anos cal AP. No entanto, este parece ser um evento erosivo, já que este período 

corresponde a um aumento das precipitações na região. 

A partir de 2600 anos cal AP as taxas de sedimentação no lago Quistococha reduzem 

para cerca de 0,02 cm ano
-1

nos testemunhos QUI1 e QUI2 durante o Holoceno Superior. 

Estas baixas taxas de sedimentação na unidade I, refletem o isolamento do lago da influência 

do rio e resultam em baixas taxas de acúmulo de carbono (5 e 8 gC m
-2 

ano
-1

) (Figura 7.10), 

apesar dos altos percentuais de COT,  entre 0,7% e 32,7%. Estes resultados estão na mesma 

ordem de grandeza dos lagos isolados da dinâmica fluvial, estudados por Cordeiro et al. 

(2008a) na região de Carajás, Brasil. Estes autores estimaram uma taxa de acúmulo de 4,4 

gCm
-2

ano
-1

, para o período entre 2800 e 1300 anos cal AP, que também foi acompanhado por 

aumento no nível do lago. A taxa de acúmulo de carbono de 8 gCm
-2

ano
-1 

foi estimada para os 

últimos 2000 anos para o lago Caracaranã (SIMÕES FILHO, 2000). A comparação entre as 

taxas de acúmulo de carbono entre as unidades I e II do lago Quistococha, mostram que os 

lagos de várzea na Amazônia sob forte influência da hidrologia do rio também podem 

constituir importante sumidouro de  carbono orgânico produzido in situ ou oriundo do aporte 

dos rios. Estes resultados também apontam que a quantidade de carbono depositado em lagos 

de várzea pode ser da mesma ordem de grandeza do que a encontrada nos "peat land" da 

Amazônia peruana (LÄHTEENOJA et al., 2009). 
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Figura 7.10 – Taxas de acumulação de carbon para os três testemunhos do lago Quistococha (QUI1, QUI2 e 

QUI3). 
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8 CONCLUSÃO 

 

As alterações hidrológicas dos rios Ucayali e do Amazonas nos últimos 6100 e 4420 

anos cal AP, respectivamente, afetaram sobremaneira a sedimentação nos lagos Hubos e 

Quistococha. O registro sedimentar dos três testemunhos do lago Quistococha, sugere uma 

sequência de dois regimes distintos de sedimentação. Entre  6100 e 5900 anos cal AP, o lago 

foi fortemente influenciado pelo Rio Amazonas. Esta conclusão baseia-se: i) nas altas taxas de 

sedimentação; ii) na composição de matéria orgânica sedimentar e mineralogia semelhantes à 

doAmazonas; iii) na presença de material mais grosso na parte inferior do testemunho e; iv) 

na presença de laminações. Após 5900 anos cal AP  influênciado rio Amazonas, diminuiu 

gradativamente e deixou de existir à cerca de 4900 anos cal AP devido a avulsão do rio em 

direção a sua posição atual. A causa desta avulsão, seja climática ou tectônica, não está 

esclarecida. No entanto, observa-se um hiato sedimentar entre 4900 e 2600 anos cal AP. O 

Holoceno Médio na Amazônia é caracterizado por ser um período seco. Durante este período, 

entre 4420  e 2870 anos cal AP, a sedimentação no lago Hubos também foi reflexo deste 

clima regional, sem no entanto perder a conexão com o Rio Ucayali, cuja influência na 

sedimentação do Lago Hubos impôs características orgânicas e  mineralógicas sobre a 

sedimentação do lago. O hiato sedimentar no lago Quistococha e a sedimentação lenta no 

Hubos, refletem o clima mais seco e variável na Amazôniadurante o Holoceno Médio, 

provavelmente devido ao enfraquecimento do Sistema deMonção da América do Sul. 

A intensificação das monções durante o Holoceno Superior teriam levado ao retorno 

da umidade. Uma interrupção no registro sedimentar do lago Hubos após 2870 anos cal AP, 

foi causada pela forte dinâmica do Ucayali, que além de retirar material das várzeas, também 

é responsável por fortes eventos erosivos dos bancos lateriais onde o material mais antigo foi  

remobilizado. No lago Quistococha, a partir de 2600 anos cal AP, o aumento da umidade 

propiciou estabelecimento das características atuais do lago. A taxa de sedimentação e 

parâmetros de matéria orgânica são semelhantes aos de outros lagos isolados da dinâmica 

fluvial, e a mineralogia indica a sedimentação de material intemperizado, típico dos solos 

amazônicos. Apesar do sedimento do período atual ser consideravelmente mais rico em 

carbono orgânico do que no passado, quando o lago era influênciado pelo Rio Amazonas, a 

taxa de acúmulo de carbono era menor, pois a sedimentação na várzea é mais rápida e o 

material mineral enterra consigo quantidades significativas de matéria orgânica. Estas 

observações colocam em evidência a importância de uma forte dinâmica hidrológica do rio 

sobre os processos de acumulação de carbono nos lagos de várzea da Amazônica. 
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Os resultados desta pesquisa contribuem com informações relevantes sobre o papel 

das várzeas na acumulação de carbono no Alto Amazonas. Além de  melhorar a resolução 

espacial, também levantam questionamentos sobre a diversidade de climas regionais durante 

este período durante o Holoceno Médio e Tardio.  
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