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 RESUMO 

 

De acordo com os grandes questionamentos sobre o futuro do clima global 
torna-se de fundamental importância verificar a variação do clima ao longo da 
evolução do planeta. Tendo em vista que a região Amazônica é atualmente 
detentora da maior biodiversidade do mundo, estudos paleoclimáticos e 
paleoecológicos nessa região são de fundamental importância para a elaboração de 
políticas de mitigação e adaptação contra as mudanças globais do clima. O objetivo 
deste trabalho é identificar a ocorrência de mudanças paleoambientais durante o 
Holoceno e Pleistoceno, através da determinação de parâmetros orgânicos e 
inorgânicos e da deposição de indicadores de queimada (partículas de carvão). O 
testemunho coletado possui 450 cm e foi fatiado a cada dois centímetros, e nele 
foram feitas análises granulométricas, mineralógicas, isotópicas (δ13C e δ15N) e C/N, 
microscópica para quantificação dos carvões, mercúrio, datação 14C por AMS, além 
da determinação de densidade e teor em água do testemunho. De acordo com os 
dados obtidos do testemunho lacustre, pode-se afirmar a ocorrência de incêndios na 
Serra dos Carajás durantes os últimos 26420 anos. Através da interpretação dos 
resultados podemos determinar a ocorrência de cinco fases bem distintas no 
testemunho. As características da Fase I (26.420 anos cao AP) como, a presença de 
caulinita, quartzo, silica e gibsita, baixos valores na concentração de partículas de 
carvão podem ser indicativos de uma possível fase mais úmida, com ocorrência de 
poucos eventos de queimadas locais. A ocorrência de uma fase mais úmida no 
período entre 30.000 e 22.000 anos AP, através do aumento da deposição de 
material clástico, como resultado da erosão da bacia hidrográfica durante a transição 
entre um clima úmido e seco. A Fase II é caracterizada pelo aumento da ocorrência 
de eventos de queimadas mais regionais (aumento da concentração de partículas de 
carvão e diminuição do tamanho das partículas), o aumento do COT em direção ao 
topo do testemunho, a presença dos minerais gibsita, quartzo, caulinita e siderita. 
Esse aumento nos valores do COT, podem ter sido ocasionados pelo, aumento da 
concentração de partículas de carvão nessa fase. A Fase III é caracterizada pela 
diminuição da ocorrência de queimadas (diminuição da concentração das partículas 
de carvão), presença de gibsita, quartzo, caulinita e siderita, os valores de δ 13C 
tornam-se mais negativos. A Fase IV é caraterizada pelo aumento de incêndios 
florestais mais regionais, pela presença de gibsita, quartzo e caulinita, os valores de 
δ 13C tornam-se mais positivos em relação a fase anterior. Tendência de aumento da 
matéria orgânica em direção ao topo do testemunho. A quinta e última fase (6.650 
anos cal AP) é caracterizada pela diminuição na frequência de incêdios, presença de 
gibsita, quartzo, caulinita e silica, grande aumento da quantidade de matéria 
orgânica. Essas caraterísticas são indicativos de um possível retorno de condições 
mais úmidas, com baixa ocorrência de incêndios.  

Palavras – Chave: Mudanças climáticas, Holoceno, carvão, Carajás 



ABSTRACT  

 

The future of global climate becomes of paramount importance to determine the 
variations of climate over the evolution of the planet. Given that the Amazon region is 
currently holding the world's greatest biodiversity, paleoclimate and paleoecological 
studies in this region are of fundamental importance for the development of policies 
to mitigate and adapt against global climate change. The objective of this study is to 
identify the occurrence of paleoenvironmental changes during the Holocene and 
Pleistocene, through the determination of organic and inorganic parameters and 
deposition of indicators of burning (charcoal particles). The core has 450 cm and was 
sliced every two inches, and it was made size analysis, mineralogical,  isotopic (δ13C 
e δ15N) and C / N, microscopic quantification of coal, mercury, dating 14C by AMS and 
the determination of density and water content of the core. According to data from the 
core, we can affirm the occurrence of fires in the Serra dos Carajás in the last 26,420 
years. Through the interpretation of the results we can determine the occurrence of 
five distinct phases in the core. The characteristics of Phase I (26,420 cal years BP) 
as the presence of kaolinite, quartz, silica and gibbsite, low values in the 
concentration of carbon particles may be indicative of a possible phase more humid, 
with occurrence of few events of local fire . The occurrence of a phase in the wettest 
period between 30,000 and 22,000 years BP, by increasing the deposition of clastic 
material as a result of erosion of the basin during the transition from a humid and dry. 
Phase II is characterized by increased occurrence of fires more regional events 
(increased concentration of carbon particles and decreasing particle size), the 
increase of TOC towards the top of the core, the presence of the minerals gibbsite, 
quartz, kaolinite and siderite. This increase in the values of TOC, may have been 
caused by, increased concentration of carbon particles in this phase. Phase III is 
characterized by a decrease in the occurrence of fires (decrease the concentration of 
carbon particles), the presence of gibbsite, quartz, kaolinite and siderite, δ13C values 
become more negative. Phase IV is characterized by an increase of more regional 
forest fires, the presence of gibbsite, kaolinite and quartz, δ13C values become more 
positive toward earlier stage. Trend of increased organic matter toward the top of the 
core. The fifth and final stage (6,650 cal years BP) is characterized by a decrease in 
the frequency of incendiary, presence of gibbsite, quartz, kaolinite and silica, a large 
increase in the amount of organic matter. These features are indicative of a possible 
return of wetter conditions, with low occurrence of fires.  

 
Keywords: Climate change, charcoal, Holocene, Carajás 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente aumento no desenvolvimento de estudos paleoecológicos e 

paleoclimáticos no mundo, principalmente em ecossistemas de regiões tropicais é 

muito importante, tendo em vista o escasso conhecimento de como esses 

ecossistemas reagiram às mudanças climáticas ocorridas no passado e como estes 

reagirão às mudanças climáticas atuais e futuras (Cordeiro et. al., 2002).   

Tendo em vista que a região Amazônica é atualmente considerada como a 

região detentora da maior biodiversidade do mundo, estudos paleoclimáticos e 

paleoecológicos nessa região são de fundamental importância para a elaboração de 

políticas de mitigação e adaptação contra as mudanças globais do clima. Desta 

forma é possível avaliar a suscetibilidade desta região às variações no clima e 

compreender quais as possíveis conseqüências que as mudanças climáticas 

poderão ocasionar no futuro. 

Atualmente, as causas físicas para as alterações climáticas ocorridas ao longo 

do curso da evolução do planeta são atribuídas principalmente à diminuição ou 

aumento da insolação no planeta, que são causadas por variações na órbita da 

Terra em ciclos de 120 mil, 41 mil e 22 mil anos. Essas variações, propostas por 

Milankovitch, ocorrem na excentricidade da órbita, a obliqüidade e na precessão dos 

equinócios, que modificam a quantidade e a sazonalidade de energia solar recebida 

nas diferentes áreas do globo, ocasionando mudanças no clima da Terra.  

Desta forma, segundo Suguio (1999) a variação desta atividade, pode ocorrer 

aumento ou diminuição na quantidade de calor irradiada na superfície terrestre, 

provocando alterações no clima. No entanto, não existe uma única causa que
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 provoque variações climáticas, mas sim a interação de diversos fatores 

atuando em diferentes escalas temporais e espaciais (Suguio, 1999). 

Tendo em vista que a seqüência e a natureza dos eventos passados, 

causados por alterações climáticas estão registradas, em grande parte, nos 

depósitos sedimentares dos últimos milênios, o estudo de registros sedimentares 

lacustres é uma importante ferramenta para estudos paleoclimáticos (TURCQ et al., 

1993). 

O objetivo geral deste trabalho é identificar a ocorrência de mudanças 

paleoambientais durante o Holoceno e Pleistoceno Superior, através de testemunho 

lacustre coletado na região de Carajás. Tendo como objetivos específicos: (i) 

determinar parâmetros orgânicos e inorgânicos, para dar subsídios ao entendimento 

das mudanças paleoambientais e mudanças das matrizes sedimentares visando à 

reconstituição paleoclimática e paleoambiental e (ii) identificar o registro da 

deposição de partículas de carvões em sistemas lacustres, para a determinação da 

ocorrência dos paleoincêndios. 



 

2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO  

   

A Serra dos Carajás é alvo de estudos paleoecológicos desde 1988. Os 

estudos de paleoclima na Serra dos Carajás se dividem entre as Serras Sul e Norte, 

onde o maior número de trabalhos se concentra na Serra Sul. Esses trabalhos são 

variados, abrangendo estudos de sedimentação orgânica e de mineralogia, polínicos 

e análises de partículas de carvão, além de outros parâmetros. 

A Serra Sul dos Carajás começou a ser objeto de estudo em 1991 por Absy e 

Sifeddine, seus trabalhos mostraram mudanças na vegetação e no conteúdo do 

material orgânico e mineral no sedimento durante os últimos 60.000 anos. No 

entanto, esses estudos apresentaram baixa resolução temporal no Holoceno. Já em 

1993 Martin et al., identificaram a ocorrência de microcarvões em sedimentos 

holocênicos e Cordeiro (2000) identificou a presença de fases secas e úmidas num 

testemunho datado de 9.570 anos AP na Serra Sul. Sifeddine et al. (2001) através 

de análises geoquímicas e petrográficas, também observaram fases secas e úmidas 

na região. 

Na Serra Norte os estudos começaram com Cordeiro (1995) que identificou 

em registro lacustre quatro fases paleoclimáticas (fases úmidas e secas 

intercaladas).  

Em Carajás durante o médio Holoceno, o fluxo de carbono atingiu um pico 

devido à presença de grandes quantidades de fragmentos de microcarvões no 

sedimento (Sifeddine et al. 1994), naquele trabalho foi observado um aumento do 

poder refletor das partículas durante o Holoceno em relação ao Pleistoceno tardio. 

No entanto, tais partículas de carvão não foram quantificadas. Por isso o presente 
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trabalho visa elucidar a dimensão da deposição de partículas carbonizadas durantes 

as fases secas holocênicas e as fases secas pleistocênicas (~40000 à 10000). 

Levando em consideração que os estudos realizados na Serra dos Carajás, 

em geral, até hoje apresentam uma baixa resolução temporal e amostral, o presente 

trabalho visa suprir esse problema, através do estudo das mudanças paleoclimáticas 

ocorridas na Serra dos Carajás em alta resolução.  



 

3 BASE TEÓRICA 

3.1 INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

Levando em consideração que os ecossistemas florestais são importantes 

para a manutenção do ciclo hidrológico e do clima (Salati et al., 1979), a sua 

modificação para áreas de cultivo, pasto e minas, por exemplo, podem alterar 

fenômenos que estão fortemente relacionados com o clima e o ciclo hidrológico.  

Atualmente o papel da Amazônia nos reservatórios de carbono terrestre é foco 

de grande interesse científico, dado ao seu potencial de capturar e liberar CO2 da 

atmosfera. Os incêndios que ocorrem hoje na região Amazônica são um dos 

principais responsáveis pela degradação da floresta Amazônica, correspondendo à 

75 % das emissões brasileiras de CO2  (BRASIL, 2004). 

Enquanto mudanças climáticas podem induzir alterações nos ecossistemas 

florestais a longo prazo, as queimadas representam uma ameaça mais imediata a 

esses ecossistemas (NEPSTAD et al.,2004), e um indiscutível agente modificador 

dos sistemas florestais da Amazônia durantes os último milhares de anos (Cordeiro 

et al., 2008, Turcq et al. 1998, Sifeddine, 2001; BUSH et al., 2008). 

O aumento do número de estudos sobre a história das queimadas é 

observado devido ao crescimento do conhecimento do papel das queimadas no 

desenvolvimento da vegetação holocênica (Carcaillet et. al., 1997; Green, 1982; 

Horrocks e Ogden, 2000), bem como no ciclo do carbono e sua relação com as 

mudanças climáticas (Clark, et. al., 1996). 

As queimadas são processos críticos para os ecossistemas terrestres pois 

geram conseqüências para a dinâmica da vegetação, química da atmosfera e para 
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os ciclos biogeoquímicos (WHITLOCK et al., 2007), sendo também um importante 

agente reoganizador da biota (OVERPECK et al., 2002). 

Distúrbios no regime das queimadas e desmatamento, assim como mudanças 

interanuais de precipitação e temperatura (associados com eventos de El Ninõ), 

afetam significativamente o papel dos ecossistemas amazônicos no estoque global 

de carbono (PHILLIPS et. al., 1998; TIAM et. al., 1998; HOUGHTON et al., 2000). 

A freqüência de incêndios está fortemente relacionada a variações na umidade 

decorrentes de mudanças no ciclo sazonal de insolação, composição atmosférica e 

interações terra-oceano (Whitlock e Bartlein, 2004), que afetam padrões regionais de 

vegetação (Foley et al., 2005, Kitzberger, 2002). As atividades humanas no passado 

e presente também afetam as ligações fogo-clima-vegetação (Foley et al., 2005).  

Estudos na região Amazônica mostraram que a floresta não reage da mesma 

forma às queimadas. Nepstad et al. (2004) identificaram que a sazonalidade, 

duração da seca e tipo de solo são fatores chaves para se determinar a 

inflamabilidade dos sistemas Amazônicos. Qualquer que seja a origem da ignição, a 

ocorrência de incêndios está relacionada com períodos secos da Amazônia. Essa 

seca pode ser induzida principalmente por alterações nos padrões climáticos nos 

Oceanos Atlântico e Pacífico, através de mudanças nos padrões de temperatura e 

circulação oceânica, que podem causar um aumento ou diminuição da aridez. Esses 

eventos tem sido associados a aumento da atividade do fogo nas últimas décadas, 

como foi observado por Kitzberger et al. (2001), Baker (2002). 

Grande parte dos incêndios florestais que ocorrem na Amazônia é uma 

conseqüência sinérgica da ocorrência de períodos secos com a atividade humana 

(BUSH et al., 2008). Segundo Nepstad et al. (2004) o processo de degradação das 

florestas causadas pela atividade humana juntamente com períodos secos ocorre 

numa velocidade maior do que a degradação causada por alterações climáticas. 

A ocorrência de incêndios florestais associados a períodos climáticos secos 

em regiões de ecossistemas florestais pode ter tido uma importância fundamental na 

liberação dos estoques de carbono dos ecossistemas terrestres para a atmosfera 

(CORDEIRO, 2000). 

O entendimento dos processos de queimadas nos ecossistemas Amazônicos 

é fundamental para a criação de políticas de conservação, balanço de carbono e 



 19 

para o entendimento do processo de sucessão ecológica da floresta (BARLOW e 

PERES, 2004).  

Para estudos de paleoincêndios a reconstituição desses eventos de 

queimadas podem ser feitos baseados na mensuração de carvão proveniente de: 

sedimento lacustre (SWAIN, 1973), turfas (BRADSHOW and ZACKRISSON, 1990), 

solo (SANFORD et al., 1985, SOUBIES, 1980) ou sedimento de duna (FILION et.al., 

1991). Nesse estudo em questão a ferramenta usada para determinar esses eventos 

de queimada foi a mensuração de carvão em sedimentos lacustres. 

 

3.2  MUDANÇAS CLIMÁTICAS DURANTE O QUATERNÁRIO  

 

O Quartenário, período iniciado há cerca de 2,4 milhões de anos, dividido em 

Pleistoceno e Holoceno, é marcado por períodos glaciais e interglaciais. Essas 

mudanças foram periódicas e ocorreram em reposta a mudanças na órbita da terra, 

como precessão, obliqüidade e excentricidade (Petit et al., 1999). 

As principais mudanças climáticas e fitográficas ocorridas durante o período 

Quaternário foram resultados de freqüentes alterações interglaciais e glaciais, os 

quais produziam mudanças bruscas, tais como a troca de vegetação predominante 

de floresta para cerrado, durante períodos de clima mais frio e seco (FISH, et. al., 

1998).  

A alternância entre períodos glaciais e interglaciais ocorridas durante o 

Quartenário causaram mudanças na temperatura e nível dos oceanos e variações 

nas quantidades de gelo nas calotas polares, afetando o clima do planeta, 

principalmente em relação à variação da temperatura e umidade (VIDOTTO et al., 

2007). 

Um exemplo dessas mudanças é mostrado em estudos de análise de bolhas 

de ar contidas em testemunhos de gelo, que tem revelado a composição da 

atmosfera em épocas passadas. Estes estudos feitos por Petit et al. (1999) e 

Indermühler et al. (1999) confirmaram que as concentrações de CO2 e de CH4 

oscilaram seguindo um padrão regular durante os últimos 420.000 anos. Esta 

oscilação mostrou uma correlação positiva com a concentração de marcadores de 



 20 

paleotemperatura, como o deutério (δD) e o δ18O (Petit et al., 1999). A concentração 

atmosférica global de CO2 é conhecida por ter oscilado em sincronia com os ciclos 

glaciais, sendo inferior nos intervalos glaciais prolongados que nos curtos intervalos 

interglaciais (LEUENBERGER et al., 1992).  

As interpretações sobre as conseqüências das mudanças nas condições 

climáticas ocorridas durante o Quaternário são muito discutidas no meio científico. O 

resumo de alguns estudos realizados na Amazônia durante o Quaternário são 

mostrados a seguir. 

 

3.2.1 Mudanças climáticas durante o Pleistoceno 

As interpretações sobre as conseqüências que os períodos glaciais 

pleistocênicos provocaram nos ecossistemas amazônicos ainda é muito controversa, 

sendo motivo de grandes discussões no meio acadêmico. Em que para alguns 

autores a região Amazônica durante o Pleistoceno foi mais seca (VAN DER 

HAMMEN et al., 1981; ABSY, 1985, ABSY, et al.,1991; MARKGRAF, 1993, VAN 

DER HAMMEN e ABSY, 1994; LEDRU et al.,1998; CORDEIRO et al., 2000, 2005; 

SIFEDDINE et al., 2003; BARBOSA et al., 2004)  e para outros mais úmida (BUSH, 

1996; COLINVAUX et al., 1996, 2000; BAKER et al.,  2001; DE FREITAS et al., 

2001; BEHLING et al., 2001; BEHLING, 2002; KASTNER e GOÑI 2003). 

Absy (1985) sugere que ocorreram grandes variações de precipitação na 

região Amazônica, causando o abaixamento (e em alguns casos secamento) de 

lagos amazônicos, com mudanças significativas na flora, indicando também um 

clima mais seco. Registros lacustres coletado nos Andes também indicaram 

condições climáticas mais secas, que são interpretados a partir da diminuição do 

nível do lago e da dominância de gêneros arbóreos típicos de clima mais seco (VAN 

DER HAMMEN et al., 1981). 

Segundo Ledru et al., 1998, a queda de 5ºC na temperatura média global 

associada a diminuição da temperatura da superfície do mar, durante o Último 

Máximo Glacial (UMG), favoreceu um clima mais seco. Este clima tornaria o meio 

favorável a expansão dos cerrados (VAN DER HAMMEN e ABSY, 1994). 

Em Carajás (ABSY et al., 1991, SIFEDDINE et al., 2001) registros lacustres 

mostraram que entre 28000 e 23000 14C AP a sedimentação foi composta 
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principalmente por constituintes minerais e uma vegetação mais aberta, sendo 

características indicativas de condições mais secas.   

Da mesma forma Barbosa et al. (2004) observaram através de alterações do 

fluxo de carbono em testemunho coletado na Lagoa da Pata, uma diminuição do 

nível deste lago.  

Através da análise de dados de pólen, geoquímicos e δ18 O, o impacto 

causado pelo UMG (21000-18’000 anos AP) foi menos severo na Amazônia quando 

comparado com outras regiões. Um exemplo disso é a redução da área de floresta 

do Congo que foi reduzida em aproximadamente 84%, em contraste a floresta 

amazônica que recuou 54% da sua extensão atual (ANHUF, et. al., 2006).  

No entanto, esse ponto de vista não é consenso no meio científico. Outros 

estudos paleoambientais realizados na região amazônica sugerem que esta região 

era mais úmida favorecendo o crescimento de floresta tropical úmida durante o 

UMG. Segundo Bush (1996), o clima deste período não foi seco o suficiente para 

acabar com a floresta em algumas áreas. Colinvaux et. al. (2000), supõem que as 

florestas nas planícies amazônicas nunca foram substituídas por cerrado durante o 

último período glacial, corroborando com estudos polínicos feitos na Lagoa da Pata 

(COLINVAUX et al., 1996).  

Segundo Baker, et. al. (2001), durante o UGM o Altiplano da Bolívia e Peru, 

assim como grande parte da Bacia Amazônica eram mais úmidos do que hoje. E que 

a máxima aridez e os níveis mais baixos do lago ocorreram no início e médio 

Holoceno (8000 – 5500 anos cal AP). 

Kastner e Goñi (2003) interpretam que a vegetação amazônica composta por 

floresta tropical não sofreu grandes alterações durante os últimos 70.000 anos não 

sendo encontrado evidências da expansão de cerrado. Além disso, há indícios de 

que os cerrados que atualmente estão presentes na Bacia Amazônica não foram 

muito mais extensos do que é encontrado hoje (DE FREITAS et al., 2001). 

Através de estudo palinológico Behling (2002) observou que a floresta 

amazônica, desde o UMG até os dias atuais, desenvolveu-se apresentando um 

crescimento de 39% de abrangência. Essa expansão da floresta acarretou num 

aumento considerável nos estoques de carbono de 139,7 × 109 toneladas para os 

atuais 168 × 109 ton. Para Mayle e Beerling  (2004) a Bacia Amazônica sempre foi 

dominada por florestas tropicais perenes desde o último máximo glacial (UMG), 
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demonstrando a capacidade de resistência desse ecossistema para as mudanças 

ambientais em períodos glaciais e interglaciais. 

Segundo Bush, et. al., 2004, não é possível caracterizar o Pleistoceno como 

um período úmido ou seco considerando estudos realizados na Lagoa da Pata, Alto 

Rio Negro (AM). Ao longo do Pleistoceno os níveis dos lagos desta região oscilaram, 

provavelmente, devido a mudanças da precipitação na estação chuvosa. 

Conseqüentemente, o pico de cada fase seca foi um período relativamente breve. 

Assim, a alteração da sazonalidade foi conseqüência de uma mudança da 

precipitação durante o período úmido. 

Para Colinvaux, et. al., 2000, o período de mudanças do período glacial para 

o Holoceno afetou minimamente mudanças de precipitação na Amazônia, em que o 

paradigma de que os ciclos glaciais foram oscilações entre aridez e umidade é um 

erro, e quaisquer mudanças ocorridas na precipitação foram muito pequenos para 

perturbar a floresta de planícies na Amazônia. A tabela 1 abaixo mostra o resumo 

desses trabalhos. 

 

Tabela 1: Resumo de alguns trabalhos que abordam as mudanças ocorridas durante 
o Pleistoceno. 
Autores Local Análise Idade Clima 

Absy, 1985 Bacia 
Amazônica 

Dados 
polínicos 

5000-3000 
anos AP 

Indicativo de 
clima seco 

Van der 
Hammen, et 
al., 1981 

Colômbia 
(Sierra 
Navada) 

Dados 
polínicos 

21000 - 14000 
anos AP 

Indicativos de 
clima seco 

Ledru, et al., 
1998 

Registros 
coletados na 
América do Sul 

Dados 
polínicos 

20000-18000 
14C anos AP 

Indicativos de 
clima seco 

Absy, et. al., 
1991 

Carajás (PA) Dados 
polínicos 

28000-23000 Indicativos de 
clima seco 

Sifeddine, et 
al., 2001 

Carajás Dados 
geoquímicos 

28000-23000 Indicativos de 
clima seco 

Barbosa, et. 
al., 2004 

Lagoa da Pata 
(AM) 

Fluxo de 
carbono 

30000-15000 
anos AP 

Indicativos de 
clima seco 

Colinvaux, et 
al., 1996 

Lagoa da Pata 
(AM) 

Dados 
polínicos 

UGM Indicativos de 
clima úmido 
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Baker, et. al., 
2001 

Altiplano na 
Bolívia e Peru 

Dados 
polínicos 

8000-5500 
anos AP 

Indicativos de 
clima úmido 

Behling, 2002 Região 
amazônica 

Dados 
polínicos 

UMG Indicativos de 
clima úmido 

Mayle e 
Beerling, 2004 

Bacia 
Amazônica 

Dados 
polínicos 

Últimos 21000 
anos AP 

Indicativos de 
clima úmido 

 

 

3.2.2 Mudanças climáticas durante o Holoceno 

Em contraste com o Pleistoceno, o Holoceno não apresenta períodos glaciais 

intercalados com períodos interglaciais, sendo caracterizado por uma menor 

variabilidade climática quando comparado com o Pleistoceno. 

Segundo Mayewski, et al., (2004) houveram seis períodos de significativas 

mudanças climáticas durante o Holoceno: 9000 – 8000; 6000 -5000; 4200 – 3800; 

3500-2500; 1200 – 1000 e 600-150 anos cal BP. A maioria desses eventos de 

mudanças climáticas é caracterizada pelo frio polar, aridez tropical e grandes 

mudanças na circulação atmosférica, embora no intervalo mais recente (600 – 150 

anos BP), o frio polar foi acompanhado pelo aumento de umidade em alguns lugares 

dos trópicos. 

O Holoceno é caracterizado como um período de precipitação alta e 

constante, com ocorrência de período mais seco na região amazônica entre 7000 e 

4000 anos BP, esses períodos mais secos favoreceram a ocorrência de incêndios 

florestais (TURCQ, et. al., 1998). Esse resultado é corroborado por estudos de 

análise de mercúrio e razão CN em sedimentos, feitos por Barbosa et. al. (2004) em 

testemunho coletado na Lagoa da Pata, que mostra o aumento do fluxo de mercúrio 

durante esse período, sendo esse resultado indicativo de fase mais seca, pois esse 

mercúrio está provavelmente relacionado a queimadas. Incêndios florestais no 

Holoceno foram documentados também por fragmentos de carvão encontrados em 

muitos lugares na Amazônia (SOUBIES, 1980; SANFORD, et al., 1985; 

SALDARRIAGA e WEST, 1986; CORDEIRO, 1995, 2000; TURCQ et al, 1998; 

CORDEIRO et al ., 2008). 
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O clima do Holoceno Inferior e Médio na Amazônia foi provavelmente mais 

seco e variável do que o registrado atualmente (TURCQ et al., 2007). Durante o 

médio Holoceno, o fluxo de carbono atingiu um pico devido à presença, no 

sedimento, de grandes quantidades de fragmentos de microcarvões provenientes de 

queimadas (SIFEDDINE et al. 1994). Tais carvões são resultantes de incêndios 

florestais que ocorreram entre aproximadamente 7000 e 4000 14C anos AP. Os 

resultados obtidos por Sifeddine na Serra Sul de Carajás foram corroborados por 

outros estudos realizados em Carajás (TURCQ et. al., 1998, CORDEIRO, 1995, 

CORDEIRO et al., 2008 e em outras regiões (SOUBIES, 1980; SANFORD et al., 

1985). Estudo feito por Absy e colaboradores (1991) realizado na região de Carajás 

observaram através de análises palinológicas e mineralógicas a ocorrência de quatro 

fases secas na região durante os últimos 60.000 anos. A mudança para as 

condições climáticas atuais, mais estáveis e úmidas, parece ter sido estabelecida 

por volta de 1500 anos cal AP (TURCQ et al., 2007). 

Outros estudos também sugerem a ocorrência de clima seco durante o 

Holoceno. Análises de pólen revelaram a existência de fases secas na Amazônia 

Central entre 4000 e 3500 anos 14C AP e 2100 e 700 anos 14C AP (ABSY, 1979 

apud BEHLING et al., 2001) e no sul da Amazônia, entre 9000 e 3000 anos 14C 

(MAYLE et al., 2000). De Toledo e Bush (2008) também registraram a ocorrência de 

episódios secos na região amazônica em 5000 anos AP, através da presença de 

partículas de carvão e polens de cerrado, em testemunho coletado no Lago Mauricio 

(Amapá). 

No entanto, em outras regiões amazônicas foi observado indícios de fases 

mais úmidas, como no caso do Rio Curuá (Pára), onde Behling e Da Costa (2000) 

observaram o aumento do nível do lago entre 6000 e 2500 anos 14C AP. Irion et al., 

(2006) também determinaram a ocorrência de uma fase mais úmida no baixo 

Tapajós, a partir de 4300 anos cal AP.  

Estudos paleoecológicos revelaram a expansão da floresta  durante os 

últimos 3000 anos na região amazônica (MAYLE et al., 2000). Outro estudo similar 

no cerrado Colombiano também sugere a expansão da floresta nos últimos 4000 

anos (BEHLING e HOOGHIEMSTRA, 1998). 

A expansão da floresta da América do Sul no Último Máximo Glacial e no 

início do Holoceno aumentou o estoque de carbono nas florestas. A estimativa do 
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aumento do estoque de carbono nos quatro biomas sul americanos (Floresta 

Amazônica, Atlântica, Araucária e Semidecídua) é bem marcada no início do 

Holoceno. A expansão da floresta tropical Atlântica para o que é hoje ocorreu há 500 

anos (BEHLING, et. al., 1997). No entanto o desmatamento no final do século afetou 

fortemente o estoque de carbono nas florestas tropicais (BEHLING, 2002).  

Esta divergência entre evidências de períodos úmidos e secos em diferentes 

regiões da Amazônia durante o Holoceno reflete as diferentes condições climáticas 

regionais. Segundo Cordeiro (1995) durante o Holoceno Superior isto ocorre devido 

à distribuição desigual de precipitação, o que resulta em condições mais úmidas em 

alguns lugares e condições mais secas em outros durante determinados períodos. A 

ocorrência de incêndios no Holoceno em períodos mais secos pode ter contribuído 

para o grande padrão de biodiversidade encontrado hoje na Amazônia como foi 

observado por SILMAN (2007). A tabela 2 abaixo mostra o resumo dos trabalhos 

citados acima. 

Tabela 2: Resumo de alguns trabalhos que abordam as mudanças paleoambientais 
ocorridas durante o Holoceno. 

Autores Local Análise Idade Clima 

Absy, 1979 Amazônia 
Central 

Dados polínicos 4000-3500 
anos AP 

Indicativo de 
clima seco 

Sifeddine, et. 
al., 1994 

Carajás (PA) Dados de carvão 7000-4000 Indicativo de 
clima seco 

Turcq, et. al., 
1998 

Carajás (PA) Dados 
geoquímicos 

7000-4000 
anos AP 

Indicativo de 
clima seco 

Mayle, et. al., 
2000 

Sul da 
Amazônia 

Dados polínicos 9000-3000 Indicativo de 
clima seco 

Barbosa, et.al., 
2004 

Lagoa da Pata 
(PA) 

Dados 
geoquímicos 

7000-4000 
anos AP 

Indicativo de 
clima seco 

De Toledo e 
Bush, 2008 

Amapá Dados polínicos Últimos 5000 
anos AP  

Indicativo de 
clima seco 

Behling e 
Hooghiemstra, 
1998 

Colômbia Dados polínicos Últimos 4000 
anos AP 

Indicativo de 
clima úmido 

Behling e Da 
Costa, 2000 

Pará Dados 
geoquímicos, 
mineralógicos e 

6000-2500 
anos AP 

Indicativo de 
clima úmido 
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sedimentológicos 

Irion, et.al., 
2006 

Tapajós Dados 
geoquímcos 

Últimos 4300 
anos AP 

Indicativo de 
clima úmido 



 

 

4 ÁREA DE ESTUDO 

A Serra dos Carajás localizada no Estado do Pará é considerada hoje a maior 

reserva mundial de minério de ferro do mundo, além de conter importantes reservas 

de manganês, cobre, ouro e outros minérios raros. Sendo divida em Serras Norte e 

Sul (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Divisão das Serras Norte e Sul dos Carajás (Pará), com a localização e batimetria do lago 
estudado.  

Apesar de ser composta hoje por um mosaico de Unidades de Conservação de 

proteção federal, tais como a Floresta Nacional dos Carajás, Floresta Nacional do 

Itacaiúnas, Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, Reserva Biológica do Tapirapé e 

Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, além de terras indígenas , cobrindo 

uma área de mais de um milhão de hectares, a região de Carajás está inserida no 

denominado “Arco do Desflorestamento” na Amazônia brasileira. A Serra dos 

Carajás é uma área constantemente ameaçada pelo fogo que é causado por 

invasões e desmatamento resultantes do intenso avanço da fronteira agrícola e 

 
Fonte: Adaptada  de CORDEIRO et al.,  (2008) e BARBOSA (2009). 



 28 

pecuária, além de atividades garimpeiras no seu entorno. Essas ações são 

agravadas durante o período de seca.  

4.1 CLIMA, VEGETAÇÃO, RELEVO E HIDROGRAFIA 

A Serra dos Carajás está situada no chamado corredor seco da Amazônia, e 

sofre influência das massas: Equatorial Continental que tem sua origem na área 

aquecida e coberta de vegetação florestal do continente sul americano; e Equatorial 

Norte constituída pelos alísios do Hemisfério Norte (CORDEIRO, 1995). 

A região tem seu clima definido, segundo a classificação de Köopen, como do 

tipo "AWi" - tropical chuvoso com seca de inverno, determinando um forte período de 

estiagem que coincide com o inverno do hemisfério sul, sendo cinco meses 

consecutivos, de junho a outubro, com altos valores de precipitação anual e 

temperatura média mensal sempre acima de 18°C (BARB OSA, 2009).  

 A Serra dos Carajás apresenta dois tipos de clima equatorial:  

� Clima Equatorial Continental, caracterizado por temperaturas médias de 25°C 

a 26°C, baixa insolação (5 a 6 horas), ventos fraco s, apresentando 

precipitações anuais entre 1.900 e 2.000 mm.;  

 

� Clima Equatorial Mesotérmico de Altitude, condicionado ao fator altitude na 

Serra dos Carajás, caracterizado por temperaturas médias entre 23°C e 25°C, 

baixa insolação (4,5 a 5 horas), ventos moderados e precipitações anuais 

entre 2.000 e 2.400 mm.  

 Na Serra dos Carajás são encontradas três fisionomias vegetais: 

 

 

� Áreas de florestas: Foresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Aberta. O 

principal tipo de vegetação encontrada na Serra dos Carajás é a Floresta 

Ombrófila Aberta, com variações locais, a maioria associada a mudanças no 

relevo. Nas áreas escarpadas predomina a "Floresta com cipó", que se 

caracteriza por uma biomassa mediana, com baixa densidade, permitindo 

forte penetração de luz no seu interior, associada à alta incidência de cipós.  
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� Campos Rupestres: As áreas de mata são interrompidas por afloramentos 

rochosos de ferro com clareiras naturais, chamadas genericamente de 

"Canga". Composta principalmente por plantas de porte herbáceo, arbustivo 

com ilhas esparsas de vegetação semi-arbórea adaptadas às condições de 

estresse hídrico. 

 

Local da Coleta 

 O lago estudado localiza-se na Serra Norte dos Carajás com as coordenadas 

geográficas 06º05`04.17”S, 50º08`45.14”W, denominado ETA. Situado dentro de 

uma área de mineração de ferro (Figura 1), pertencente à Companhia Vale. 

Trata-se de um lago de altitude, estabelecido no topo de um platô laterítico 

com cerca de 800 m,  não sofrendo influência de sistema de drenagem significativo, 

e portanto, com aporte de sedimentos alóctones limitado. Em seu contorno tem-se o 

desenvolvimento de uma floresta ombrófila densa nas margens sob solo bem 

formado. Ocupa uma área de aproximadamente 100.000 m2, com lâmina d’água de 

aproximadamente 1,5 m no centro durante a época de seca, podendo chegar até 3,5 

m de coluna d’água em épocas de chuvas, de acordo com o levantamento 

batimétrico realisado em março 2007 (Figura 1). 



 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Com o auxílio de uma balsa e um vibrotestemunhador foi coletado um 

testemunho de 450 cm no meio do lago (Figura 2). O testemunho foi aberto no 

laboratório de sedimentologia da Universidade Federal Fluminense. Após a abertura 

do testemunho, este foi fatiado a cada dois centímetros respeitando as fácies 

litológicas, dando um total de 225 amostras.  

  

 

Figura 2: Coleta do testemunho CSN 03/07 no lago ETA na Serra Norte dos Carajás (PA). 
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Foram feitas análises granulométricas, mineralógicas, isotópicas (δ13C e 

δ15N) e C/N, microscópica para quantificação dos carvões, mercúrio, datação 14C 

por AMS, além da determinação de densidade e teor em água do testemunho. 

 

5.1 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

A análise granulométrica foi feita através de um analisador por difração a 

laser, modelo CILAS 1064. Foram pesados três gramas de sedimento úmido e 

atacado com peróxido de oxigênio a quente para a retirada da matéria orgânica, 

tendo em vista que a matéria orgânica tem o pode de agregar os grãos do 

sedimento.  

Após a retirada da matéria orgânica o material foi lavado três vezes com água 

destilada para remover os resíduos do peróxido, depois da lavagem foi adicionado 

20 ml de pirofosfato de sódio para desagregar as partículas. Depois de adicionar o 

peróxido de hidrogênio as amostras ficaram agitando por 24 horas para então serem 

passadas no analisador de partículas. 

Foram analisadas um total de 225 amostras, obtendo desta forma o perfil 

granulométrico do testemunho em alta resolução. 

 

5.2 ANÁLISE DE TEOR EM ÁGUA E DENSIDADE 

5.2.1 Teor de água 

Logo após a abertura do testemunho, cada amostra foi pesada ainda úmida 

em caixinhas de plástico de volume conhecido (2,0 x 1,0 cm), para posterior 

secagem em estufa a 40ºC, esse procedimento foi feito para todas as 225 

amostras. O teor em água é determinado através da diferença entre o peso úmido 

e o peso seco, conforme descrito em Hakanson e Jansson (1983) pela fórmula:  

TH2O = (PU - Ps/PU) x 100  

Onde:  



 32 

TH2O = Teor em água expresso em %; PU = Peso úmido (sólidos + água); Ps 

= Peso seco (sólidos sem água) 

5.2.2 Densidade aparente 

A determinação de densidade foi feita a partir da subamostragem com 

caixinhas de plástico de volume conhecido (2,0 x 1,0 cm), esse procedimento foi 

feito para todas as 225 amostras. Cada segmento foi seco e pesado novamente 

obtendo-se o peso seco por volume conhecido (2,0 cm³), a partir da fórmula: 

Da = Ps/Vt 

Onde: 

Da = Densidade aparente (g/cm³); Ps = Peso a seco ( sólidos sem água);   

Vt = Volume total da amostra úmida 

 

5.3 MINERALOGIA POR ESPECTROMETRIA DE INFRA-VERMELHO 

A análise por espectrometria de infravermelho foi feita pela transformação de 

Fourier (BERTAUX, 1998). Esta técnica é baseada na proporcionalidade entre a 

absorbância e a concentração de moléculas no espectro infravermelho. Para 

determinar a proporção dos diferentes constituintes minerais foi feita uma análise 

qualitativa e quantitativa dos principais minerais presentes nos sedimentos. 

Para a análise por espectrometria de infra-vermelho é necessária a confecção 

de pastilhas. Para isto, as amostras passam por maceração mecânica e em seguida 

por maceração automática. Esta última faz-se em maceradores Specamill, onde as 

amostras são acondicionadas em cápsulas de ágata. Este procedimento faz com 

que as partículas apresentem um diâmetro inferior a 2 µm. Para verificar se este 

diâmetro foi atingido, são preparadas lâminas de material sedimentar para análise 

em microscópio óptico. 

Após esta maceração, adicionou-se 399 mg de KBr em 1 mg de cada amostra, 

até se atingir uma mistura homogênea. Logo em seguida, a amostra é colocada em 

estufa a 50°C por alguns minutos para a retirada de  umidade. Por fim, essa mistura 
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foi colocada na prensa (Perkin Elmer), submetida a vácuo por 15 minutos, e depois 

por mais 15 minutos de vácuo com 9 toneladas de pressão. 

As pastilhas foram analisadas em espectrofotômetro de infravermelho Perkin 

Elmer Spectrum 1000 com auxílio do software SPECTRUM FOR WINDOWS. A 

quantificação foi realizada com a utilização de um programa no Excel. 

Foram feitas um total de 50 amostras, obtendo um perfil mineralógico do 

testemunho. As amostras foram escolhidas com base na diferença da litologia do 

testemunho, selecionando amostras contidas dentro dessas mudanças litológicas. 

 

5.4 ANÁLISE ISOTÓPICA E RAZÃO C/N 

Através da análise de matéria orgânica em sedimentos lacustres é possível 

obter informações paleoambientais sobre sua origem, condições de formação, 

transporte e deposição. Estes dados podem ser obtidos através da análise de sua 

composição, que inclui uma variedade de indicadores orgânicos. Os marcadores 

orgânicos utilizados nesse trabalho foram: a concentração de carbono total (COT), a 

razão carbono por nitrogênio (C/N) e a determinação da composição isotópica δ13C 

e δ15N presentes no sedimento. 

Através da razão C/N é possível distinguir a matéria orgânica marinha ou 

aquática (autóctone) da matéria orgânica terrestre (alóctone) proveniente do interior 

da bacia. A aplicação de isótopos de carbono é baseada na diferença de 

composição de 13C em plantas C3 e C4 (MEYERS, 2003). As plantas C4 possuem 

valores de δ13C entre –8 e –13 ‰, enquanto as plantas C3 tem valores entre –23 e – 

36 ‰ (MEYERS, 1994).  

As 225 amostras destinadas a esta análise foram maceradas, pesadas e 

acondicionadas em cápsulas de estanho. Posteriormente foram enviadas para o UC 

Davies Stable Isotope Facility, Departament of Agronomy, Estados Unidos, onde os 

teores de carbono orgânico total e nitrogênio total depositados ao longo do 

testemunho foram avaliados através de um analisador automático CHN. Assim como 

a análise dos isótopos (δ 13C e δ 15N) que foram determinados por espectrometria de 

massa acoplado ao CHN. 
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5.5 ANÁLISE MICROSCÓPICA DO MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS 

CARVÕES 

O sedimento foi previamente atacado em solução alcalina de NaOH 0,5 M 

para retirada de ácidos húmicos, repetidas extrações alcalinas foram feitas para 

certificar que todo o ácido húmico foi retirado. O material residual obtido (humina) foi 

diluído em 50 ml de água destilada. O material foi então mantido em suspensão e 

retirada uma alíquota de 0,5 ml. O material foi filtrado em filtros de acetato de 

celulose de 25 mm (Millipore HAWP25) previamente secos e pesados. Após a 

secagem do filtrado estes foram novamente pesados. 

 Os filtros foram secos, pesados e colados em lâminas de acrílico com acetato 

de etila. Tem-se então uma lâmina com área e massa do material analisado 

conhecido, permitindo a determinação da concentração dos elementos estudados, 

bem como medida de forma e tamanho destas partículas através de programa de 

análise de imagem acoplada a microscópio ótico de imagem refletida e transmitida. 

Foram analisadas um total de 225 amostras, obtendo o perfil de deposição 

dessas partículas de carvão em alta resolução. 

5.6  DATAÇÃO 14C 

Para a datação foram escolhidas duas amostras uma no topo (38-40 cm) e 

outra na base (448-450 cm) do testemunho, o material datado foi a matéria orgânica 

contida no sedimento. Essa análise foi feita no laboratório Beta Analytics na Flórida, 

através da técnica de Espectrometria de Massa com Aceleradores (Accelerator Mass 

Spectrometry - AMS). As idades foram calibradas de acordo com o programa CALIB 

3.11, sendo expressas em anos cal AP (antes do presente). Por definição, o 

presente corresponde ao ano de 1950, quando a atmosfera ainda não estava 

influenciada pelos experimentos atômicos (TURCQ et. al., 2007). 

5.7 ANÁLISE DE MERCÚRIO 

Para a extração de Hg foi retirada uma alíquota de aproximadamente 0,5g de 

amostra previamente seca e macerada e colocada em um erlenmeyer de 125ml com 

dedo frio. Foi então adicionada uma solução de 20 ml de água régia 50% (HNO3; 
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HCl; H2O, na proporção 1:3:4). As amostras ficaram em banho maria a 60°C durante 

uma hora. 

A leitura da concentração de mercúrio é feita a partir do analisador Bacharach 

modelo COLEMAN – 50D, que utiliza a técnica de espectofotometria de absorção 

atômica por arraste de vapor frio. 

De cada extrato foi retirada uma alíquota de 0,1 e 5 ml ao qual foi adicionada 

15 mL de água destilada. Durante a análise foi adicionado ainda ao extrato diluído 

uma solução de 5 ml de cloreto estanoso (SnCl2) para redução do Hg2+ para Hg0, 

que é gasoso. O mercúrio na forma de vapor é transportado até a célula de 

absorção pela bomba aeradora acoplada ao equipamento e então a concentração 

de mercúrio é dada na forma de absorbância. 

A validação das medidas foi realizada através da análise simultânea de 

sedimento de referência San Joaquim, de 1,4 µg.g-1, e a determinação do limite de 

detecção foi realizada através de desvio padrão obtido na leitura dos brancos 

analíticos. 

Foram analisados um total de 38 amostras do testemunho CSN 03/07, essas 

amostras foram escolhidas com base na diferença litológica do testemunho. 



 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1  DESCRIÇÃO LITOLÓGICA 

A descrição das cores do testemunho sedimentar lacustre foi feita baseada no 

Munsell Soil Chart. Da base para o topo entre 450 cm e 207 cm observa-se uma 

argila amarelada, com presença esparsa de concreções ferruginosas, ocorrendo 

concreções de siderita em 412 cm, com uma camada mais siltico-arenosa no 

intervalo de 239 a 207 cm, culminando com uma argila arenosa em 200 cm. A partir 

de 207 cm para o topo, inicia-se uma deposição também argilosa com colorações 

gradando de marrom amarelada culminando numa coloração black (preta) no topo 

(até 40 cm) de origem essencialmente orgânica, caracterizando um possível 

aumento do nível do lago (Figura 3). 

De acordo com sua composição litológica o testemunho foi divido em duas 

fácies litológicas a primeira entre 450 a 202 cm classificada como fácie argilosa 

pouco orgânica e a segunda de 202 cm até o topo do testemunho, denominada de 

fácie argilosa orgânica (figura 3). 



 37 

 

Figura 3: Descrição litológica do testemunho CSN 03/07 coletado na Serra Norte dos Carajás. 

6.2 DATAÇÃO POR 14C  

O testemunho CSN 03/07, segundo dados de datação por 14C, apresenta uma 

idade aproximada de 26.420 anos cal AP. Para a calibração das idades 14C foi 

utilizado o programa CALIB 3.11. Foi datada a matéria orgânica presente no 

sedimento. 

Foram datadas duas amostras, a amostra do topo do testemunho (39 cm) foi 

datada em 5.840 anos A.P. (6.650 anos cal. A.P.). A segunda datação realizada na 

base do testemunho (449 cm) apresentou idade de 22.120 anos A.P. (26.420 anos 

cal. A.P.), como é mostrado na tabela III. 
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Tabela III: Datações de radiocarbono do testemunho CSN 03/07 com idades  
calibradas e margem de erro 
 

Profundida
de 

(cm) 

Identificação 
da amostra 

Idade 14C 
(Anos AP) 

Margem 
de Erro 

Idade 
Calibrada 
(Anos cal 

AP) 

39 BETA/26185
8 

5.840 40 6.650 

445 BETA/26185
9 

22.120 130 26.420 

 

6.3 PARÂMETROS INORGÂNICOS: GRANULOMETRIA, DENSIDADE E TEOR EM 

ÁGUA 

A determinação da granulometria do sedimento permite analisar as condições 

ambientais sob as quais este material foi depositado. Por exemplo, um ambiente 

com uma hidrodinâmica menos turbulenta irá favorecer a deposição de um material 

sedimentar mais fino (IRION et al., 2006), assim como um ambiente com mais 

energia é capaz de transportar sedimentos mais grossos.  

O testemunho possui principalmente sedimento fino em toda sua extensão 

(argila e silte), com algumas entradas de areia em 273, 151, 55 e 25 cm sendo os 

maiores picos encontrados em 273 e 25  cm. As frações granulométricas não 

variaram bruscamente ao longo do testemunho apresentando principalmente 

variações entre silte fino, médio e grosso (Figura 4).  A presença marcante de argila 

e silte fino sugere um ambiente de baixa hidrodinâmica, sendo estas características 

são típicas de ambientes lacustres (IRION et al., 2006; BEHLING e DA COSTA, 

2000). 
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Figura 4: Distribuição granulométrica ao longo do testemunho CSN 03/07 

Os resultados de granulometria, densidade e teor em água (Figura 5) 

permitem fazer algumas inferências e suposições a respeito do ambiente de 

sedimentação do lago de onde o testemunho foi retirado.  
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 Figura 5: Distribuição do tamanho dos grãos, teor em água e densidade ao longo do testemunho CSN 03/07. 
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A entrada pontual de areia em 25 cm assim como o aumento da concentração 

de silte grosso no topo do testemunho, pode indicar a volta de períodos mais úmidos 

onde a chuva carrega para o lago o sedimento proveniente da bacia que fica mais 

susceptível a erosão tendo em vista que não há ainda uma vegetação densa para 

segurar esse sedimento, como foi observado por Sifeddine et al. (2001), ou pode ser 

devido às chuvas torrenciais mal distribuídas durante períodos secos, que carrearam 

esse sedimento mais grosso para dentro do lago. Essas duas hipóteses só poderão 

ser confirmadas com a conclusão das demais análises. 

Os teores relativos de água tendem a crescer da base para o topo de forma 

relativamente suave, variando entre 24,39 %  e  74,88 % (Figura 5). O valor mínimo 

está em 438 cm e o valor máximo está a 20 cm de profundidade com 74,9 % de 

água com cerca de 24,4 % de teor de água. As duas fácies sedimentares 

identificadas mostram uma média de 33% para a fácies argilosa pouco orgânica e de 

41% de teor de água para fácies argilosa orgânica. 

Os valores de densidade aparente do testemunho mostram uma diminuição 

gradual da base em direção ao topo, variando entre 1,21 g/cm³ e 0,23 g/cm³  (Figura 

5). Os valores de densidade da base do testemunho até 207 cm correspondendo a 

fácie argilosa pouco orgânica, não variam muito e apresenta o maior valor em 260 

cm com 1,21 g/cm³.  Da base do testemunho até 207 cm, correspondendo a fácies 

argilosa pouco orgânica a densidade não varia muito, no entanto, apartir de 207 cm 

em direção ao topo ocorre uma diminuição da densidade, não variando muito até 30 

cm, onde ocorre uma abrupta diminuição da densidade até atingir o menor valor de 

0,2 g/cm³ em 20 cm.  

De acordo com os dados de teor em água e densidade aparente, pode-se 

observar que esses parâmetros não variam muito ao longo do testemunho. Como a 

densidade e teor em água são parâmetros inversamente proporcionais o topo, por 

apresentar maior quantidade de água possui baixa densidade (Figura 5).  

O acúmulo de água no sedimento depende de vários fatores, como: tipo do 

material sedimentar, grau de compactação do sedimento, grau de bioturbação, 

granulometria do sedimento, dentre outros. Estando diretamente relacionada com a 

granulometria do sedimento, em que sedimentos mais finos retém mais água do que 

sedimentos mais grossos. 
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Embora a granulometria do testemunho seja predominantemente fina o 

testemunho não apresenta grande valor de teor em água devido ao grande grau de 

compactação do sedimento. Apenas no topo do testemunho o teor em água 

apresenta um maior valor provavelmente devido à diminuição do grau de 

compactação do sedimento e ao aumento da quantidade de matéria orgânica.  

 

6.4 MINERALOGIA 

A identificação e quantificação das frações minerais alóctones dos 

sedimentos permitem obter informações sobre os processos  de erosão na bacia de 

drenagem, que estão ligadas a interações entre o desenvolvimento da vegetação e a 

distribuição de chuvas locais (CARDOSO, 2004), assim como  permite inferir sobre 

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

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

erosivos e de transporte (GUYOT et al., 2007). 

Os minerais encontrados no testemunho foram: caulinita, gibbsita, quartzo, 

siderita e silica amorfa. Dentre os minerais encontrados no testemunho: a caulinita, a 

gibbsita e quartzo estão distribuídas ao longo de todo o testemunho, embora em 

diferentes proporções.  

A caulinita (Al2Si2O5(OH)4) mineral secundário derivado do intemperismo de 

minerais alumino-silicatos. Esse mineral variou entre 1,5 e 28,5 %, com média de 

10,44 %.  

A gibbsita (Al(OH)3)  desenvolve-se em solos lateríticos sobre rochas 

aluminosas, em áreas de alta pluviosidade, variou entre 0 e 70 % com média de 

27,97 %. O quartzo (SiO2) que é originado de rochas sedimentares, metamórficas e 

ígneas, variou entre 0 e 13 % com média de 4% (Figura 6).  

A sílica amorfa foi encontrada apenas no topo do testemunho (até 32 cm) e 

na base (414 cm), variando entre 0 e 9,67 % com média de 0,61 %. A siderita 

(FeCO3), mineral de ferro não é formada dentro do lago, sendo originária de materila 

da bacia do lago que foi lixiviado para dentro do lago. Esse mineral foi encontrada 
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em partes bem pontuais do testemunho (180, 212 e 304 cm), variando entre 0 e 50 

%, com média de 1,62 % (Figura 6).   

De acordo com a distribuição desses minerais pode-se dividir o testemunho 

em cinco fases: Fase I (450 - 354 cm), Fase II (354 - 232 cm) Fase III (232 - 120  

cm), Fase IV (120 - 40 CM), e Fase V (40 - 0 cm) (Figura 6). Em todas as cinco fases 

os minerais gibbsita, quartzo e caulinita se comportam da mesma forma 

apresentando os mesmo picos, embora em diferentes proporções. 

 A fase I é constituída por gibbsita, sílica amorfa, quartzo e caulinita, com uma 

variação dos minerais gibbsita, quartzo e caulinita, enquanto a sílica apresenta um 

pico em 414 cm. Já a fase II é composta por gibbsita, quartzo, caulinita e siderita. A 

gibbsita e quartzo apresentam o mesmo comportamento com um pico em 292 cm e 

a presença pontual de siderita em 304 cm.  

 A terceira fase é composta pelos mesmos minerais que na fase anterior, no 

entanto a siderita apresenta um pico em 202 e 182 cm. Na quarta fase encontra-se 

os minerais gibbsita, quartzo e caulinita com um pico desses minerais em 80 cm.  

 A quinta e última fase é composta pelos minerai gibbsita, sílica amorfa, 

quartzo e caulinita. A sílica amorfa apresenta um grande pico em 32 cm.  
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Figura 6: Distribuição ao longo do testemunho dos minerais: gibbsita, sílica amorfa, siderita, quartzo e caulinita. 
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A distribuição da gibbsita, quartzo e caulinita sugere condições relativamente 

estáveis de erosão e pedogênese. Em clima quente úmido, as argilas são 

dominadas por caulinita, junto com gibbsita (IRION et. al., 2006), pois tanto a 

caulinita quanto a gibbsita são minerais compostos por hidróxidos e por isso 

precisam de um meio aquoso para sua formação. A caulinita pode ser usada como 

um marcador de processos de transporte via run off (BARBOSA, 2004). 

O quartzo (SiO2) é um mineral de constituição química estável resistente a 

degradação química sendo resquício de formações geológicas primárias de áreas 

drenadas (IRION et. al., 2006). 

A siderita (FeCO3) é um mineral carbonático, composto principalmente por 

ferro sendo formado dentro do lago ou nos sedimentos (IRION et. al., 2006) e pode 

ser usada como um marcador de condições redox (CARDOSO, 2004).   

A sílica pode ser um indicador de uma possível fase mais úmida, pois a sílica 

é o principal componente para a formação de espículas de esponjas. A presença de 

espículas de esponjas no lago pode indicar um possível aumento do nível do lago 

ocasionado por períodos mais úmidos. No entanto, Cordeiro (1995) observou em 

testemunho coletado na Serra Norte dos Carajás a presença de espículas de 

esponja da espécie Covomeyenia thumi, uma espécie adaptada a águas quentes e 

rasas de ambientes intermitentes. Tendo em vista, que o maior pico de sílica foi 

encontrado em 32 cm (no início da Fase V), este fato pode ser interpretado como o 

início do aumento do nível do lago.  

 

6.5 COMPOSIÇÃO ELEMENTAR E ISOTÓPICA DA MATÉRIA ORGÂNICA  

O grau de preservação da matéria orgânica pode influenciar na concentração 

do COT, e é afetada por condições ambientais como: o potencial redox da coluna 

d’água, produtividade primária e processos deposicionais (MEYERS, 2003).  

A integração de dados de composição elementar e isotópica da matéria 

orgânica possibilitam a determinação das diferentes fontes da matéria orgânica 

presente no sedimento (δ13C), assim como permite reconstruir taxas de 
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produtividade e identificar alterações na disponibilidade de nutrientes (δ15N) 

(MEYERS, 2003).  

De acordo com a análise da matéria orgânica e isotópica o testemunho 

apresenta a mesma divisão feita para os minerais, sendo constituído por cinco fases. 

Na primeira fase (450 – 406 cm) o δ13C apresentou os menores valores, 

variando entre – 26,71 e – 22,60, com uma média de – 24,26, o δ15N variou entre – 

13,88 e 12,00, com uma média de 4,48. A razão C/N apresentou uma média de 

35,87, variando entre 20,14 e 64,62. Os valores de carbono orgânico total (COT) e 

nitrogênio total (NT) variaram respectivamente entre 0,22 e 0,65 e 0,009 e 0,02, 

apresentando as respectivas médias de 0,35 e 0,01 (Figura 7). 

A segunda fase (406- 266 cm) os valores de δ13C apresentaram um 

significativo aumento, variando entre – 26,00 e – 18,52, com uma média de – 21,64, 

o δ15N variou entre – 12,16 e 14, 29, com uma média de 1,88. A razão C/N 

apresentou uma média de 35,92, variando entre 16,67 e 73,31. Os valores de 

carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total (NT) variaram respectivamente entre 

0,24 e 0,81 e 0,008 e 0,04, apresentando as respectivas médias 0,44 e 0,01 (Figura 

7). 

Na fase III (266 – 126 cm) houve uma pequena queda nos valores de δ13C, 

variando entre – 26,39 e – 19,90, com média de – 22,51. Os valores de δ15N 

tornaram-se mais negativos, variando entre – 19,84 e 16,30, com média de – 3,29. A 

razão C/N apresentou média de 59,4, variando entre 11,6 e 172,89. Esses altos 

valores da relação C/N ocorre devido aos baixos valores de nitrogênio encontrados 

no testemunho. Os valores de COT e NT variaram respectivamente entre 0,1 e 1,0 e 

0,004 e 0,05, apresentando as respectivas médias de 0,49 e 0,01 (Figura 7). 

Na quarta fase (126 – 90 cm) os valores de δ13C tornam-se mais positivos, 

variando entre – 23,93 e – 19,06, com média de – 20,78. Os valores de δ15N tornam-

se mais positivos nesta fase, variando entre – 14,46 e -8,05, com média de – 2,61. 

Os valores de COT, tendem a crescer em direção ao topo do testemunho, variando 

entre 0,36 e 0,76, com uma média de 0,57. Os valores de NT apresentaram uma 

média de 0,016, variaram entre 0,07 e 0,4 (Figura 7). 
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Na fase V (90 – 0 cm) os valores de δ13C tornam-se mais negativos, variando 

entre – 25,25 e – 18,58, com média de – 22,62. Os valores de δ15N apresentou 

média de – 0,34, variando entre – 15,61 e 4,14. Nesta fase os valores de COT e NT 

crescem abruptamente em direção ao topo do testemunho, apresentando as maiores 

concentrações. Os valores de COT variam entre 0,6 e 31,33, com uma média de 

8,09. Os valores de NT apresentaram uma média de 0,75, variaram entre 0,01 e 

3,12 (Figura 7). 
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Figura 7: Distribuição dos valores dos isótopos δ13C e δ15N , COT, NT e C/N ao longo do testemunho CSN 03/07. 
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Esses valores muitos negativos do δ13C encontrados ao longo do 

testemunho, podem ser ocasionados devido à influência de partículas de carvão 

presentes. Os altos valores da razão C/N ocorrem devido as baixos valores de 

nitrogênio encontrados no testemunho. 

Esse aumento de COT e do nitrogênio orgânico no topo do testemunho é um 

indicativo de aumento de produção de biomassa, estando relacionado à volta de 

condições mais úmidas que favoreceu o crescimento da vegetação no entorno do 

lago e um aumento da produtividade do lago, num período posterior a 6650 anos cal 

AP. Esse aumento da matéria orgânica no topo do testemunho pode ser um 

indicativo de condições mais úmidas aumentando o nível do lago, culminando num 

aumento da produtividade do sistema lacustre e da vegetação do entorno do lago. 

Outro indicativo da volta dessas condições mais úmidas é a maior concentração de 

silte grosso e presença de areia, como foi observado por Sifeddine et al. (2001) e a 

presença de sílica no topo do testemunho (SIFEDDINE et al. ,2001; CORDEIRO, 

1995).  

A volta de condições mais úmidas num período posterior a 6650 anos cal AP 

também foi observada por outros autores. Behling e Hooghiemstra (1998) 

observaram a volta de condições mais úmidas na Colômbia entre 6390 e 3680 anos 

AP, através da diminuição de ervas de savana e do aumento da floresta. Baker et 

al., (2001) observaram o aumento do nível do lago Titicaca a partir de 4500 anos cal 

AP. Behling e Da Costa (2000) também observaram a volta de condições mais 

úmidas a partir de 2470 14C anos AP. Outros estudos também mostraram a volta de 

condições mais úmidas durante os últimos 5000 anos (ABSY, 1993; BUSH e 

COLINVAUX, 1988; COLINVAUX et al., 1988). 

De acordo com a análise isotópica e da razão C/N (Figura 8) pode-se 

observar que a vegetação era tipicamente formada por plantas vasculares, mais 

especificamente por plantas C3, que inclui principalmente árvores (STREET-

PERROT et al., 2004; MEDINA et al., 2005). Portanto, de acordo com as análises de 

C/N e isotópicas pode-se observar que o tipo de vegetação não mudou durante os 

últimos 26.420 anos cal AP, sendo composta predominantemente por plantas 

vasculares do tipo C3. 
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Figura 8: Correlação entre os valores de δ13C e razão C/N do testemunho CSN03/07, a série 
1 representa os valores da Fácie argilosa orgânica e a série 2 corresponde aos valores da 
Fácie argilosa pouco orgânica. 

 

6.6  MERCÚRIO 

O mercúrio atmosférico pode estar relacionado com a freqüência e 

intensidade de incêndios naturais (BARBOSA, et. al., 2004). A deposição de 

mercúrio está relacionada com mudanças no uso da terra e atividades de mineração. 

Em regiões onde o background geológico de mercúrio é insignificante, como em 

lagos amazônicos, a taxa de acumulação do mercúrio em testemunhos 

sedimentares pode ser uma importante ferramenta para auxiliar a interpretação da 

paleoecologia e paleoclimatologia da região (BARBOSA, et. al., 2004). Mudanças na 

taxa de deposição atmosférica de mercúrio ocorrem tanto por causa naturais quanto 

por causa antropogênica (Lacerda, et al., 1999). 

O aumento do fluxo de mercúrio é um forte indicador de distúrbios no 

ecossistema florestal relacionado à mudanças no balanço hídrico (LACERDA, 1995) 

essas mudanças refletem em mudanças nos oceanos (VANDAL et. al., 1993) e a 

média das temperaturas regionais (MARTÍNEZ-CORTIZAS, et. al., 1999).  

Acumulação de mercúrio é maior durante o período Holoceno (15000 – 

10000; 10000 – 5000;  anos AP) do que no Pleistoceno (36500-34500 anos AP), 

pois está associado com altas temperaturas e alta freqüência de incêndios florestais 

(BARBOSA, et. al., 2004) ocorridas durante esta fase. Segundo Lacerda (1995) a 
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correlação da deposição de mercúrio com incêndios florestais sugeriu uma média de 

background da deposição de mercúrio razoavelmente constantes no passado, mais 

que o dobro no UGM e tornado-se maior ainda em períodos mais recentes. 

A concentração de mercúrio não altera muito ao longo do testemunho 

mantendo uma média de 494 ng/g Hg, apresentando um pico de 1732 ng/g Hg em 

17 cm (figura 9). Esse pico de mercúrio em 17 cm coincide com o pico de carvão 

mostrando a ocorrência de incêndios florestais nesse período. 
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Figura 9: Distribuição da concentração de mercúrio (ng/g) do testemunho CSN 03/07 
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6.7 PARTÍCULAS DE CARVÃO  

A análise de partículas de carvão juntamente com outros proxies 

paleoambientais permite fazer suposições sobre a interação fogo-clima-vegetação 

(CLARKR e ROYALL, 1995), práticas humanas pré-históricas (WICK e MOHL, 2006) 

e a contribuição da queima de biomassa para o ciclo global do carbono 

(CAICAILLET, et. al., 2001; CORDEIRO, et. al., 2002, 2008; CLARK, et. al., 2006) 

em épocas passadas. 

 O material particulado na Amazônia proveniente de queima de biomassa é 

carregado pela intensa massa de ar convectiva, para camadas superiores da 

atmosfera (FREITAS, et. al., 2000 e GARSTANG, et. al., 1988). 

A deposição de partículas de carvão depende da granulometria do sedimento 

e dos processos de circulação regional. Assim como as emissões dessas partículas 

de carvão e mercúrio depositados no solo também podem ser liberados durante a 

queima da floresta (CORDEIRO, et. al., 2002).  

O tamanho das partículas de carvão é um indicativo da proximidade da fonte. 

Ou seja, partículas grandes estão associadas a eventos de queimadas em áreas 

próximas a bacia do lago, enquanto que partículas pequenas geralmente estão 

relacionadas a eventos de queimadas mais distantes do local de sedimentação 

dessas partículas (CLARK e ROYALL, 1995, ALI, et. al., 2009). O fator de 

alongamento das partículas está associado ao seu formato, em que as partículas 

que apresentam um formato mais anguloso tendem a apresentar um fator de 

alongamento maior. 

Assim como os parâmetros de matéria orgânica e mineralógicos, a partir da 

interpretação da análise de carvão, pode-se dividir o testemunho em cinco fases  

(Figura 10).  

Na Fase I (450 – 414 cm) os valores de concentração de carvão 

apresentaram-se baixos, mantendo uma média de 2,7 x 106  partículas/grama, 

variando entre 1,3 x 106 e 6,0 x 106   partículas/grama. Essas partículas possuem 

uma área média de 110,26 µm², variando entre 83,94 e 170, 51 µm², cuja 

concentração variou entre 2,6 x 104 e 1,0 x 105 µm²/g, com uma média de 5,7 x 104. 

O fator de alongamento dessa partículas variou entre 1,6 e 2,3, com uma média de 
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1,8 (Figura 10). Os incêndios corridos nessa fase foram incêndios mais locais, 

devido ao tamanho relativamente maior quando comparadas com as partículas das 

fases II, III e IV. 

Na Fase II (414 – 340 cm) a concentração das partículas aumentou, com uma 

média de 6,7 x 106  partículas/grama, variando entre 9,2 x 105 e 1,7 x 107   

partículas/grama. Essas partículas possuem uma área média menor que da fase 

anterior de 101,95 µm², variando entre 57,6 e 183, 1 µm², cuja concentração variou 

entre 3,2 x 104 e 3,1 x 105 µm²/g, com uma média de 1,0 x 105. O fator de 

alongamento dessa partículas variou entre 1,6 e 2,6, com uma média de 2,0 (Figura 

10). Os incêndios corridos nessa fase foram incêndios regionais, devido ao tamanho 

relativamente menor dessas partículas. 

Na terceira fase (340 – 184 cm) a concentração das partículas diminui em 

relação ao período anterior com uma média de 3,7 x 106, variando entre 3,4 x 104 e 

7,5 106 (partículas/grama). A área dessas partículas variou entre 37,7 e 187, 9 µm², 

com uma média de 98 µm², a concentração da aréas dessas partículas variou entre 

5,2 x 103 e 4,6 x 106 , com uma média de 8,7 x 104. O fator de alongamento dessa 

partículas variou entre 1,68 e 2,69 com uma média de 2,0 (Figura 10). O tamanho 

dessas partículas são características de eventos de queimadas regionais. 

A Fase IV (184 – 56 cm) apresentou uma média de 6,3 x 106, variando entre 

4,0 x 105 e 1,5 x 107 (partículas/grama).  A área dessas partículas variou entre 33,23 

e 139,69 µm², com uma média de 76 µm². A concentração da áreas das partículas 

variou entre 7,8 x 103 e 6,3 x 105 com uma média de 1,1 x 105 µm²/g. O fator de 

alongamento dessa partículas variou entre 0,68 e 1,98 com uma média de 1,98 

(Figura 10). O tamanho relativamente menor dessas partículas são indicativos de 

incêndios regionais. 

Na Fase V (56 – 0 cm) a concentração das partículas diminuiu em relação ao 

período anterior, variando entre 3,0 x 104 e 1,5 x 107, com uma média de 3,5 x 106 

partículas/grama. A área média dessas partículas foi de 11,5 µm², variando entre 67 

e 395 µm². A concentração da áreas das partículas variou entre 2,1 x 103  e 5,5 x 105 

com uma média de 1,4 x 105 µm²/g. O fator de alongamento dessa partículas variou 

entre 1,83 e 5,05 com uma média de 3,0 (Figura 10). Os eventos de queimadas 
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ocorridos nessa fase são  característicos de queimadas mais próximas do local de 

deposição.
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Figura 10: Distribuição da concentração  de partículas (n° de partículas/g), da área média das partícu las de carvão (µm2), concentração das áreas das 
partículas de carvão (µm2

/g),  e fator de alongamento das partículas no testemunho CSN 03/07.
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Desta forma, ao analisar os dados de carvão pode-se observar a ocorrência 

de duas fases com uma maior ocorrência de queimadas em relação a outras, como 

ocorre nas Fases II e IV, que apresentam as maiores concentrações de partículas 

carbonizadas. Esses eventos de queimadas foram mais regionais, assim como as 

queimadas ocorridas na fase III, devido ao tamanho relativamente menor das 

partículas, quando comparadas com as partículas de carvão encontradas nas fases I 

e V. 

De acordo com os dados de COT, nitrogênio orgânico e silica pode-se 

observar a volta de condições mais úmidas num período posterior a 6650 anos cal 

AP (Fase V). Em 32 cm observa-se um grande pico de silica proveniente de espícula 

de esponja, esse aumento caracteriza o início da volta de condições mais úmidas, 

onde o nível do lago voltou a subir, tornado-se um ambiente mais intermitente que 

possibilitou o crescimento desta esponja, como foi observado por Cordeiro (1995). 

Nesse período nota-se um pico de carvão em 18 cm, que é caracterizado por 

grandes partículas de carvão, sendo um indicativo de incêndios locais. Behling e Da 

Costa (2000) também observaram o aumento de carvão durante 2470 14C anos AP 

em registro coletado no Rio Curuá, sugerindo a presença humana como causador de 

eventos de queimadas.  

Ocorrências de carvões associados a eventos de queima de vegetação, foram 

também evidenciados em vários sítios no Brasil. Carvões no solo da Amazônia 

Oriental foram datados por Soubies (1980) entre 6000 e 3000  anos 14C AP 

indicando a ocorrência de incêndios no Holoceno nessa região. Foram datados 

carvões em solos de floresta no Alto Rio Negro nos últimos 6000 anos 

(SALDARRIAGA e WEST, 1986).  

Outros estudo também mostraram a ocorrência de fases secas em outras 

regiões na América do Sul. Estudos polínicos em Salitre (MG) entre 8500 e 5500 

anos A.P., tem-se o desenvolvimento de vegetação mais seca (declínio de pólen 

arbóreo) que a floresta de Araucária. Porém, entre 5500-4500 anos A.P. ocorre uma 

diminuição dos pólens arbóreos demonstrando um período de seca mais 

pronunciado (Ledru, 1993).  Estudo palinológico realizado na Colombia também 



 57 

mostrou períodos secos entre 9730-6390 anos AP (BEHLING and 

HOOGHIEMSTRA, 1998). 

Segundo Haberle e Ledru, 2001, na região das Américas do Sul e Central o 

período pós glacial foi caracterizado por incêndios regionais sem freqüência 

determinada que persistiram até 12,5 cal yr B.P., quando foram registradas as 

maiores concentrações de partículas de carvão nos sedimentos antes do início do 

Holoceno. 

Embora o reduzido número de datações tenha dificultado a comparação com 

outros trabalhos, a partir dos dados obtidos pode-se observar a volta de condições 

mais úmidas a partir de 40 cm com idade estimada de 5640 anos 14C AP. Tendo em 

vista o aumento dos valores de COT, nitrogênio, sílica e da presença de areia e silte 

grosso. Corroborando com outros trabalhos realizados na região amazônica.   



 

 

 

7 CONCLUSÃO 

De acordo com os dados obtidos do testemunho lacustre, pode-se afirmar a 

ocorrência de incêndios na Serra dos Carajás durantes os últimos 26.420 anos. 

Através da interpretação dos resultados podemos determinar a ocorrência de cinco 

fases no testemunho coletado. 

As características da Fase I (26.420 anos cao AP) como, a presença de 

caulinita, quartzo, silica e gibsita, baixos valores na concentração de partículas de 

carvão podem ser indicativos de uma possível fase mais úmida, com ocorrência de 

poucos eventos de queimadas locais. Como foi observado por Sifeddine et. al. 

(2001), a ocorrência de uma fase mais úmida no período entre 30.000 e 22.000 anos 

AP, através do aumento da deposição de material clástico, tem como resultado da 

erosão da bacia hidrográfica durante a transição entre um clima úmido e seco. 

A Fase II é caracterizada pelo aumento da ocorrência de eventos de 

queimadas mais regionais (aumento da concentração de partículas de carvão e 

diminuição do tamanho das partículas), o aumento do COT em direção ao topo do 

testemunho, a presença dos minerais gibsita, quartzo, caulinita e siderita. Esse 

aumento nos valores do COT, pode ter sido ocasionados pelo aumento da 

concentração de partículas de carvão nessa fase.  

A Fase III é caracterizada pela diminuição da ocorrência de queimadas 

(diminuição da concentração das partículas de carvão), presença de gibsita, quartzo, 

caulinita e siderita, os valores de δ 13C tornam-se mais negativos. 

A Fase IV é caraterizada pelo aumento de incêndios florestais mais regionais, 

pela presença de gibsita, quartzo e caulinita, os valores de δ 13C tornam-se mais 
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positivos em relação a fase anterior. Tendência de aumento da matéria orgânica em 

direção ao topo do testemunho. 

A quinta e última fase (6.650 anos cal AP) é caracterizada pela diminuição na 

frequência de incêdios, presença de gibsita, quartzo, caulinita e silica, grande 

aumento da quantidade de matéria orgânica. Essas caraterísticas são indicativos de 

um possível retorno de condições mais úmidas, com baixa ocorrência de incêndios.  
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Profundidade 
(cm) Carvão (part/grama) COT % N orgâ total % C/N org N15 C13 Teor em água Densidade 

10 1556776,56 25,46 2,51 12,66 2,14 -22,89 59,83 0,31 

12 2380952,38 21,53 2,26 11,92 2,18 -21,85 58,69 0,39 

14 2390998,59 28,82 2,91 12,39 1,81 -22,45 62,25 0,36 

18 15500000,00 22,26 2,29 12,12 3,40 -22,78 61,96 0,35 

20 7846153,85 20,13 2,04 12,32 2,12 -22,84 57,40 0,39 

22 2889254,39 30,84 3,13 12,33 2,49 -23,18 74,89 0,24 

24 3578947,37 31,33 3,09 12,69 2,16 -22,83 66,15 0,32 

26 398313,03 24,16 2,26 13,38 3,43 -22,65 60,23 0,42 

28 3253086,42 30,61 2,96 12,92 3,45 -22,42 66,10 0,34 

30 622862,73 22,73 2,59 10,99 3,34 -22,19 61,41 0,42 

32 4391666,67 16,85 1,87 11,24 3,62 -21,97 56,05 0,50 

34 5762711,86 8,55 0,75 14,19 4,14 -22,18 38,04 0,81 

36 30393,25 6,43 0,45 17,87 4,13 -22,43 33,48 0,88 

38 3632478,63 5,89 0,45 16,49 4,04 -22,09 33,79 0,88 

40 6507177,03 4,47 0,27 20,43 3,33 -22,08 34,03 0,80 

42 6057471,26 1,89 0,10 23,78 2,41 -23,10 39,08 0,80 

44 6250000,00 2,55 0,12 25,81 2,42 -22,64 39,91 0,79 
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46 87149,69 2,37 0,10 28,70 2,02 -22,78 40,18 0,75 

48 3311688,31 1,68 0,09 24,43 1,72 -22,91 40,93 0,79 

50 2623456,79 1,50 0,06 31,33 -0,54 -23,41 40,41 0,87 

52 2216148,02 1,17 0,05 28,14 -1,98 -23,50 41,45 0,80 

54 91464,91 1,05 0,04 32,78 -0,81 -23,41 39,27 0,89 

56 62921,02 1,21 0,06 26,02 -5,43 -23,50 39,62 0,77 

58 6384976,53 0,98 0,03 38,45 -0,88 -22,27 36,18 0,92 

60 9066666,67 0,97 0,03 41,40 -1,11 -22,77 38,25 0,90 

62 7555555,56 0,94 0,03 39,29 -3,26 -23,16 33,71 0,90 

64 10805084,75 0,84 0,02 47,07 -4,53 -22,37 39,67 0,84 

68 12142857,14 0,99 0,03 40,16 -0,71 -21,92 39,06 0,85 

70 8555194,81 0,92 0,02 62,55 -1,74 -21,64 36,42 0,89 

72 7391304,35 1,33 0,03 57,02 -15,61 -24,24 36,10 0,90 

74 5975056,69 0,81 0,02 56,39 -2,14 -21,79 36,47 0,94 

76 1301020,41 1,30 0,03 48,37 -5,35 -20,79 36,42 0,86 

78 8119402,99 1,14 0,02 64,22 1,95 -18,53 38,21 0,86 

80 4625850,34 1,10 0,02 58,11 -2,65 -22,05 39,67 0,83 

82 4298850,57 1,13 0,02 61,24 -3,25 -22,98 38,18 0,86 

84 15178571,43 1,33 0,02 67,60 -4,02 -22,32 39,61 0,82 
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86 1655844,16 0,91 0,02 54,70 -6,70 -22,00 39,78 0,81 

88 8962585,03 1,01 0,02 65,60 -4,45 -23,45 39,91 0,85 

90 5008928,57 1,16 0,02 81,13 -3,43 -24,64 30,63 0,94 

92 9652014,65 0,62 0,01 51,87 -0,36 -23,21 36,77 0,89 

94 6219512,20 0,80 0,01 76,15 -1,45 -25,25 37,56 0,91 

96 8130434,78 0,63 0,01 58,29 8,05 -21,71 37,74 0,88 

98 8947368,42 0,59 0,02 45,09 -2,21 -20,02 37,82 0,88 

100 10979166,67 0,58 0,02 39,87 1,63 -21,09 35,81 0,87 

102 4235880,40 0,48 0,01 40,53 -3,16 -19,33 37,36 0,86 

104 6754966,89 0,58 0,02 40,31 -0,67 -20,08 38,71 0,79 

106 1468471,06 0,59 0,02 38,68 -6,39 -19,06 40,25 0,79 

108 6488549,62 0,55 0,02 38,20 3,76 -19,79 38,98 0,80 

114 3742897,73 0,70 0,04 20,25 -4,80 -20,20 39,95 0,79 

116 2164685,91 0,68 0,02 44,03 -4,46 -21,11 40,18 0,79 

118 6043577,98 0,62 0,02 39,51 -3,43 -19,21 41,14 0,79 

120 4123630,67 0,66 0,02 46,80 -3,65 -20,30 40,78 0,77 

122 6335403,73 0,77 0,02 48,13 -8,01 -21,21 39,21 0,81 

124 3290322,58 0,56 0,01 50,44 -2,07 -19,83 38,84 0,82 

126 404890,44 0,51 0,01 59,16 0,28 -20,72 39,32 0,84 
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128 5936507,94 0,59 0,01 60,39 -2,54 -23,93 38,97 0,83 

130 4802259,89 0,47 0,01 51,98 -14,46 -23,08 35,06 0,99 

132 3695652,17 0,51 0,01 74,58 1,21 -22,61 34,07 0,99 

134 6159420,29 0,36 0,01 62,35 -6,01 -20,74 37,49 0,89 

136 1742993,85 0,40 0,01 62,22 6,25 -21,09 36,56 0,92 

138 13333333,33 0,36 0,01 47,24 -4,51 -21,10 39,43 0,83 

140 10388888,89 0,37 0,01 39,01 3,38 -21,05 40,67 0,83 

142 10303030,30 0,35 0,01 63,35 6,18 -20,27 40,40 0,84 

144 7601626,02 0,88 0,01 128,61 -3,06 -25,67 41,08 0,81 

146 2722722,72 0,77 0,01 162,90 1,89 -25,63 39,96 0,86 

148 6156542,06 1,01 0,01 172,90 3,27 -26,24 39,98 0,81 

150 4927536,23 0,39 0,01 68,99 5,74 -21,08 40,68 0,83 

152 6229314,42 0,40 0,01 77,47 -3,12 -21,83 40,81 0,82 

154 10303030,30 0,45 0,01 102,16 -2,88 -22,64 41,40 0,82 

156 614505,60 0,52 0,01 86,21 4,69 -23,10 40,53 0,82 

160 12363636,36 0,41 0,01 74,56 2,42 -21,26 42,55 0,78 

162 6071428,57 0,57 0,02 40,04 -5,02 -21,24 41,76 0,79 

164 7101265,82 0,57 0,02 34,99 -6,74 -21,44 41,40 0,80 

166 3427419,35 0,50 0,02 36,42 0,36 -21,03 40,70 0,80 
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168 4739208,63 0,49 0,01 51,35 1,58 -22,54 40,57 0,83 

170 4068810,77 0,49 0,01 54,15 -3,12 -22,92 42,21 0,79 

172 4427083,33 0,73 0,01 77,43 -0,09 -25,17 41,87 0,79 

174 4047619,05 0,48 0,01 50,78 1,36 -23,32 41,19 0,74 

176 1137377,34 0,47 0,01 61,60 0,83 -23,01 40,62 0,81 

178 6250000,00 0,49 0,01 43,49 -8,96 -22,29 38,36 0,82 

180 4773550,72 0,45 0,01 50,80 -4,28 -21,79 38,26 0,81 

182 6426116,84 0,77 0,03 33,36 -7,35 -24,10 38,77 0,81 

184 14655172,41 0,48 0,01 70,70 7,67 -21,07 33,49 0,97 

186 1134846,46 0,56 0,01 52,20 -3,42 -21,01 34,50 0,94 

188 2131877,02 0,73 0,02 44,12 -13,50 -23,05 35,05 0,92 

190 1734693,88 0,77 0,02 52,95 -19,84 -25,32 36,41 0,91 

192 3353057,20 0,57 0,01 68,74 -3,90 -22,62 34,92 0,91 

194 2833333,33 0,51 0,05 11,60 0,24 -23,50 33,93 1,00 

196 687092,57 0,50 0,02 28,87 -18,09 -21,34 34,99 0,96 

198 3777777,78 0,35 0,01 48,17 -11,47 -20,14 34,92 0,94 

200 4066358,02 0,55 0,01 90,58 -17,72 -23,72 37,21 0,85 

202 2931034,48 0,35 0,01 54,92 -13,48 -21,37 36,75 0,87 

204 2685624,01 0,68 0,01 92,02 -7,28 -26,39 36,96 0,90 
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206 787037,04 0,33 0,01 49,47 -8,98 -21,08 37,03 0,88 

208 2702702,70 0,28 0,01 50,16 -14,53 -21,42 36,17 0,96 

210 3802308,80 0,55 0,01 58,42 -8,67 -24,83 34,98 0,95 

212 2106314,95 0,12 0,00 33,72 5,93 -21,44 33,38 0,97 

214 2845982,14 0,35 0,01 42,03 -2,96 -20,01 32,04 0,98 

216 456335,00 0,44 0,02 33,19 -4,22 -22,56 32,68 1,00 

218 2684210,53 0,53 0,02 43,30 -3,07 -23,42 33,11 0,98 

220 2994715,21 0,55 0,01 78,25 -10,39 -24,11 30,62 1,05 

222 7264957,26 0,54 0,01 54,63 -8,17 -23,18 31,35 1,02 

224 2656250,00 0,62 0,01 54,67 -7,76 -24,68 31,34 1,07 

226 2788408,97 0,31 0,01 62,55 -8,68 -20,10 28,11 1,12 

228 4358974,36 0,61 0,01 55,89 -5,26 -24,13 31,12 1,03 

230 3293750,00 0,45 0,01 79,25 -14,86 -23,02 30,45 1,05 

232 6818181,82 0,43 0,01 58,78 -5,98 -21,52 31,00 1,07 

234 4407951,60 0,63 0,01 75,63 -9,51 -24,95 33,51 1,06 

236 1461858,53 0,29 0,01 51,28 3,03 -19,90 31,04 1,09 

238 2659019,81 0,33 0,01 49,22 5,85 -19,95 35,59 1,00 

240 3828828,83 0,52 0,02 32,51 1,78 -24,33 34,38 1,04 

242 6129807,69 0,44 0,01 37,97 -3,38 -21,73 35,12 0,96 
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244 3458359,82 0,31 0,01 55,51 -2,04 -19,90 32,79 1,07 

246 348717,95 0,46 0,02 31,00 -12,10 -22,45 31,68 1,10 

248 4091614,91 0,38 0,01 48,00 -5,71 -20,55 31,36 1,09 

250 6886075,95 0,43 0,01 76,43 -9,04 -22,53 31,19 1,06 

252 7026666,67 0,52 0,01 56,34 7,12 -22,92 29,71 1,21 

254 4790909,09 0,59 0,04 19,44 -5,21 -24,41 31,74 1,08 

256 1087719,30 0,29 0,01 51,64 16,30 -20,61 26,95 1,20 

258 5405128,21 0,63 0,01 77,00 3,56 -24,76 26,37 1,18 

260 7528571,43 0,35 0,01 49,85 15,53 -20,66 26,75 1,15 

262 3502747,25 0,38 0,01 53,98 5,05 -21,73 27,21 1,22 

264 5855555,56 0,42 0,02 24,64 -4,54 -23,56 27,45 1,09 

266 365211,37 0,65 0,01 105,29 -2,45 -25,13 28,89 1,07 

268 6119235,10 0,30 0,01 52,06 -7,60 -19,95 28,69 1,20 

270 5438596,49 0,53 0,02 43,11 -6,90 -23,12 29,11 1,03 

272 7472527,47 0,31 0,01 42,26 -4,18 -21,34 33,52 1,04 

274 3213610,59 0,43 0,01 56,56 -3,91 -21,93 33,21 1,01 

276 752857,14 0,76 0,02 44,43 -0,90 -24,87 34,11 1,04 

278 2898789,88 0,55 0,02 37,93 -5,49 -22,83 34,57 1,01 

280 7452054,79 0,82 0,02 62,95 -12,16 -26,00 32,69 1,07 
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282 4292929,29 0,50 0,02 30,21 -0,20 -21,84 32,43 1,06 

284 5037037,04 0,50 0,02 37,47 -3,62 -21,40 34,09 1,02 

286 5396825,40 0,39 0,01 34,46 0,48 -19,24 33,77 1,02 

288 2756756,76 0,70 0,01 68,91 -1,15 -23,81 34,16 0,95 

290 2668759,81 0,77 0,01 73,31 0,10 -24,49 34,78 1,00 

292 6458333,33 0,43 0,01 50,15 2,33 -20,67 35,87 0,96 

294 1847826,09 0,45 0,01 48,46 3,08 -20,86 33,85 1,02 

296 6827309,24 0,54 0,02 43,49 -3,87 -22,98 36,96 0,89 

298 1990632,32 0,42 0,01 38,47 1,30 -20,88 37,80 0,93 

300 4651741,29 0,50 0,03 22,16 -4,22 -22,72 37,08 0,90 

302 6756410,26 0,42 0,01 35,97 0,08 -19,67 37,74 0,88 

304 4194078,95 0,46 0,02 24,61 5,63 -21,16 36,76 0,89 

306 4391666,67 0,42 0,02 32,67 3,45 -19,39 38,17 0,91 

308 4732600,73 0,39 0,02 26,28 -1,46 -20,15 37,71 0,95 

310 4799635,70 0,47 0,02 35,81 0,31 -21,29 37,77 0,91 

312 3684971,10 0,34 0,01 35,71 -2,29 -18,52 37,48 0,90 

314 2995594,71 0,44 0,02 34,78 1,41 -21,10 37,30 0,94 

316 1222142,34 0,63 0,05 16,68 -3,10 -22,94 37,29 0,92 

318 3408521,30 0,45 0,01 42,46 2,16 -21,18 37,16 0,92 
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320 4826007,33 0,49 0,01 44,25 0,49 -21,06 38,02 0,92 

322 2158730,16 0,44 0,01 47,35 -5,78 -20,95 37,97 0,94 

324 3990610,33 0,50 0,02 39,71 3,91 -21,84 37,00 0,94 

326 455357,14 0,47 0,02 34,35 -0,18 -21,56 35,14 0,98 

328 3651006,71 0,42 0,02 29,10 11,68 -19,74 35,98 0,97 

330 4328703,70 0,39 0,02 30,06 5,25 -19,49 36,75 0,96 

332 3467105,26 0,49 0,02 30,22 -0,16 -20,18 36,41 0,95 

334 3079710,14 0,46 0,02 36,90 -1,68 -21,06 35,84 0,94 

336 4235880,40 0,46 0,01 42,26 -1,06 -21,19 37,14 0,95 

338 4544025,16 0,57 0,02 32,10 -9,39 -22,87 35,68 0,98 

340 11142322,10 0,77 0,02 59,28 -0,18 -24,64 34,91 0,99 

342 17435897,44 0,35 0,01 32,66 -3,16 -18,77 33,51 1,05 

344 8525835,87 0,38 0,02 31,78 1,95 -19,16 35,09 1,00 

346 17809523,81 0,47 0,02 31,34 -1,67 -19,85 34,07 1,02 

348 5060465,12 0,40 0,02 24,70 3,98 -18,88 35,14 0,97 

350 9773519,16 0,67 0,05 16,96 -4,66 -22,50 35,89 0,98 

352 6151315,79 0,46 0,02 30,42 3,35 -21,12 35,96 0,97 

354 5228174,60 0,45 0,03 20,17 7,32 -21,97 35,97 0,95 

356 1983230,04 0,38 0,02 27,74 2,93 -22,36 37,59 0,93 
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358 5881696,43 0,64 0,02 41,05 6,67 -24,57 36,73 0,95 

360 6974358,97 0,35 0,02 26,00 0,98 -21,50 36,55 0,97 

362 5345911,95 0,31 0,01 25,86 3,20 -21,70 35,90 0,96 

364 7412095,64 0,34 0,02 27,17 -2,57 -22,20 35,64 0,99 

366 2287326,39 0,32 0,01 29,47 6,14 -21,62 35,46 0,97 

368 6757763,98 0,32 0,01 32,60 3,56 -22,65 35,65 0,96 

370 5975056,69 0,29 0,01 29,43 3,61 -21,40 36,26 0,92 

372 6713375,80 0,28 0,01 28,79 5,80 -20,92 34,65 0,98 

376 3148148,15 0,36 0,02 22,73 12,45 -22,05 35,23 0,98 

378 5000000,00 0,48 0,02 37,86 6,37 -24,41 34,77 1,00 

380 6970899,47 0,27 0,01 24,49 3,45 -20,08 35,52 0,98 

384 10074074,07 0,28 0,02 21,96 7,47 -20,70 35,87 0,96 

386 924885,92 0,26 0,02 17,26 4,50 -20,06 35,20 0,96 

388 6974358,97 0,57 0,01 50,04 -0,81 -24,32 34,79 0,96 

390 8457711,44 0,51 0,01 48,35 2,72 -24,48 36,37 0,95 

392 5728260,87 0,29 0,01 27,91 5,15 -20,78 35,85 0,95 

396 2864130,43 0,52 0,01 64,77 6,58 -24,21 34,46 0,99 

398 10408163,27 0,28 0,01 31,78 5,26 -21,02 34,29 1,02 

400 9687500,00 0,26 0,01 25,28 9,10 -20,57 34,57 1,01 
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402 4112903,23 0,50 0,01 57,51 2,58 -23,72 35,11 0,98 

404 4250000,00 0,28 0,01 40,25 14,29 -20,21 35,60 0,94 

406 2292301,00 0,24 0,01 30,72 11,46 -19,90 35,01 0,95 

408 8173076,92 0,26 0,01 28,76 13,59 -20,01 34,67 0,96 

410 7108721,62 0,28 0,01 27,74 5,00 -21,98 32,63 1,07 

412 7239010,99 0,30 0,01 30,13 -0,89 -22,14 32,35 1,09 

414 2982456,14 0,63 0,01 60,62 1,61 -25,48 31,85 1,10 

416 2562814,07 0,47 0,01 54,20 7,17 -25,25 31,18 1,09 

418 1717171,72 0,37 0,02 20,15 -13,88 -23,60 30,41 1,13 

420 3721751,41 0,29 0,01 31,95 10,69 -24,04 28,30 1,16 

422 2305605,79 0,66 0,01 58,91 1,86 -26,56 28,44 1,18 

424 2265625,00 0,35 0,02 20,59 1,85 -24,00 29,46 1,18 

426 1809752,75 0,45 0,01 45,73 5,48 -25,21 29,87 1,16 

430 6028368,79 0,61 0,01 64,63 7,27 -26,32 28,77 1,17 

432 2941176,47 0,25 0,01 24,87 8,29 -23,18 30,26 1,09 

434 3126436,78 0,33 0,01 41,53 11,13 -24,63 28,96 1,18 

436 1628352,49 0,32 0,01 37,11 5,52 -23,59 27,37 1,17 

438 1737057,22 0,27 0,01 35,55 5,05 -23,20 24,39 1,14 

440 3252551,02 0,30 0,01 38,22 9,45 -24,07 24,40 1,09 
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442 2156448,20 0,27 0,01 34,75 10,51 -23,64 26,73 1,08 

444 4611211,57 0,22 0,01 29,45 -2,77 -23,21 24,53 1,11 

446 1343017,33 0,37 0,02 21,28 -7,44 -23,25 28,75 1,11 

448 3211334,12 0,25 0,01 29,05 5,52 -23,88 30,02 1,11 

450 2076438,14 0,27 0,01 30,84 7,95 -23,27 31,09 1,08 

 

Profundidade ng/g Hg 

5 462,23 

11 990,00 

13 893,57 

15 1345,38 

17 1732,32 

19 824,90 

21 585,39 

23 641,28 

27 784,94 

31 485,15 

35 602,64 

39 633,33 

43 818,27 

45 565,00 

51 571,86 

59 738,52 

67 363,55 

73 390,00 

79 491,97 
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87 550,68 

93 313,75 

103 215,00 

123 291,75 

143 288,84 

163 189,24 

183 359,96 

205 337,97 

223 179,58 

243 439,12 

263 208,74 

283 215,86 

303 287,13 

323 188,87 

343 290,58 

363 189,62 

383 188,49 

403 223,46 

425 213,29 

443 184,11 


