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Resumo 

 

 Há muito que a relação entre o Homem e seu habitat é estudada pelos 

investigadores. Nesta pesquisa pretendeu-se identificar registros das oscilações climáticas 

durante o Holoceno e a influência destas no desenvolvimento das relações socioeconómicas 

e culturais na pré-história. 

 Os dados analisados são provenientes de três sítios arqueológicos situados em 

áreas geográficas distintas: os sítios Toca do Baixão do Perna I e Toca da Ema do Sítio do 

Brás I, localizados no Parque Nacional Serra da Capivara (PNSC), Piauí, Brasil e o sítio Los 

Postes, localizado no Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León (MNCFL), 

Estremadura, Espanha. 

  Foi aplicada uma abordagem do tipo multiproxy às amostras recolhidas em cada um 

dos sítios (sedimentos, solos e espeleotemas), incluindo análises petrográficas e 

granulométricas em lâmina delgada, análises por EDS/SEM, DRX de amostra total e da 

fração argilosa de agregados orientados, espectrofotometria de UV/VIS, absorção atómica e 

determinação de razões isotópicas e datações utilizando diferentes métodos. Para as três 

regiões foi ainda feita uma análise SIG. 

 A observação da estratigrafia das sondagens realizadas perto dos sítios 

arqueológicos do Brasil, em conjunto com os resultados obtidos das diferentes análises 

aplicadas aos sedimentos recolhidos levou à identificação de variações climáticas ocorridas 

durante o período de transição Pleistoceno-Holoceno. Os resultados das análises isotópicas 

δ13C feitas à matéria orgânica presente nos solos, juntamente com a granulometria e a 

análise das lâminas delgadas levaram à caracterização de um clima muito seco durante o 

Holoceno médio, com períodos curtos de chuvas torrenciais. As alterações climáticas 

referidas são coincidentes com as várias fases de ocupação humana observadas na região, 

se verificando, assim, uma ocupação durante os períodos mais úmidos, a que se terá 

seguido um possível abandono da região pelos grupos humanos durante os períodos mais 

secos e uma posterior reocupação no período em que se terá verificado um novo aumento 

da umidade. Nestes períodos verifica-se também uma coincidência com alterações no tipo 

de representações observadas na arte rupestre nestes sítios brasileiros. 

 No sítio Los Postes, em Espanha, foram analisados não só sedimentos recolhidos na 

caverna como alguns espelotemas. As análises isotópicas de δ18O e δ13C nos espeleotemas 

mostraram a ocorrência de dois momentos secos e quentes e um momento mais úmido e 

frio durante o Holoceno médio e tardio. Estas variações climáticas foram também 

confirmadas pela análise petrográfica de lâminas delgadas em que foram identificadas 

variações nas texturas dos espeleotemas correspondentes às variações de umidade 



 

 

identificadas nas análises isotópicas. Os dados da cultura material do local levam a atribuir à 

caverna de Los Postes uma ocupação contínua independente do tipo de regime climático. 

No entanto, o período caracterizado como quente e seco terá sido coincidente com o 

momento de neolitização do território nesta região, enquanto o período mais húmido, que se 

seguiu ao final da fase quente e seca, será coincidente com um aumento da deposição de 

corpos na caverna, o que deverá corresponder a um aumento da densidade demográfica 

característico do processo de sedentarização. 

 Em ambas as regiões foram aplicados critérios baseados em informações 

geomorfológicas e climáticas para a configuração de um modelo de análise espacial em 

SIG, que permitiu identificar as áreas com maior e menor susceptibilidade de alterações da 

paisagem induzidas pelas alterações climáticas. 

 Os resultados obtidos permitiram identificar, em zonas próximas aos sítios 

arqueológicos de ambos os hemisférios, registros de eventos globais tal como Younger 

Dryas, o evento 8.2 ka BP, o Máximo Termal do Holoceno, o evento 4.2 ka BP e o ciclo de 

Bond, assim como efeitos das chamadas forçantes internas (ENSO, Transgressão 

Flandriana e ZCIT). 
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Abstract  

 

 The relationship between Man and his habitat is being studied by several researchers 

for a long time. In this study we intended to identify records of climate variations during the 

Holocene and their influence on the development of cultural and socio-economic relations in 

prehistory.  

The data analysed were selected from three archaeological sites located in different 

geographical areas: the sites of Toca da Ema do Sítio do Brás I and Toca do Baixão do 

Perna I, located in the National Park of Serra de Capivara (PNSC), Piauí, Brazil and the site 

of Los Postes, located in the Natural Monument Cuevas de Fuentes de León (MNCFL), 

Extremadura, Spain. 

A multiproxy approach was applied to the samples collected in each of these regions 

(sediments, soils and speleothems), including petrographic and granulometric analysis in thin 

section, analysis by EDS/SEM, XRD of bulk samples and clay fraction of oriented 

aggregates, spectrophotometry of UV/VIS, atomic absorption, determination of isotopic ratios 

and dating using different methods (e.g. 14C and 234U/230Th). For the three regions, SIG 

analysis were also performed. 

 The observation of the stratigraphy of the surveys carried out near the archaelogical 

sites in Brazil, together with the results obtained from different analysis applied to the 

collected sediments, led to the identification of climate variations that occurred during the 

transition Pleistocene-Holocene. The results of isotopic analysis of the organic matter 

presents in the soils together with the granulometry results and the analysis of the thin 

sections led to the characterization of a very dry climate during the middle Holocene, with 

short periods of heavy rainfalls. The mentioned climate changes are coincident with the 

various stages of human occupation observed in the region, with an occupation during the 

more humid periods, which was followed by the abandonment of the region by the human 

groups during the drier periods and a further reoccupation in the period in which an increase 

in humidity was once again observed. In these periods it was also verified a coincidence with 

the changes in the type of representations observed in the rock art observed in the sites. 

 In the site of Los Postes in Spain, the analyses were performed not only on the 

sediments collected from the cave but also on some speleothems. The isotopic analyses of 

δ18O and δ13C in the speleothems showed the occurrence of two dry and warm moments and 

a more humid and cold moment during the mid and late Holocene. These climatic variations 

were also confirmed by the thin sections analysis where changes in the crystallographic 

texture were identified corresponding to the variations of the humidity identified by the 

isotopic analysis. The data of the material culture of the location leads to the assign of a 



 

 

continuous occupation of the Los Postes cave, independent of the type of climate regime. 

However, the moment characterized as warm and dry would have been coincident with the 

moment of neolithization of the territory in this region, while the more humid period, which 

followed the end of the warm and dry phase, would have been coincident with an increase in 

deposition of bodies in the cave, which should correspond to an increase in the demographic 

density typical of the sedentarization process.   

 A GIS model of spacial analysis was applied to both regions using geomorfological 

and climatic criteria, which allowed the identification of areas with more and less 

susceptibility to alterations in landscape induced by climate changes. 

 The obtained results led to the identification, in the neighbourhood areas of the 

studied archaeological sites of both hemispheres, of records of global events, such as the 

Younger Dryas, the 8.2 ka BP event, the Thermal Maximum Holocene, the 4.2 ka BP event, 

and the Bond cycle, as well as effects of the so-called internal forcing mechanisms (ENSO, 

Flandrian Transgression and Intertropical Convergence Zone). 
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1. Introdução  

 

 A pesquisa apresentada nesta tese de doutoramento foi desenvolvida na sequência 

dos estudos e experiência adquiridos durante o desenvolvimento da tese de mestrado 

Erasmus Mundus em Quaternário e Pré-história (com equivalência ao mestrado em 

Arqueologia Pré-histórica e Arte Rupestre, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro), com o título "Dinâmicas Climáticas e Comportamento Humano na Península Ibérica: 

de 14 a 4 ka cal. BP”. Na pesquisa arqueológica efetuada observou-se para a Península 

Ibérica a ocorrência da simultaneidade entre as alterações socioeconómicas e o 

desenvolvimento da agricultura. No Brasil, observa-se ao longo do Holoceno diferentes 

formas de ocupação humana em locais muito próximos. Atendendo ao facto de estas 

diferenças comportamentais poderem estar intimamente ligadas às variações climáticas 

ocorridas nas respetivas regiões, ir-se-á abordar esta questão ao longo deste trabalho 

(CAMPOS, 2009). 

 Neste trabalho optou-se pela utilização de metodologias múltiplas que visam 

caracterizar as influências dos eventos e ciclos climáticos (identificados por programas de 

investigação de âmbito global, tais como o PAGES - Past Global Changes, Paleoclimate 

Reconstruction Challenge, GISP 2 - Greenland Ice Sheet Project), em duas pequenas áreas, 

muito específicas, localizadas nos diferentes Hemisférios. Com efeito, as variações globais 

resultam da interação entre atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera e biosfera, com 

frequências e amplitudes que variam em função das chamadas forçantes, que se dividem 

em externas (posição da Terra em relação ao Sol e manchas solares) e internas (circulação 

termohalina - THC, oscilação da corrente meridional do Atlântico - AMOC, movimento das 

placas tectónicas, erupções vulcânicas, mecanismo internos do gelo, albedo, etc.).  

 A possibilidade de utilização de novas metodologias aplicadas em contextos 

continentais propiciou uma abordagem mais direta dos locais com vestígios de ocupação 

humana, sem o recurso obrigatório aos registros obtidos em ambientes marinhos e no gelo. 

 Considerando que o intervalo cronológico abordado nesta pesquisa corresponde ao 

Holoceno médio e tardio (7 a 3 ka BP), para o qual não há medições instrumentais diretas 

da pluviosidade e temperatura, há a necessidade de encontrar evidências das 

características climáticas deste período em diferentes fontes, ou seja, analisar diferentes 

“proxies” que vão refletir as variações climáticas ocorridas nos diferentes registros 

designados por eco-factos, tais como os diferentes componentes orgânicos encontrados nos 

sedimentos obtidos em escavações (polens, ossos e resíduos vegetais), os quais podem ser 

estudados através de diversos métodos analíticos, tais como: análises granulométricas e 

análises geoquímicas, nas quais se incluem as determinações das razões isotópicas, EDS - 

http://hurricane.ncdc.noaa.gov/pls/paleox/f?p=519:2:277312916282575::::P1_study_id:12621
http://hurricane.ncdc.noaa.gov/pls/paleox/f?p=519:2:277312916282575::::P1_study_id:12621
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Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (Espectrometria de Dispersão de Energias de Raios-

X) e SEM - Scanning Electron Microscope (Microscopia Eletrónica de Varrimento), fração 

argilosa de agregados orientados, análise petrográfica em lâmina delgada, 

espectrofotometria e absorção atómica. Os dados gerados pela análise de diferentes 

proxies, contribuíram para a caracterização das condições ambientais existentes em 

contextos arqueológicos, possibilitando a obtenção de mais informações sobre o modo de 

atuação dos grupos humanos na pré-história.  

 Os dados analisados no presente trabalho, são provenientes de três áreas 

geográficas distintas: os sítios arqueológicos Toca da Ema do Sítio do Brás I (Sítio Ema I) e 

Toca do Baixão do Perna I (Sítio Perna I), localizados no Parque Nacional Serra da 

Capivara (PNSC), Piauí, Brasil. Estes locais foram escolhido por, na atualidade, 

apresentarem diferenças visíveis no coberto vegetal e nos aspectos geomorfológicos, dentro 

de uma  pequena área. O outro sítio analisado é o sítio Los Postes, localizado no 

Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León (MNCFL), Extremadura, Espanha, cuja a 

importância geológica está registrada na própria formação do MNCFL e encontra-se numa 

área extremamente dinâmica do ponto de vista da vegetação.  

 As regiões pesquisadas foram escolhidas para contemplar os dois Hemisfério s do 

globo terrestre aumentando assim as possibilidades de observação e caracterização de 

diferentes formas de alteração ocorridas devido a um determinado evento climático global. 

 Neste sentido, a pesquisa foi dividida em três partes: a primeira direcionada para a 

apresentação de premissas, objetivos e hipóteses de trabalho, assim como a descrição do 

Estado da Arte sobre questões paleoclimáticas, incluindo diferentes formas de análises 

passíveis de aplicação aos contextos estudados; a relevância dos métodos complementares 

(e.g. sedimentologia, mineralogia, geografia e geoquímica) nos estudos paleoclimáticos; a 

relação das metodologias complementares com as análises isotópicas e alguns aspetos 

relacionados com o comportamento humano.       

 A segunda parte é dedicada à caracterização dos locais estudados, assim como das 

metodologias aplicadas.      

 Por fim, na terceira parte apresentam-se os resultados analíticos obtidos, incluindo-

se a descrição detalhada das amostras coletadas, discussão dos resultados e conclusões, 

as quais refletem a importância do trabalho desenvolvido ao longo de vários anos.  

 

1.1. Premissas e objetivos 

 

  O clima influencia o comportamento humano? Foi a partir desta questão, levantada 

após a observação das diferentes formas de ocupação do território por grupos pré-
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históricos, que teve início este trabalho. Porém, também podem ser colocadas outras 

questões que podem servir de premissa ao estudo desenvolvido, tal como: As variações 

globais foram sentidas nos sítios? Essas variações globais teriam sido suficientes para 

provocar alterações do comportamento humano? A compreensão dos mecanismos que 

condicionam as relações entre o paleoclima e o comportamento dos grupos humanos na 

pré-história tem sido um grande desafio para os pesquisadores ao longo dos últimos anos. 

Para o efeito é preciso conjugar as metodologias aplicadas nos estudos paleoclimáticos às 

que são utilizadas nos estudos arqueológicos, pois a arqueologia, através da cultura 

material, continua a ser a principal ciência responsável pelo conhecimento do Homem e 

suas relações com o ambiente (RENFREW & BAHN, 1996; ALARCÃO, 1999; KIPNIS & 

SCHELL-YBERT, 2005). 

 A relação entre o Homem e seu habitat e as condições que o caracteriza, são uma 

relação de dupla via de influência, onde o Homem influência e altera o seu meio, ao mesmo 

tempo que é influenciado por ele. Tendo em vista esta prerrogativa, o que abordaremos 

neste trabalho é apenas uma das vias, aquela em que o Homem é o sujeito passivo das 

alterações climáticas. Neste sentido, como premissa dos estudos apresentados nesta 

pesquisa entende-se que os registros das oscilações climáticas não ficam restritos à 

paisagem, pois o desenvolvimento do Homem também esteve vinculado a estas oscilações 

climáticas, seja sob a forma de influências de âmbito global ou de contexto regional/local 

(MITHEN, 2003; ATAHAN et al., 2008; KASHIMOTO et al., 2008; DRAKE et al., 2012; 

THOMAS, et al., 2012). 

 O Holoceno é um período climaticamente instável, durante o qual ocorreram eventos 

climáticos que persistem desde o Pleistoceno, os quais podem apresentar características 

diversas tanto a nível global como regional/local. Neste sentido, o objetivo desse estudo é 

demonstrar que, apesar de menos estudados devido às dificuldades de resolução crono-

estratigráfica, as oscilações (ciclos ou eventos) holocénicas de curta duração também são 

passíveis de observação no âmbito local/regional através da utilização de análises 

multiproxy aplicadas a matrizes continentais, permitindo inferir que estas alterações também 

teriam sido sentidas, pelos grupos humanos que habitaram cada uma das regiões 

estudadas, como se poderá verificar pela análise dos vestígios da cultura material dos locais 

investigados.   

 Os locais de aplicação das metodologias de estudos paleoclimáticos foram 

selecionados de acordo com a evidência de ocupação humana, de forma a contemplar 

realidades distintas. Com efeito, a sua localização geográfica bem distinta, sendo um local 

estudado no Hemisfério Sul (Brasil) e outro no Hemisfério Norte (Espanha), permite inferir 

sobre a importância da localização nas condições de preservação do material analisado, 
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dado que os sítios Ema I e Perna I no Brasil são abrigos e que o sítio Los Postes em 

Espanha é uma caverna. 

 As diferenças entre os sítios estudados acentuam-se quando observamos o tipo de 

cobertura vegetal existente em cada local na atualidade, sendo estes: Caatinga arbustiva 

baixa, Caatinga arbustiva alta de galeria, Caatinga arbórea média (Brasil) (CHAME, 2007) e 

vegetação mediterrânica arbustiva (Espanha) (GOVERNO DE EXTREMADURA, 2013), o 

que permitiu observar as diferentes respostas da paisagem em âmbito local às variações 

climáticas globais. 

 Além da possibilidade de investigar as alterações do paleoclima em áreas 

geográficas bem distintas, a pesquisa desenvolvida justifica-se pelo facto de as áreas 

estudadas já apresentarem um longo registro histórico de investigações arqueológicas aí 

realizadas, mas poucas investigações no âmbito das variações climáticas locais. 

 

2. Paleoclima e comportamento humano no Holoceno 

 

 Alguns estudos arqueológicos e paleontológicos têm demonstrado evidentes 

correlações entre as variações climáticas e a história do Homem moderno (Homo sapiens). 

 Como exemplos podem referir-se a saída do Homo sapiens de África entre os 200 

mil anos e 150 mil anos, coincidindo com um período classificado como muito frio pelo 

estágio isotópico marinho 6 (MIS6) (VILLALBA & SOLAR, 2007; LOCKWOOD, 2007; 

HETHERINGTON & REID, 2010; CUNHA, 2010). A ocupação de alguns locais da América 

pelo Homem moderno, como consequência do aparecimento de uma vegetação mais 

aberta, está relacionada com um clima mais seco, característica do final do Pleistoceno e 

início do Holoceno (CHAVES et al., 2006). Na região do Crescente Fértil, existem os 

primeiros registros de agricultura no mundo, que são coincidentes com um aumento de 

temperatura entre 10 ka e 6 ka BP (PUSTOVOYTOV et al., 2007).  

 Consequências das alterações nas condições climáticas também podem ser 

observadas na mudança no estilo das pinturas rupestres dos sítios estudados na Serra da 

Capivara, com uma ruptura  entre os 9 ka e 6 ka BP, que marca o surgimento da chamada 

tradição Agreste e o desaparecimento da tradição Nordeste1 (PROUS, 1992; PESSIS, 2003; 

MARTINS, 2008; MÜTZENBERG, 2010). Este momento de ruptura  também foi identificado 

e descrito por BUCO (2012) na nomenclatura de Movimento de Transição para o Movimento 

de Passagem. 

                                                

1
 Referências sobre as tradições podem ser consultadas no Capítulo 3. 
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 Na Serra da Capivara, nomeadamente nos artefactos líticos encontrados no sítio 

Boqueirão da Pedra Furada, também se observam alterações na tipologia utilizada, a qual 

foi classificada, por F. Parenti em 1992, como pertencente ao período Serra Talhada I e II, 

datado entre 12 ka e 6 ka BP (PROUS & FOGAÇA, 1999; PARENTI, 2001; MÜTZENBERG, 

2010).  

 Na Península Ibérica as classificações da cultura material são mais complexas pois 

compreendem diferentes tipologias de cerâmicas e artefactos líticos, datadas entre 9 ka e 4 

ka. BP. Nesta região, a mais importante aquisição em termos culturais corresponde à 

incorporação de práticas agro-pastoris (CRUZ & OOSTERBEEK, 1998; CAMPOS, 2009; 

CRUZ, 2010). Mais especificamente no sítio de Los Postes, em Espanha, as evidências de 

transição socioeconômicas são observadas no processo de utilização da caverna ao longo 

dos anos, que funcionou alternadamente como local de armazenamento ou enterramento, 

desde a transição entre o Epipaleolítico e Neolítico (unidades estratigráficas UE 10-11) 

(TOMÉ, 2010). 

 Mais recentemente, durante o período de curta duração que ficou conhecido como 

"Pequena Idade do Gelo", em que ocorreu uma diminuição brusca da temperatura, houve 

alterações nas relações socioeconómicas europeias entre o séc. XII e o séc. XIX 

(SÁNCHEZ, et al., 2013; ABRANTES et al., 2013). Esta interação histórica foi estudada por 

historiadores como BRAUDEL (2001), que a classificaram como "uma idade média de longa 

duração", fazendo-se um trocadilho com sua própria classificação de temporalidade. 

  Para além destas evidências, pode ainda ser citada a influência da variação de 

temperatura durante a última glaciação na cultura material do Paleolítico, conforme sugerem 

alguns autores (RENAULT-MISKOVSKY, 1987; THOMAS et al., 2012). 

 Considerado, do ponto de vista socioeconómico, como sendo o período mais 

importante da história do Homem moderno, o Holoceno foi marcado por importantes 

inovações que puderam ser observadas no período cultural classificado por John Lubbok, no 

séc. XIX como Neolítico (FLOHN, 1977; RENFREW & BAHN, 1996; 2005; BICHO, 2006; 

PUSTOVOYTOV et al., 2007), quando por todo mundo se começam a encontrar evidências 

de domesticação de plantas e animais pelos grupos pré-históricos, os quais se tornaram 

sedentários, assim como alterações em aspetos mais subtis da cultura material como os 

estilos da arte rupestre e alterações na tipologia lítica.  

 Existem, portanto, inúmeras teorias que pretendem explicar a relação destas 

alterações comportamentais e da cultura material durante o Holoceno (CHILDE, 1966; 

JIMÉNEZ VILLALBA, 1995; RENFREW & BAHN, 1996; 2005; OOSTERBEEK, 1999; 

TRIGGER, 2004), bem como com os momentos em que ocorreram as principais alterações 

climáticas (BARRY et al., 1977; AB’SABER, 1991; GORNITZ, 1995; CLAUSSEN et al., 
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1999; HUCKLEBERRY et al., 2001; SCHULZ & PAUL, 2002; FAGAN, 2004; LEDRU et al., 

2005; LIN et al., 2006; PUSTOVOYTOV et al., 2007; GRONENBORN, 2009; 

HETHERINGTON & REID, 2010; BAR-YOSEF, 2011; ROSEN & RIVERA-COLLAZO, 2011; 

DAVIDSON, 2012; HEYD & LENSSEN-ERZ, 2012; ARAUJO, 2013) 

 Pelos registros geológicos, verifica-se que ao longo do tempo foram preservadas 

evidências  da ocorrência de períodos frios (glaciais) e quentes (interglaciais) com ciclos de 

cerca de 100 ka. e outras variações à escalas milenar, detetadas pela primeira vez em 

sondagens de gelos da Groelândia. As oscilações climáticas sentidas no final do Pleistoceno  

e Holoceno são identificadas como sendo intensas e de curta duração, refletindo a influência 

de diferentes alterações externas, como as oscilações orbitais (CRONIN, 2010; 

HETHERINGTON & REID, 2010), assim como de variações internas, como os eventos 

Dansgaard-Oeschger (D-O) (BOND et al., 1993; FITZPATRICK, 2011), Ciclo de Bond 

(BOND et al., 1999; DEBRET et al., 2007), eventos Heinrich (BOND et al., 1992; 1992a; 

THOMAS, et al., 2012), Younger Dryas (AULER et al., 2004; LIU et al., 2012), evento 8200 

(BUDJA, 2007; SANTOS, 2010), evento 4200 (MOROS et al., 2004; JING et al., 2007;RULL 

et al., 2011; FLETCHER et al., 2012) e o Máximo Termal Holoceno (WILLIAMS et al., 1994; 

KAPLAN & WOLFE, 2006; RENSSEN et al., 2012; 2009).  

 As oscilações climáticas poderiam justificar uma resposta adaptativa, refletida em 

aspectos da cultura material dos grupos humanos na pré-história, a qual pode ser 

relacionada com a Teoria da Resiliência (EGGERMAN & PANTER-BRICK, 2010; MASTEN, 

2010; ROSEN & RIVERA-COLLAZO, 2011; KIRMAYER et al., 2011; COLONESE et al., 

2014), que tenta explicar como os mecanismos biológicos e psíquicos reagem positivamente 

em períodos de crise, que neste caso poderiam ser desencadeados pelas alterações 

climáticas. Outra teoria comportamental que pode ser aplicada ao contexto trata-se do 

“behaviorismo radical” que explica o comportamento do indivíduo como consequência do 

fenômeno de grupo (SKINNER, 1953; TODOROV, 2004; DITTRICH, 2008). Contudo, estas 

relações são apresentadas aqui de forma puramente especulativas, visto que será sempre 

necessário efetuar uma pesquisa mais aprofundada dos contextos arqueológicos em função 

dos dados climáticos que são apresentados. 

 De uma forma geral, as oscilações cíclicas a uma escalas global podem ser 

observadas em locais que apresentem naturalmente condições ideais de preservação, como 

os testemunhos de gelo e marinhos (BISCHOF, 2002; BROECKER, 2002; CLARK et al., 

2002) que estão distantes da maioria dos sítios arqueológicos conhecidos. Assim, neste 

trabalho foram utilizadas algumas metodologias de análise que têm apresentado bons 

resultados na caracterização dos efeitos das oscilações climáticas em zonas continentais 

nas proximidades de áreas com vestígio de ocupação humana. 
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2.1. O Holoceno como tema de pesquisa 

 

 Como referido anteriormente, este trabalho irá tratar das condições climáticas 

durante o Holoceno, a época mais recente do Quaternário, durante o qual se reconhece o 

aparecimento do Homem moderno e das primeiras civilizações (SMITH, 2007).  

 O termo Quaternário foi introduzido por Desnoyers em 1829 para descrever um 

depósito marinho mais recente que os depósitos do Terciário na França. Posteriormente, 

Lyell em 1839 introduziu os termos Pleistoceno (2.5 Ma a 11 ka BP) e Holoceno (11 a 

atualidade) como subdivisões do Quaternário (VALDEOLMILLOS RODRÍGUEZ, 2005; 

WALKER et al., 2009; COHEN et al., 2013).   

 O Holoceno teve início no final da última glaciação (estágio isotópico MIS2) e 

estende-se até aos tempos atuais, com características climáticas mais quentes, típicas do 

período interglacial ou estádio isotópico 1 (LOCKWOOD, 1979; NETO & NERY, 2005, 

VALDEOLMILLOS RODRÍGUEZ, 2005; Tabela 1).   

 

Tabela 1. Caracterização geral do clima durante o Holoceno, elaborada com informações de NETO & 
NERY, 2005; PAROLIN & STEVAUX, 2000. 

 

Período (anos BP) 8 000 - 7 000 5 600 - 2 500 2 500 - 2 000 

Hemisfério norte 
Temperaturas amenas 

com retorno das 
chuvas 

Período mais quente 
com verões e invernos 

amenos e 
desenvolvimento das 

florestas 

Período mais frio com 
fortes tempestades, 

desaparecimento das 
grandes florestas 

Hemisfério sul 

Seco com forte 
influência dos ventos 
(formação de dunas 

continentais) 

Seco com o fim dos 
gelos glaciares, exceto 
nas altas montanhas 

Climas mais amenos 
com chuvas 

 

 No entanto, é preciso ter em consideração que as atribuições acima apresentadas 

são caracterizações generalistas, pois o que se observa quanto ao clima durante o 

Holoceno são diferenças climáticas moduladas por forçantes externas, como o ciclo de 

precessão e obliquidade, e forçantes internas como a ENSO, a ZCIT (Zona de Convergência 

Intertropical), a NAO (North Atlantic Oscillation) e outras que são influenciadas pelas 

características geomorfológicas de cada área, tornando o clima do Holoceno extremamente 

dinâmico (DANSGAARDE et al., 1993; SCHULZ & PAUL, 2002; BICHO & HAWS, 2008), 

facto que foi constatado pela presente pesquisa. 
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2.2. Principais eventos e ciclos climáticos e sua caracterização 

 

 As variações climáticas surgem como respostas à atuação de forçantes, as quais 

podem ser de dois tipos: externas ou internas, que atuando com diferentes ciclicidades. 

Como se pode observar na Fig. 1, as forçantes externas causam desequilíbrios entre as 

diversas interações dos componentes do sistema climático, resultando numa resposta das 

variações climáticas observáveis. 

 

 
 

Fig. 1. Esquema de relação de forçantes climáticas internas e externas. Adaptado de RUDDIMAN 
(2001). 

   

 Das três causas, consideradas como forçantes externas por RUDDIMAN (2001), 

serão abordadas as alterações relacionadas como o sol (irradiação solar) e as alterações da 

órbita da Terra. 

2.2.1. Ciclos orbitais 

Irradiação Solar  

 Podemos considerar três períodos diferentes de intensidade da radiação solar para o 

Hemisfério Norte durante o Holoceno: 1) de 11.6 a 9 ka BP, quando o Hemisfério Norte 

esteve sujeito a uma máximo de insolação de verão, mas ainda eram sentidos os efeitos das 

grandes geleiras; 2) de 9 a 6 ou 5 ka BP, quando a insolação de verão no Hemisfério Norte 

era alta e a influência das geleiras era pequena; e 3) de 6 ou 5 ka BP até ao fim do tempo 

pré-industrial quando ocorreu um declínio da insolação de verão no Hemisfério Norte 

(PIVEL, 2009). 
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 Os dados apresentados no gráfico da Fig. 2, obtidos da base de dados 

disponibilizado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), representam 

a reconstrução de manchas solares (fortes concentrações de fluxo magnético na superfície 

do sol) ao longo de 11 400 anos. Os dados apresentados foram gerados com base nas 

variação da concentração de isótopos de carbono em anéis de árvores, verificando-se a 

ocorrência de ciclos com intervalos de aproximadamente 11 anos, como calculado com base 

em modelos físicos (SOLANKI et al., 2004; MUSCHELER et al., 2007; BARD et al., 2000).  

 

 
Fig. 2. Variações na concentração radiocarbónica dendrológica dos últimos 11.4 ka BP. Adaptado de 

SOLANKI et al., (2004).  

  

 A influência do nível de radiação solar sobre o clima ainda é tema de discussão, visto 

que os registros disponíveis foram obtidos apenas com base na influência da radiação 

emitida durante as explosões solares sobre o crescimento dos anéis de árvores 

(dendrologia), sem ter em conta outras informações sobre a sua influência na paisagem em 

diferentes lugares da Terra (FREDÓ & SOUZA, 2010). Neste sentido, para alguns autores a 

relação entre a ocorrência de explosões solares com outros proxies, bem como com o total 

de irradiação solar não pode ser estabelecida de forma direta (BARD et al., 2000; 

MUSCHELER et al., 2007). 

 Por outro lado, nos registros observados no gráfico da Fig. 2, observa-se uma 

variação brusca no registro de atividades solares por volta de 10.3 ka BP, a qual poderia 

estar relacionada com uma variação climática ocorrida no mesmo período (CRONIN, 2010). 

Para este autor, a variação do clima da Terra ocorrida durante o Holoceno resulta de uma 

interação entre a precessão dos equinócios e a atividade solar observada.  
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 BOND (2001) apresenta evidências, com base nos testemunhos de gelo, de que a 

atividade solar poderia originar mudanças à superfície por alterações da dinâmica ambiental 

como resposta às variações da concentração de ozônio na estratosfera e da temperatura.  

 Dados de isótopos de oxigênio (δ18O) em estalagmites do Oman apontam para cinco 

episódios de redução de chuvas coincidentes com momentos de forte irradiação solar em 

períodos de tempo reduzido, à volta de 6 300, 7 400, 8 300, 9 000 e 9 500 BP. 

Curiosamente, cada um destes intervalos coincide com a observação de uma redução da 

irradiação e aumento do ice drift nas sondagens do Atlântico Norte (BOND et al., 2001). 

 O período de maior radiação solar para o Hemisfério Norte é 9 ka BP (KUTZBACH, 

1981; FISCHER & JUNGCLAUS, 2010). No entanto, pesquisas realizadas em regiões 

elevadas, como no Lago Titicaca no Altiplano boliviano, mostram que o período mais seco 

do Holoceno ocorreu entre 8 ka e 5.5 ka BP, que coincide com um período de baixa 

irradiação solar durante o verão do Hemisfério Norte (BAKER et al., 2001a). 

Ciclo de Milankovitch 

 Desde há muito que foi identificado pelos astrónomos que há uma variação regular 

(cíclica) das posições relativas da Terra, da Lua e Sol. Estas interações levam a uma 

variação da excentricidade da órbita terrestre, bem como da obliquidade e da precessão dos 

equinócios. Estas variações foram relacionadas com variações cíclicas do clima pela Teoria 

das Oscilações Orbitais ou Ciclos de Milankovitch, (HAYS et al., 1976; IMBRIE & IMBRIE, 

1980; RUDDIMAN, 2001; BICHO, 2006; SILVA, 2007; HETHERINGTON & REID, 2010; 

CRONIN, 2010; FISCHER & JUNGCLAUS, 2010). Com base nesta teoria, Milutin 

Milankovitch apresentou cálculos de quantificação da resposta dos mantos de gelo às 

alterações da radiação solar, mostrando as variações com a latitude para os últimos 

seiscentos e cinquenta mil anos (IMBRIE & IMBRIE, 1980; YOUNG, 1991; RUDDIMAN, 

2001 TONIETTO & MANDELLI, 2003; HETHERINGTON & REID, 2010).  

  

 Os três parâmetros orbitais estudados por Milankovitch são os seguintes: 

 

 - Excentricidade: Os parâmetros elípticos da órbita da Terra em redor do Sol podem 

variar desde uma forma mais circular (0.001) até uma forma mais elíptica (0.06) seguida do 

fenômeno inverso. Atualmente, este parâmetro tem um valor aproximado de 0.01 (SILVA, 

2007). Estas variação tem uma periodicidade entre 405 ka anos e 100 ka, sendo 

responsável pela diferença de cerca de 30 % na radiação solar recebida (BRADLEY, 1999; 

CRONIN, 2010; Fig. 3). 

 - Obliquidade: Está relacionado com o grau de inclinação do eixo de rotação 

terreste em relação ao seu plano orbital, tem uma periodicidade de cerca de 41 000 anos 
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(Fig. 3). Atualmente, existem algumas divergências quanto ao seu valor exato. Para Bicho 

(2006) "atualmente é cerca de 23°30', mas a sua variação oscila entre 21°39´ e 24°36´", 

enquanto para Cronin (2010) "atualmente é cerca de 23°44', mas a sua variação oscila entre 

22°05´e 24°50´". SILVA (2007) considera uma variação entre 22° e 24.50°. Com o aumento 

da obliquidade há uma modulação da sazonalidade nas altas latitudes com invernos muito 

frios e verões muito quente em ambos os Hemisfério s. Com a diminuição da obliquidade há 

uma diminuição da diferença de sazonalidade entre os dois Hemisfério s, com verões 

amenos e invernos úmidos, o que favorece o crescimento das calotes glaciares nos Pólos 

(SILVA, 2007; NAUGHTON, 2007; CRONIN, 2010).  

 - Precessão dos equinócios: O planeta Terra não é perfeitamente esférico, mas 

sim achatado nos polos e bojudo no equador, sendo o diâmetro equatorial cerca de 40 km 

maior do que o diâmetro polar. Além disso, o plano do equador terrestre está inclinado 23° 

26' 21,418" em relação ao plano da eclíptica, que por sua vez está inclinado 5° 8' em relação 

ao plano da órbita da Lua. Devido a isto surgem forças diferenciais que tendem a alinhar o 

seu eixo de rotação com o eixo da eclíptica, o que vai originar o movimento de precessão. 

Este movimento pode ser separado em dois componentes: o movimento axial (em torno do 

Sol e da Lua) e o movimento elíptico (resultante do efeito planetário sobre a massa da Terra, 

causando uma rota independente sobre um foco). Em suma, o movimento retrógrado dos 

pontos equinociais resultante dos movimentos cónicos lentos do eixo de rotação da Terra 

em torno de uma posição média causará alterações do periélio (SILVA, 2007; Fig. 3). Este 

ciclo tem um período que varia entre 23 000 e 19 000 anos. Os efeitos nas regiões próximas 

do equador que recebem maior quantidade de energia proveniente do Sol manifestam-se 

sob a forma de deslocamentos importantes nos limites entre zonas climáticas adjacentes. 

Nas latitudes médias (20° a 40°), a duração relativa das estações e o contraste entre inverno 

e verão são afetados, implicando assim variações climáticas com a mesma frequência e 

amplitude que a precessão, como, por exemplo, a intensidade das monções e as razões 

entre precipitação e evaporação (SILVA, 2007).  

 Atualmente, o verão no Hemisfério Norte ocorre quando a Terra está mais afastada 

do Sol e, portanto, o periélio ocorre quando é inverno no Hemisfério Norte. Daqui a 11 000 

anos BP o Hemisfério Norte voltará a receber mais 10% de irradiação no inverno, tal como 

há 12 ka BP, quando a radiação do Sol era maior no verão (CRONIN, 2010)2. 

                                                

2
 Com base nos dados apresentados pode-se inferir que atualmente a Terra está passando (1-2 ka. DC) por um processo de 

alteração climática mais lenta, do ponto de vista natural, onde os verões no Hemisfério Norte estão tornando-se mais amenos e 

os invernos menos chuvosos, com tendência a um arrefecimento acentuado que é, provavelmente, retardado pelo efeito 

estufa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua
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Fig. 3. Ciclos orbitais ou Ciclos de Milankovitch: a) excentricidade; b) 
obliquidade; c) precessão. Adaptado de ZACHOS et al. (2012). 

 

 A excentricidade modula o efeito climático dos ciclos de precessão (SILVA, 2007) na 

radiação recebida. Quando a excentricidade é máxima e a diferença da radiação solar é de 

30%, o tempo de sazonalidade é crucial no periélio. Outra questão importante a citar sobre a 

interação dos ciclos é a de que nas latitudes baixas a radiação solar recebida é 

essencialmente dependente da variação na excentricidade e precessão dos equinócios, 

enquanto nas latitudes elevadas é maior a influência da variação da obliquidade (BRADLEY, 

1999; FISCHER & JUNGCLAUS, 2010).  

 A Teoria das Oscilações Orbitais foi alvo de severas críticas, mas a partir dos anos 

70 do séc. XX, com o desenvolvimento dos estudos isotópicos em sondagem dos fundos 

oceânicos, a teoria ganhou novo interesse e hoje é quase universalmente aceite 

(FERREIRA, 2002; RODRIGUES & RIBEIRO, 2010). 

 Na década de 70 do século passado, os quais, de acordo SILVA (2007), dizia: 
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 "(...) demonstram que as frequências astronômicas estavam presentes de forma 

significativa nos dados paleoclimáticos. Assumiram primeiramente em seu estudo que o 

sistema climático tinha uma resposta linear à indução orbital. A partir de dois testemunhos 

do fundo do mar, que continham um registro contínuo de 450 mil anos, analisaram três 

parâmetros sensíveis às mudanças climáticas e os transformaram em séries temporais 

geológicas. Os parâmetros eram a composição isotópica de oxigênio (δ18O) em 

foraminíferos planctônicos, uma estimativa das temperaturas de verão na superfície do mar, 

baseada em radiolários, e a abundância relativa de outras espécies de radiolários. As 

técnicas numéricas de análise espectral utilizadas pelos autores foram desenvolvidas para 

procurar evidências nas frequências de variação da obliquidade e da precessão" 
 

 Desta forma, as reconstruções paleoclimáticas apontam para oscilações não 

lineares, que segundo os mesmos estudos seriam devidas à excentricidade. SILVA (2007) 

refere que esses efeitos seriam provocados pela modulação que esse ciclo provocaria no 

ciclo de precessão, que possui uma amplitude proporcional. Uma resposta a essa 

modulação seria a observada nos mantos de gelo onde a indução provocada pela 

precessão implicaria num tempo de crescimento das geleiras maior que o de recuo. O 

tempo de crescimento seria proporcional ao ciclo de 100 mil anos, com uma recessão rápida 

de alguns milhares de anos. Este facto é apoiado por autores como BENNETT (1990) que 

acrescenta que a periodicidade da precessão também se deve às variações da distância da 

Lua à Terra. 

 O gráfico da Fig. 4 representa as amplitudes de cada ciclo, quando comparados 

entre si. 

 
 
 

Fig. 4. Variações na geometria orbital em função do tempo. Adaptado 
de IMBRIE & IMBRIE (1980). 
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 Neste trabalho procurar-se-á seguir a linha de interpretação de BENNETT (1990) e 

CRONIN (2010), os quais defendem que a Precessão dos Equinócios é um dos ciclos com 

maior importância nas flutuações climáticas registradas no Holoceno. De facto, segundo 

CRONIN (2010) a resposta climática não linear da Precessão dos Equinócios (Fig. 5) pode 

explicar a variabilidade climática suborbital observada a 10.3 ka BP, com um período mais 

quente à volta dos 6 ka BP, como é demonstrado pela diminuição da espessura do gelo no 

oceano Antártico e em Hudson Bay (Groelândia) em cerca de 40-80 cm (LORENZ & 

LOHMANN, 2004), que é seguido por uma tendência de arrefecimento natural a partir desse 

momento (IMBRIE & IMBRIE, 1980; LORENZ & LOHMANN, 2004). 

 Para o Hemisfério Sul, onde a insolação é um dos factores mais importantes na 

regulação do clima, verifica-se que durante o final do Pleistoceno  as variações observadas 

na precipitação, por exemplo no território brasileiro, estão relacionadas com as variações do  

ciclo de precessão (ARZ et al., 1998; CRUZ et al., 2005), ao passo que durante o Holoceno 

se observa uma redução da precipitação na região Nordeste brasileira, que poderá ser 

justificada pelos mecanismo de modificação atmosférica e dinâmica oceânica que atuam  

diretamente sobre a transferência de calor e umidade meridionais  (FISCHER & 

JUNGCLAUS, 2010). 

 

 
 

Fig. 5. Efeito da precessão sobre as estações de ano em relação ao periélio e 
afélio.  Adaptado de http://forum.ilmeteo.it/showthread.php?t=84966, 
consultado em 05/09/14. 
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 A conjugação de todas estas forçantes leva à ocorrência das mudanças climáticas 

abruptas, que são essencialmente de dois tipos: 

- Eventos recorrentes (cíclicos): Eventos de Dansgaard-Oeschger; Eventos de Heinrich; 

Ciclos de Bond ( à escala milenar) . 

- Eventos únicos: Younger Dryas,  Evento 8.2 ka, Máximo Termal Holoceno e Evento 4.2 ka. 

 2.2.2. Variações suborbitais 

 Sobrepostas às variações climáticas influenciadas pelas variações orbitais surgem 

alterações climáticas bruscas cuja periodicidade não pode ser explicada unicamente pela 

Teoria Orbital de Milankovitch, as chamadas variações climáticas suborbitais. As variações 

climáticas suborbitais ocorreram numa escala milenar, durante todo o último período glaciar 

e interglaciar, entre os 10 ka e 1 ka BP (BOND & LOTTI, 1995; BOND et al., 1997; 

NAUGHTON, 2007; PIVEL, 2009; ALVAREZ-SOLAS et al., 2010) e são caracterizadas por 

se iniciarem ou terminarem de forma abrupta, e podem ter a uma duração de alguns 

séculos. Entre as variações climáticas suborbitais incluem-se os eventos de Dansgaard-

Oeschger, eventos de Heinrich, Younger Dryas, ciclos do Bond, evento de 8.2 ka e outros 

(CRONIN, 1999), que são muito conhecidos no Hemisfério Norte e, segundo alguns autores, 

estabelecem fortes conexões com as variações observadas no Hemisfério Sul (ARZ et al., 

1998; 1999; BEHLING et al., 2000)   

Dansgaard-Oeschger (D-O) 

 Os eventos de Dansgaard-Oeschger são variações cíclicas caracterizadas  por uma 

alternância entre aquecimentos súbitos (interestádio, GIS - Greenland interstadials) e 

arrefecimentos progressivos (estádio GS - Greenland stadials) (BOND et al., 1999; 

RAHMSTORF, 2002). Com duração de ~1-3 ka (DANSGAARDE et al., 1993; VAN KREVELD et 

al., 2000; PAILLARD, 2001), a causa destes eventos ainda é discutida, parecendo estar 

relacionada com variações oceânicas e forçantes externas (ALVAREZ-SOLAS et al., 2010; 

CLARK et al., 2002; SAKAI & PELTIER, 1999). Mais recentemente, os episódios frios desta 

variação foram atribuídos a fortes descargas de icebergues no Atlântico Norte (NAUGHTON, 

2007, RAHMSTORF, 2002). Mais especificamente, essa descarga irá reduzir a intensidade de 

corrente de águas profundas do Atlântico Norte, reduzindo a circulação no Hemisfério Sul 

(período quente). Este aquecimento leva ao derretimento de gelo na Antártida, aumentando 

a intensidade da corrente de águas profundas do Atlântico Norte e ao início de um novo 

evento D/O frio (CRUZ et al., 2005; STRÍKIS et al., 2011; BROECKER, 2013; STRÍKIS & 

NOVELLO, 2014; Fig. 6).  
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Fig. 6. Eventos de D/O e Hn Adaptado de BROECKER (2013). 

 

 Alguns dos episódios estadiais do D/O são considerados como episódios extremos e 

são conhecidos por eventos de Heinrich (NAUGHTON, 2007), já as variações menores 

dentro da D/O são, no Hemisfério Norte, consideradas como coincidentes com os episódios 

do Ciclo de Bond (SAKAI & PELTIER, 1999). 

 Evento Heinrich 

  A caracterização dos eventos de Heinrich foi estabelecida com base em níveis 

sedimentares pouco espessos do Atlântico norte (em especial na cintura de Ruddiman entre 

45º e 55º N) ricos em materiais detríticos grosseiros (superiores a 150 µm), designados por 

ice-rafted debris (IRD) coincidente com episódios extremos de D/O (NAUGHTON, 2007; 

FITZPATRICK, 2011). Estes eventos têm um intervalo de frequência semi-sincrónica de 5 a 

17 ka, com duração de um a dois mil anos (ALLEY & ÁGÚSTSDÓTTIR, 2005). 

 Foram definidos seis eventos do Heinrich (de 14 a 70 ka; Fig. 7), com base na 

presença de alta percentagem de foraminíferos polares (N. pachyderma), associados a 

fragmentos minerais com o domínio de grãos de quartzo angulares, livres de revestimento 

(BROECKER et al., 1992). Foi demonstrado que alguns IRD tiveram sua origem no Canadá, 

tendo sido transportados por mais de 3 000 km, chegando as margens ibéricas, o que 

demonstra quão baixa esteve a temperatura da superfície do mar durante cada episódio 
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(BOND et al., 1992; 1992a; 1993; BOND & LOTTI 1995; NAUGHTON, 2007; ALVAREZ-

SOLAS et al., 2010).  

 No início, os curtos intervalos entre os seis eventos de Heinrich foram relacionados 

com o ciclo de precessão (19 e 23 ka) (BOND et al, 1992; 1992a; HEINRICH, 1988). 

Contudo, recentemente ALVAREZ-SOLAS et al. (2010) atribuiu estes eventos a uma 

descarga de icebergues das calotas polares do Hemisfério Norte, associada a uma forçante 

que poderá ser atmosférica, oceânica ou externa. Alguns autores apontam para um 

arrefecimento das águas oceânicas a cerca de 500 e 1 000 anos antes do aumento dos 

detritos carbónicos que marcam estes eventos (BOND et al., 1999; MARCOTT et al., 2011). 

 É preciso considerar que um evento é marcado por acontecimentos anteriores e 

posteriores, que se podem designar por "inter períodos", uma vez que estabelecem a 

transição com intervalos climáticos distintos. No caso o evento de Heinrich, este é seguido 

de temperaturas abruptas quentes o que provoca uma assimetria nos intervalos frios (BOND 

et al., 1993; PAILLARD, 1995). Tal facto demonstra o padrão complexo dos eventos de 

Heinrich que é composto por duas fases distintas: 1ª fase, caracterizada por uma diminuição 

abrupta da temperatura da superfície da água do mar (SST- Sea Surface Temperature) com 

fraca presença de IRD’s e um clima relativamente úmido no continente adjacente; 2ª fase, 

caracterizada por um alto índice de depósito de IRD’s e por um clima árido no continente 

(NAUGHTON, 2007; BARD et al., 2000a). 

 
 

 

Fig. 7. Gráfico com a representação do eventos de Heinrich. Adaptado 
de BROECKER (2013). 
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 Para o Hemisfério Sul, pode-se inferir uma influência destas variações com base na 

conjugação de diferentes parâmetros como a variabilidade dos parâmetros temperatura da 

superfície da água do mar (SST) e salinidade da superfície do mar (SSS), observada 

durante os eventos de Heinrich, que originou uma forte estratificação da coluna de água, 

afetando o padrão natural de circulação termohalina, em particular da AMOC, impedindo a 

transferência de calor das baixas latitudes para as altas (ARZ et al., 1999; NAUGHTON, 

2007).  

 Na Fig. 8 apresenta-se a relação entre os eventos de D/O e os evento de Heinrich, 

nos dados publicados sobre o mar de Irminger por Van Kreveld (2000) e a suas relações 

com a temperatura da superfície do mar, a salinidade e os níveis isotópicos de δ18O  δ13C. 

 Os dados obtidos pelo projeto de simulação de respostas da circulação termohalina à 

adição de água doce em conjunto com as informações do incremento da umidade associado 

aos eventos de Heinrich no Hemisfério Sul, leva-nos a inferir que os efeitos das alterações 

observadas para o Hemisfério Sul são mais brandas, provocando um pequeno aquecimento 

devido ao enfraquecimento da THC, que se traduz na alteração do transporte de calor para 

norte, mantendo mais calor no Hemisfério Sul, o que leva ao aumento da temperatura do ar 

à superfície (SAT) (STOUFFER et al., 2006; BAKER et al., 2001; STRÍKIS et al., 2011; 

STRÍKIS & NOVELLO, 2014) e à alteração do cinturão de chuva (ZCIT) para o sul 

(HANDIANE et al., 2013).  

 
 

 

Fig. 8. Gráfico comparativo  dos registros dos eventos de D/O e Heinrich através 
de diferentes proxies. Adaptado de VAN KREVELD et al. (2000). 
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  Especificamente o evento de Heinrich 1 (H1), surge associado a um período mais 

úmido na região tropical, visto que coincide com o desenvolvimento da floresta semi-

descidual da região no período chamado "Africa Úmida", que dura até cerca de 6 ka BP 

(KUTZBACH et al., 1996; CLAUSSEN , 1999; GRACIN et al., 2007; PIVEL, 2009). 

  Segundo FITZPATRICK (2011) com base em outros autores, o evento Heinrich 0 

(H0) corresponde ao evento designado por Younger Dryas (12.9 a 11.6 cal. ka BP), 

mostrando uma influência da extensão desta variação durante o Holoceno inicial.    

Younger Dryas  

  O Younger Dryas é uma alteração climática abrupta correspondente ao estágio 

Greenland Stadial -1 (GS-1), também chamado Evento de Heinrich - H0, registrado no final 

da última glaciação, entre 12.9 a 11.6 cal. ka BP (Fig. 9). Este evento influenciou o regime 

de precipitação da América do Sul tropical, Ásia e África, com maior incremento de umidade 

à volta de 10°S e decréscimo à volta dos 10°N (FITZPATRICK, 2011; BAR-YOSEF, 2011; 

ALLEY et al., 1993). Segundo LAMBECK (2002), este é um período frio apesar de estar 

associado a um período de insolação máxima no Hemisfério Norte, onde verifica-se uma 

desaceleração na subida do nível médio do mar. Este arrefecimento súbito parece estar 

associado ao rápido degelo do gelo continental que levou a introdução de grande 

quantidade de água de baixa salinidade no Atlântico Norte induzindo assim alteração na 

circulação oceânica reduzindo a circulação termohalina (BROECKER et al., 1998; 

RUDDIMAN, 2001; BAKKER et al., 2009; SHUMAN et al., 2002; LIU et al., 2012).   

 

 
 

Fig. 9. Representação do Younger Dryas, D/O e eventos de Heinrich. Adaptado de Oliveira (2012). 
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 Existem registros das alterações climáticas associadas a este evento um pouco por 

todo o mundo. Assim, na região do Nevada nos Estados Unidos da América, pesquisas 

demonstram que as condições pantanosas do final do Pleistoceno deram lugar a um período 

de depósito aluvial durante o Younger Dryas (HUCKLEBERRY et al., 2001). 

 No Hemisfério Sul, este evento frio originou uma aridez no norte tropical da América 

do Sul pela movimentação da posição média da ZCIT (FITZPATRICK, 2011; HANDIANE et 

al., 2013). Esta aridez condição também é encontrada em regiões de altitude elevada, como 

demonstram as pesquisas na região do Lago Titicaca, no Altiplano boliviano (BAKER et al., 

2001) e na região da Patagónia, em Laguna Potrok Aike na Argentina (HABERZETTL et al., 

2007).   

 Em algumas regiões do Nordeste brasileiro observa-se uma anomalia com 

evidências no crescimento do travertino, indicando água corrente durante o Younger Dryas 

(Fig. 10), com aumento da temperatura à superfície também no Caribe, apresentando 

apenas no final deste período condições mais secas (AULER et al., 2004; FITZPATRICK, 

2011; CARLSON, 2013). 

 
 

Fig. 10. Fases chuvosas no Nordeste do Brasil com base nas 
análises de espeleotemas. Adaptado de AULER et al. 
(2004). 

 

Estudos feitos no do estuário do Tejo (SANTOS, 2010) mostram também evidências 

de um período mais frio, assim como os resultados da variação de temperatura à superfície 

do mar no mediterrânico que apontando para uma diminuição de 1 a 3 °C (CARLSON, 

2013).   

Ciclo de Bond  

 Como já referido, durante muitos anos o Holoceno foi considerado como sendo um 

período de estabilidade climática (em comparação com o último interglacial - Eemian) 

(DANSGAARDE et al., 1993; SCHULZ & PAUL, 2002). As primeiras pesquisas que 

demonstraram uma dinâmica mais complexa para este período foram estabelecidas a partir 

de estudos em testemunhos marinhos do Atlântico Norte, com base em três proxies 

(concentração de grão líticos, traços petrológicos de vidro vulcânico e grãos de hematita, 

quartzo e feldspato) (BOND et al., 1997). Os resultados alcançados nesta pesquisa 
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demonstraram uma série de reorganizações abruptas características de alterações 

climáticas.  

 Os ciclos de Bond foram inicialmente definidos como ciclos de arrefecimento a longo 

prazo que incluem vários ciclos de Dansgaard-Oeschger de arrefecimento progressivo. 

Foram numerados de 0 a 8, e identificados por volta de 400, 1 400, 2 800, 4 200, 5 900, 8 

100, 9 400, 10 300 e 11 100 anos BP. Não há, no entanto, um sinal climático característico, 

pois alguns correspondem a períodos de arrefecimento, enquanto outros coincidem com 

períodos mais áridos em algumas regiões (BOND et al., 1997; 2001). 

 BOND (2001) sugeriu que a existência de oscilações climáticas, mesmo durante os 

períodos glaciares, corresponde a uma característica generalizada do sistema climático 

(sem modelação por gelo), relacionando-as com as atividades solares (BOND et al., 2001). 

Contudo, outras possibilidades de explicação para os ciclos de Bond são apresentadas, tal 

como uma relação com o ciclo de 1 800 anos registrado pelas marés, o qual pode ter como 

base as variações seculares no momento de passagem do periélio e na excentricidade da 

órbita da terra (KEELING & WHORF, 2000), ou ainda como uma resposta às alterações da 

circulação termohalina associada aos eventos de Heinrich (SAKAI & PELTIER, 1999). 

 Segundo autores como BOND (1999), SAKAI & PELTIER (1999), SANTOS (2010), 

ALVAREZ-SOLAS (2010) e CRUCIFIX (2012), o Ciclo de Bond relaciona-se com outras 

variações, nomeadamente os eventos D-O e Heinrich, mas não há um consenso sobre a 

forma desta relação. Enquanto por um lado poder-se-ia conduzir a efeitos relativamente 

não-intuitivos e complexos, tais como a sucessão de eventos Dansgaard-Oeschger de 

amplitude decrescente entre os eventos Heinrich (Fig. 11). Por outro lado, alguns autores 

compreendem o Ciclo de Bond como uma variação caracterizada pelo alongamento do ice-

shelf após a variabilidade oceânica provocada pelo evento de Heinrich (ALVAREZ-SOLAS 

et al., 2010).  

 Considerando a sua ocorrência no Holoceno, esta variação seria uma manifestação 

mais recente da difusão de um evento à escala milenar que operou independentemente nos 

estágios glaciares e interglaciares. Porém, a identificação dos efeitos deste ciclo durante o 

Holoceno torna-se difícil devido à baixa resolução dos registros que estão associados a 

momentos de alta energia do sol (BOND et al., 2001). 

 Estudos de modulação e registros paleoclimáticos tropicais sugerem que a variação 

climática à escala milenar poderá ser induzida por mecanismos forçantes em baixa latitude, 

entre os quais poderemos incluir fortes interações atmosfera-oceano, tal como alterações a 

longo prazo no sistema de ventos equatoriais, equivalente ao ENSO (El Niño Southern 

Oscillation), alterações na intensidade da ITCZ (Intertropical Convergence Zone) e variações 

no SMSA (Sistema de Monção Sul-americana) (STRÍKIS et al., 2011). 
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  Fig. 11. Gráfico representativo das relações entre os eventos D/O, H 
e ciclos de Bond. Adaptado de ALLEY (1998). 

 

Evento de "8 200" 

  O evento designado por evento “8 200” foi observado pela primeira vez nos registros 

de testemunhos de gelo da Groelândia (GISP2) (NESJE & DAHL, 2001; Fig. 12). É 

caracterizado por ser um arrefecimento extremo de cerca de 6 ± 2 ºC de curta duração e 

induziu alterações em vários parâmetros atmosféricos (SANTOS, 2010; ALLEY & 

ÁGÚSTSDÓTTIR, 2005; PIVEL, 2009).  

 

 
 

Fig. 12. Isótopos de oxigênio obtidos em vermelho pelo GRIP, em preto pelo GISP2, em azul pela 
NGRIP e em verde pelo Dye3. Adaptado de THOMAS et al. (2007). 
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 Este evento teria sido desencadeado pela descarga de degelo da camada de gelo 

Laurentide (também chamado LIS - Laurentide Ice Sheet) na América do Norte, que terá 

levado ao escoamento dos lagos glaciares Agassiz e Ojibway (OLIVEIRA, 2012), por volta 

de 8.4 cal. ka BP (NESJE & DAHL, 2001).  Quando esta água doce chegou ao mar Labrador 

(Fig. 13), deu-se uma alteração da densidade da água com diminuição da formação das 

águas profundas no Atlântico Norte e perturbações na circulação termohalina, associada ao 

transporte de calor (BUDJA, 2007). O tempo de duração deste evento, é pauta de 

discussão, variando de acordo de acordo com o local e metodologia de pesquisa, mas é 

sempre considerado como um evento de escala secular (NESJE & DAHL, 2001).  

 Este evento originou alterações climáticas em outras partes do planeta, com 

características mais úmidas entre 43° e 50° N e mais secas ao norte e sul da Europa, 

incluindo uma queda no nível do lago Siles (sul da Espanha) (BUDJA, 2007).  

 

 
 
 

Fig. 13. Configuração do mar Labrador e mares adjacentes. Adaptado de OLIVEIRA (2012). 
 

  

 Na América do Norte foram encontrados registros de condições frias e secas por 

volta de 8 ka BP, correlacionadas com o evento em questão, que são apontadas como 

agravantes das condições secas já estabelecidas pelos efeitos do Younger Dryas 
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(HUCKLEBERRY et al., 2001; ALLEY & ÁGÚSTSDÓTTIR, 2005); Este mesmo 

prolongamento das condições secas também foi identificado na América do Sul, na região 

sul da Patagónia argentina (LeGRANDE, 1995; HABERZETTL et al., 2007). 

 Ainda na América do sul, na região do lago Carioco (Venezuela) os dados apontam 

para a presença de condições secas com muitos ventos, mantendo o padrão observado em 

outros eventos, com a transferência para o sul da zona de convergência intertropical. Estas 

condições secas ainda foram registradas na Colômbia, México e Costa Rica (ALLEY & 

ÁGÚSTSDÓTTIR, 2005). 

 Para a região Nordeste do Brasil, assim como observado no padrão dos outros 

eventos frios registrados no Hemisfério Norte, parece haver uma tendência oposta, a partir   

do registro de isótopos de oxigênio, apontando para a existência de condições mais úmidas 

na região do estado da Bahia (BARRETO, 2010).  

 Na margem ibérica, este evento está bem marcado no registro de baixas 

temperaturas da água do mar no prodelta do Tejo (SANTOS, 2010). Na parte ocidental do 

mar Mediterrâneo observou-se um declínio na vegetação de floresta há 8.3 cal. ka BP 

(FLETCHER et al., 2012).  

 Na parte norte da Península Ibérica e sudoeste da margem continental francesa, a 

pesquisa de OLIVEIRA (2012), com base no estudo de polens, aponta para um regime frio e 

úmido devido ao mecanismo atmosférico que envolveu alterações na atividade ciclónica e 

na posição da corrente de jato no Atlântico, e a prevalência de situações de forte circulação 

zonal com frequentes sistemas depressionários típicos de uma ausência de eventos de 

bloqueio, trazendo maior umidade para esta região. A mesma autora aponta para a 

diminuição da vegetação da espécie Corylus um particular aumento de nuvens, visto que 

esta espécie depende de muita luz para o seu desenvolvimento.   

 No norte de França observou-se um aumento nos registros de foraminíferos 

adaptados a águas quentes (GANDOUIN et al., 2007). 

  Na China, apesar das evidências de condições secas relacionadas com o evento de 

8.2 ka BP (ALLEY & ÁGÚSTSDÓTTIR, 2005), os dados de alta resolução obtidos com base 

na análise de carbono total no lago de captação da província de Yunnan, não identificou 

uma relação direta com este evento e sim com um evento frio à volta do 9 ka BP que estaria 

relacionado com particularidades na região (JING et al., 2007) demonstrando a 

complexidade da integração da observação de uma relação direta entre eventos e forçantes 

locais.  

 Logo após os efeitos característicos atribuídos ao evento 8.2 ka BP, os gráficos de 

temperatura formulados com base em diferentes metodologias, apontam para um 

aquecimento abrupto da temperatura que provocou alterações significativas na paisagem, 

período que ficou conhecido como Máximo Termal do Holoceno.   
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Máximo Termal do Holoceno 

 Este evento climático corresponde a um período relativamente quente com uma 

duração entre 11 e 5 ka BP, como é demostrado por vários estudos. Sendo até por muito 

tempo designado por "Ótimo Climático" (SARNTHEIN et al., 2003; CASTRO et al., 2006; 

ARAUJO, 2013), devido às condições mais quentes em comparação com os registros 

climáticos do Pleistoceno (EMILIANI, 1955). As condições relativamente quentes sentidas 

neste período, têm sido associadas à forçante orbital. No entanto, o momento e a magnitude 

deste evento variam de região para região (Fig. 14), sugerindo assim a influência de outras 

forçantes. Assim, para latitudes médias e altas do Hemisfério Norte, o factor que mais terá 

influenciado o Máximo Termal do Holoceno (MTH), terá sido o efeito de arrefecimento da 

Laurentide Ice Sheet que terá levado a que um atraso no início deste período nesta zona em 

relação ao que se observa para a América do Norte, Atlântico norte e europa ocidental. 

Segundo o mesmo autor, os efeitos do MTH são sentidos principalmente nas altas latitudes 

de ambos os Hemisfério s, com registro de até 5 °C mais quente que o período pré-

industrial, e menos nas zonas tropicais, com alterações de 1-2 °C (RENSSEN et al., 2012).  

 Entre as abordagens apresentadas há de certa forma consenso quanto ao final do 

MTH limitado pelo evento frio de 4.2 ka BP (WILLIAMS et al., 1994; KAPLAN & WOLFE, 

2006; RENSSEN et al., 2012; 2009). 

 De acordo como modelo de simulação OGMELTICE, as mais antigas evidências do 

MTH são registradas entre ~9 a 5 ka BP na região nordeste da América do Norte, norte da 

América do Sul, Ásia Oriental, norte de África, Oriente Médio, Austrália, centro do oceano 

Ártico, parte do pacifico tropical e oceano Atlântico (KUTZBACH & GUETTER, 1986; NESJE 

et al., 2005; KORHOLA et al., 2002; RENSSEN et al., 2012). Os registros mais tardios 

teriam início entre  ~ 6 - 5 ka BP na Groelândia e ao longo da costa do Ártico norte da 

Rússia (SCHULZ & PAUL, 2002; SEIDENKRANTZ et al., 2007; RENSSEN et al., 2012;). Na 

maior parte da Europa, América do norte e nas latitudes médias o evento é registrado a 7 - 6 

ka BP (RENSSEN et al., 2012; FLETCHER et al., 2012; MOROS et al., 2004). 

 São muitos os autores que referem a existência de alterações significativas na 

paisagem coincidentes com o período quente e seco no Holoceno médio e tardio (TAKLYA 

& PIERRE YBERT, 1991; FLETCHER et al., 2012; SCHULZ & PAUL, 2002; OLIVEIRA, 
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2012; GANDOUIN et al., 2007; HABERZETTL et al., 2007; NESJE et al., 2005; RENSSEN et 

al., 2012; 2009). Estas alterações são, por vezes, relacionadas com a ciclicidade observada 

nos gráficos do GISP2, que apresenta um intervalo de 900 anos ou com o Ciclo de Bond 

que é de 1 500 anos (SCHULZ & PAUL, 2002; MOROS et al., 2004; OLIVEIRA, 2012) 

devido ao processo de eventos climáticos chamado de "gangorra climática" (do inglês 

Seesaw), onde um evento frio é imediatamente seguido por um momento de aquecimento 

abrupto (SEIDENKRANTZ et al., 2007). Por outro lado, as alterações climáticas são 

relacionadas com os efeitos da transgressão flandriana, tal como se apresenta, no norte de 

França, o registro de um aquecimento na água dos rios da bacia do St. Momelin 

(GANDOUIN et al., 2007). 

 No Mediterrâneo ocidental, de acordo com resultado obtidos a partir da sondagem 

marinha MD95-2043, observa-se um decréscimo na vegetação de floresta a 7.4 ka BP, 

atribuído a condições secas da atmosfera (FLETCHER et al., 2012) e um aumento da 

vegetação esclerofila no noroeste da região mediterrânica, com verões mais secos há volta 

de 5 ka BP (DE BEAULIEU et al., 2005). 

 Durante o Holoceno médio, nomeadamente de 5.7 a 5.1 ka BP, observa-se um 

processo de aridificação com propagação de estepes e desmatamento dramático, que 

persistiu até os dias atuais, sendo reportado em toda a zona mediterrânica espanhola. Nas 

montanhas de Segura a propagação de Quercus ilex-rotundifolia com um sub-bosque de 

ericaceae, Phyllirea, Rhamnus, Pistacia e Olea serve de indicador do aumento do verão 

(período seco) (DE BEAULIEU et al., 2005). 

 No Canadá foram identificados vestígios palinológicos atribuídos a um período 

quente e seco de 6.5 ka BP a 4.5 ka BP (BARRY et al., 1977). 

 No norte da América do Sul, na tundra de Apakará-tepui (Guiana venezuelana), os 

dados palinológicos apresentam um cenário de condições quentes e úmidas entre 8 - 5 ka 

BP, com possível zona de inundação permanente, atribuídos ao deslocamento da ZCIT 

(RULL et al., 2011). A mesma autora aponta para condições diversas na região dos Andes, 

onde os isótopos de oxigênio indicam um período mais seco durante o Holoceno médio.   

  Na região sul da Patagónio Argentina, a partir de 7.3 ka BP, observa-se uma 

diminuição no regime de flutuações no nível lacustre (HABERZETTL et al., 2007).  
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Fig. 14. Gráficos demonstrativos do MTH. Adaptado de MOROS 
et al. (2004). 

Evento de 4.2 ka BP 

 O evento 4.2 ainda está pouco estudado, mas tem sido identificado como um evento 

frio, correspondendo a uma variação abrupta sendo por vezes designado por "neoglaciação" 

(SEIDENKRANTZ et al., 2007; WILLIAMS et al., 1994) com evidencias principalmente no 

Hemisfério Norte.  

 Pesquisas desenvolvidas no sudoeste da Groelândia demonstram uma diminuição 

na degelo e um aumento da formação de gelo no mar, indicando uma significativa queda na 

temperatura atmosférica, característica de um evento frio e seco (SEIDENKRANTZ et al., 

2007). 

 A cronologia de atuação deste evento é da mesma forma complexa, pois agrega um 

arrefecimento que começaria a volta dos 5 ka BP até aos 3 ka BP (RULL et al., 2011; 

FLETCHER et al., 2012, JING et al., 2007; MOROS et al., 2004), marcando o final do 

Máximo Termal Holoceno. Como é possível observar nas fases de decréscimo na vegetação 

de floresta, observado no Mediterrâneo ocidental, de acordo com dados marinhos obtido 

pelo testemunho marinho MD95-2043, onde foram identificadas pelos autores ocorrências 
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de alterações secas nos períodos de  5.4 - 4.5 ka BP, seguida por alterações também a 3.7 - 

2.9 ka BP (FLETCHER et al., 2012). 

 Por volta de 4.5 - 4.4 ka BP e 3.6 - 3.4 ka BP a tendência para a aridez foi acentuada 

(esgotando totalmente as plantas com folhas largas que foram substituídas árvores do tipo 

evergreen como o zimbro e outras xerófitas) para a zona mediterrânica espanhola (DE 

BEAULIEU et al., 2005). 

 Na Ásia, foram identificados períodos frios, através dos dados obtidos no lago Erhai 

(China) em 5 ka, 2.3 ka e 1.5 ka BP. Estes períodos tiveram correspondência com os 

períodos identificados nos sedimentos marinhos na Groelândia e coincidiram com intervalos 

de cerca de 1.5 ka BP sendo por vezes relacionados com Evento de Heinrich ou o Ciclo de 

Bond (JING et al., 2007). 

 Entretanto, os dados polínicos da planície de Ilan, em Taiwan, apontam para 

condições quentes no período que marca o evento de 4.2 ka BP, com domínio da 

Gramineae e de Artemisia nas terras baixas (LIN et al., 2006).  

  No norte da Europa e Groelândia, segundo os dados oceanográficos, o processo de 

arrefecimento característico deste evento foi observado na temperatura da superfície do mar 

por volta de 3.7 ka BP (MOROS et al., 2004).   

 Na parte norte da Península Ibérica e sudoeste da margem continental francesa 

foram identificados eventos com ciclicidade de ~ 500 anos com redução de Corylus, que 

sugerem alterações dos mecanismos das forçantes climáticas, como a variação solar e/ou 

perturbação na circulação termohalina, que poderiam estar associados aos eventos 

climáticos de 4.2 ka (OLIVEIRA, 2012). Assim com as pesquisas palinológicas do Canadá 

que apontam para condições quentes e secas de 4.5 ka BP a 3.6 ka BP (BARRY et al., 

1977). 

2.2.3. Interações internas e fenômenos climáticos 

 Dentro do sistema climático, a atuação dos factores causais (forçantes externas e 

internas) estabelecem relações entre vários elementos (atmosféricos, vegetativos, 

oceânicos, continentais e glaciares) que se relacionam entre si, por vezes simultaneamente, 

completando o quadro que induz as transformações/alterações nos diferentes setores 

ambientais.  

 Estas relações podem ser traduzidas em fenômenos que atual regionalmente em 

diferentes formas: 
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 ENSO - El Niño Southern Oscillation 

 El Niño Southerm Oscillation (ENSO) é um fenômeno natural, caracterizado por 

flutuações da temperatura da superfície do mar do Pacífico equatorial. O padrão geral do 

fenômeno varia entre dois estados: um em que as temperaturas da superfície da água do 

mar são mais quentes que o normal (El Niño), e outro em que são mais baixas que o normal 

(la Niña) como está apresentado na Fig.15. Segundo RAHMSTORF (2002), este fenômeno 

tem um período de 3 - 7 anos e seu impacto afeta a atmosfera com jato de circulação que 

bloqueia as frentes polares da parte sul promovendo anomalias com fortes chuvas (LEDRU, 

1993). 

 Apesar de sua formação no oceano Pacífico, os efeitos que compõe o ENSO 

apresentam uma relação de influência Atlântico-Pacífico, visto que se trata de um modelo 

acoplado oceânico-atmosférico (CLARK et al., 2002; RAHMSTORF, 2002; SOMOZA, 2010; 

JÚNIOR, 2014), estendendo-se inclusive até ao semiárido nordestino (FERNANDEZ et al., 

2007; FERREIRA & MELLO, 2005). A atuação do ENSO sobre as condições climáticas no 

passado, ainda carece de maiores investigações. Contudo, dados provenientes de corais 

em locais como Huon na Papua Nova Guiné demonstram uma atuação significativa deste 

fenômeno durante Holoceno médio, à volta de 6.5 Ka, caracterizado por fortes chuvas, 

sendo denominado de evento "Super-ENSO" (RAHMSTORF, 2002; GRACIN et al., 2007). 

 O denominado Super-ENSO, pode ter influenciado o clima global à escala milenar 

através de padrões de teleconexões atmosféricas, que induzem um efeito climático de 

"seesaw" entre os dois Hemisfério s (YANG et al., 2006; WANG et al., 2007; SACCO, 2010). 

 Simulações recentes demonstraram uma possível relação entre a alteração 

atmosférica ENSO e o ciclo de precessão, que poderia alterar a intensidade do ENSO 

provocando um aquecimento assimétrico na zona do Pacífico equatorial (RAHMSTORF, 

2002; WANG et al., 2007). Tem-se argumentado que tais mudanças poderiam ser iniciadas 

nos trópicos e propagado para todo o mundo através de um mecanismo de El Niño-

Oscilação Sul (ENOS), uma vez que o fenômeno ENSO é persistente.  

 No mapa da Fig. 15 é possível observar o comportamento das frentes climáticas no 

território brasileiro em diferentes condições. 
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Fig. 15. Imagem demonstrativa das frentes climáticas com e sem a influência do ENSO. 
Adaptado de FERNANDEZ & MUEHE (2006). 

 

NAO - North Atlantic Oscillation  

 A North Atlantic Oscillation (NAO) é um fenômeno climático centrado no oceano 

Atlântico Norte, caracterizado por flutuações da pressão atmosférica ao nível do mar entre a 

região da Islândia e a região dos Açores (Fig. 16). Isto significa que, quando a pressão está 

acima do normal na região dos Açores (com o consequente fortalecimento do anticiclone 

dos Açores), é de esperar que a depressão da Islândia seja reforçada. Esta é conhecida 

pela fase positiva da NAO. Na fase negativa passa-se exatamente o contrário, isto é, há um 

enfraquecimento concomitante quer do anticiclone dos Açores quer da depressão da 

Islândia. Apesar dos efeitos bem estudados para o presente, a influência da NAO sobre o 

clima durante a pré-história ainda são discutidos. 

 A NAO é a principal fonte de variabilidade interanual na circulação atmosférica, a 

qual está associada a mudanças nos ventos do oeste (ou "westerlies") de superfície do 

Atlântico norte para a Europa (HURRELL, 1995, KONDRASHOV et al., 2003). Este 

fenômeno é responsável por influenciar física, hidrológica, química e biologicamente os 

ecossistemas de água doce sobre grande parte do Hemisfério Norte incluindo efeitos sobre 

a temperatura e o nível dos lagos e escoamentos de rios (STRAILE et al., 2003)  

 As alterações na circulação associada às mudanças no índice da NAO são 

determinadas a partir de diferença na pressão ao nível do mar entre os invernos com 

valores maiores que 1.0 e os invernos com valores inferiores -1.0 (HURRELL, 1995). Esta 
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relação está intimamente ligada à posição e à força das tempestades da faixa do Atlântico 

norte, devido à dinâmica do processo interno da atmosfera (RODWELL et al., 1999, 

FIALHO, 2007) com forte domínio regional entre 20°N a 80°N, englobando inclusive a 

Extremadura espanhola, onde se localiza o sítio Los Pontes, principalmente na sua fase 

normal ou baixa, como se pode observar na Fig. 16. 

 Entre os dados paleoambientais apontados como influenciados por este fenômeno 

está a descarga fluvial do rio Tejo que é, em grande medida, influenciada pela fase da NAO, 

verificando-se uma correlação entre a fase negativa ou baixos índices da NAO e os valores 

elevados do caudal do Tejo (SANTOS, 2010) 

 

 
  

Fig. 16. Vetores verticais de integração do transporte de 
umidade pela: A) alta NAO no inverno; B) normal ou 
baixa NAO no inverno; C) Contorno do intervalo de 
magnitude. 
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ZCIT - Zona de Convergência Intertropical  

 A ZCIT pode ser definida como uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial 

da Terra, formanda principalmente pela confluência dos ventos alísios do Hemisfério Norte 

com os ventos alísios do Hemisfério Sul, em baixo níveis (o choque entre eles faz com que o 

ar quente e úmido ascenda e provoque a formação de nuvens), baixas pressão, altas 

temperaturas da superfície do mar, intensa atividade convectiva e precipitação (FERREIRA 

& MELLO, 2005). 

 Trata-se de um fenômeno que ocorre de maneira cíclica, com amplitude variada e 

em diferentes escalas de tempo, indo de algumas décadas a dezenas de milhares de anos e 

são desencadeados, basicamente, por mudanças climáticas nas zonas de altas latitudes do 

Hemisfério Norte e por variações da insolação de verão gerados pelos ciclos de Milankovitch 

(STRÍKIS & NOVELLO, 2014).  

 No Brasil é apontado como responsável por um regime anual o qual, em janeiro, se 

move para o sul e permanece na latitude do planalto central, onde a convergência de ventos 

induz precipitações fortes. Já em Julho a ZCIT move-se para norte, em direção à Amazônia, 

reduzindo efetivamente a área úmida do continente (LEDRU, 1993, LeGRANDE, 1995; 

LEDRU et al., 2005; STRÍKIS & NOVELLO, 2014), como se pode observar na Fig. 17. 

 

 
 

 

Fig. 17. Mapa com o deslocamento anual da ZCIT. Adaptado de LEDRU et al. (2005). 

 

 Este fenômeno é também apontado por vários autores como o responsável pelas 

variações observadas na América do Sul no passado, devido a uma atuação mais 

pronunciada. Entre os efeitos atribuídos está a manutenção de condições de umidade, na 
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região do semiárido, durante o ultimo máximo glaciar  (Last Glacial Maximum - LMG), devido 

ao deslocamento da ZCIT para o sul e o reforço do verão de monção sul-americano, que 

provocou maiores precipitações sobre a América do Sul tropical. Esse deslocamento pode 

ser explicado pelas Teorias Orbitais (FITZPATRICK, 2011; CRUZ et al., 2005; FISCHER & 

JUNGCLAUS, 2010; GRACIN et al., 2007; STRÍKIS et al., 2011;  STRÍKIS & NOVELLO, 

2014) e coincide com as alterações observadas no Atlântico norte demonstrando uma ação 

interhemisférica (WANG et al., 2007). 

 A deslocação da ZCIT é também apontada como hipótese explicativa para os 

períodos secos do médio Holoceno, por análise dos dados polínicos pesquisados na região 

do vale do rio Icatu, no Nordeste do Brasil (LeGRANDE, 1995; DE OLIVEIRA et al., 1999). 

Mas é preciso considerar que somente a deslocação da ZCIT não pode explicar todas as 

alterações observadas durante o Holoceno (DUBOIS et al., 2014), sendo por várias vezes 

conjugada com alterações observadas na AMOC (MATHIAS et al., 2013). 

 Segundo estudos realizados com base em espeleotemas no sudeste do Brasil, os 

efeitos da máxima irradiação solar no verão do Hemisfério Sul resulta na máxima 

movimentação da ZCIT (e monções) ao sul, intensificando a atividade convectiva neste 

sistema (CRUZ et al., 2005). 

 Entre as teorias que procuram explicar as variações climáticas observadas no Brasil 

central, MARTIN (1997) propôs que uma provável alteração nos parâmetros orbitais 

terrestres influenciaram diretamente a insolação do Hemisfério Sul (latitude 20°S) resultando 

em invernos mais quentes e verões mais frios que o presente entre 12 000 e 8 000 anos BP. 

Essa diferença de insolação e amplitude térmica anual causou um enfraquecimento da ação 

da ZCIT sobre o continente sul americano, com o enfraquecimento da ZCIT no Holoceno 

inicial, havendo um favorecimento de condições mais áridas nas terras baixas da América 

do Sul, ou seja, uma aumento no período de seca, e a entrada de massas polares mais ao 

norte do continente durante a primavera e outono, talvez até mesmo durante o verão. Esta 

teoria foi desenvolvida com base nas variações sincrônicas da composição de pólen e 

sedimentos de diferentes sítios da América do Sul entre os períodos de cerca de 12 400 e 8 

800 anos BP (HEMERNEGILDO, 2009). 

 No território brasileiro a influência da ZCIT, faz-se sentir entre a região amazônica e 

o nordeste do país, visto que o aumento de convergência de umidade para a bacia 

amazônica pode levar ao fortalecimento de baixa umidade do Nordeste. No transcorrer dos 

eventos glaciais as variações da insolação decorrente do ciclo de precessão pode gerar 

resposta antifásica entre os biomas das demais regiões supracitadas. Esse padrão 

antifásico é particularmente evidente na comparação entre as séries isotópicas (δ18O) do Rio 

Grande do Norte e Bahia com as séries isotópicas do sul e sudeste (STRÍKIS et al., 2011; 

STRÍKIS & NOVELLO, 2014; Fig. 18). 
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Fig. 18. Gráfico de correlação entre os eventos globais observados no GRIP em 
função de regiões do Brasil, demonstrando a relação antifásica dentro do 
território brasileiro. Adaptado de STRÍKIS & NOVELLO (2014). 

 

Transgressão Flandriana  

 A transgressão flandriana foi um evento que ocorreu por volta de 6 ka BP, e que se 

considera como marcador do início do presente interglacial uma vez que se inicia o 

processo de desgelo. O seu nome deriva de Flandres, região do norte da Bélgica, onde este 

evento foi estudado pela primeira vez. Foi uma época com nível do mar elevado, cerca de 5 
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m acima do nível atual, que terá ocorrido devido ao descongelamento de geleiras 

continentais. 

 A dinâmica da interação entre a superfície oceânica e a atmosfera é uma das 

principais determinantes do clima global. O conhecimento das suas variações e 

características nos períodos de estudo paleoclimático são de suma importância para o 

entendimento do clima, mesmo para zonas continentais cuja influência se observa 

diretamente no alargamento das zonas estuarinas  (GEIGER, 1950; GRIMM, 1999; 

KUCERA et al., 2004) especialmente durante o Holoceno médio. 

 A questão da transgressão flandriana deve ser tratada sob duas óticas: uma voltada 

para o Hemisfério Sul e outra voltada ao Hemisfério Norte.  No Hemisfério Sul, 

abstraindo duas prováveis oscilações negativas, a costa do Brasil esteve submersa até 

cerca de 5.5 ka BP, seguida por emersão até hoje (DOMINGUEZ et al., 1990; WAATTS, 

2001; SUGUIO et al., 2005; CASTRO et al., 2006;). O Hemisfério Norte está atualmente com 

o nível do mar mais alto do Holoceno, com o seu máximo atribuído para 7 ka BP, com a 

abertura dos estuários. Na região do Mediterrâneo foram reportadas duas fases; a primeira 

fase de progradação entre 7 e 2.7 Ka BP, com a formação de "spit-bars" e uma segunda 

fase de progradação que ocorreu por volta de 2.4 ka BP (ZAZO et al., 1996). 

 Nas ilhas Canárias no Atlântico, o começo do processo de agradação, com a 

formação de "spit-bars" nos estuários, são datados de 4 ka BP, com um período exponencial 

de tempestades à volta dos 3.5 ka BP, relacionados com a intensificação dos ventos alísios 

(ZAZO et al., 1996).  

 Além da influência dos processos de transgressão e regressão do mar ao longo do 

Holoceno médio e final, a questão da incidência dos raios solares sobre as diferentes áreas 

do planeta também é intrínseca às características atribuídas ao Máximo Termal Holoceno.  

Circulação termohalínica 

Por ser a porção mais extensa do planeta, o mar é especialmente sensível à 

influência das forçantes internas e externas, afetando diretamente o sistema de distribuição 

interna de calor (Fig. 19). A circulação termohalínica (THC) faz parte da circulação global do 

oceano, e surge devido à alteração da densidade da água por variação de temperatura, e/ou 

salinidade. A THC transporta a água que foi aquecida nos trópicos para o oceano Atlântico 

Norte, através da Corrente do Golfo e da Corrente do Atlântico Norte (NAC). Quando as 

águas superficiais atingem as latitudes mais elevadas, já arrefeceram e a salinidade 

aumentou, levando, por isso, a um aumento da densidade e, consequentemente, essas 

águas frias e mais salgadas vão mergulhar no oceano mais fundo (STOUFFER et al., 2006; 

SAKAI & PELTIER, 1999; RAHMSTORF, 2002). Este é o início da circulação termohalina, 
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uma corrente vertical de água superficial densa que mergulha até uma profundida que vai 

depender dessa mesma densidade (quanto mais densa maior a profundidade) e que 

prossegue na horizontal deslocando as águas antigas. No Oceano Atlântico, as águas 

quentes e salinas movem-se em direção ao norte, transportando calor para a atmosfera. Ao 

alcançarem as regiões da Groelândia essas águas já mais frias e salgadas mergulham e 

deslocam-se para sul em profundidade. A velocidade da circulação termohalínica é muito 

pequena, cerca de 1 cm/s, podendo ser necessários 500 a 1 000 anos para repor a água 

profunda (STOUFFER et al., 2006; BOND et al., 1997; RAHMSTORF, 2002). 

As alterações na THC são apontadas como a principal força interna de alteração 

climática suborbital, responsáveis pelo alto índice de sazonalidade observado no Holoceno 

(FISCHER & JUNGCLAUS, 2010; CLARK et al., 2002; SANTOS, 2013; RAHMSTORF, 

2002). 

 
 

Fig. 19. Representação da circulação termohalínica em âmbito global. Adaptado de RAHMSTORF 
(2002). 

 

 Frequentemente, a THC e a AMOC são utilizadas como sinónimos. No entanto 

apresentam significados distintos, sendo a AMOC definida como a circulação total (em toda 

a bacia atlântica) no plano de profundidade latitudinal, tipicamente quantificada por uma 

corrente em transporte meridional (Fig. 20). Assim, em qualquer latitude corresponde ao 

valor máximo da corrente e à profundidade em que ocorre, especificamente o total de água 

em movimento meridional acima desta profundidade (e abaixo dele, no sentido inverso da 

direção). A AMOC por si, não inclui qualquer informação sobre o que impulsiona a 
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circulação, com quase todas as pesquisas focando-se apenas nas qualificações 

quantitativas da mesma. 

 Admite-se, desta forma, uma relação forçante entre a circulação termohalínica e a 

AMOC (principalmente a realizada nas altas latitudes do Atlântico Norte), considerada por 

alguns autores como sendo mais relevante que a própria influência da circulação 

termohalínica nas alterações climáticas abruptas (SURVEY, 2012; MARCOTT et al., 2011; 

RAHMSTORF, 2002). 

 

  
 

Fig. 20. Representação da AMOC. Adaptado de 
http://www.bio.gc.ca/science/research-recherche/ocean 
/variability-variabilite/labrador/amoc-acmr-eng.php. 

 

 A intensidade da AMOC também pode ser moldada pela entrada no oceano de água 

com baixa densidade (doce) oriunda do degelo de calotas ou vinda do continente, reduzindo 

a formação de águas profundas no Atlântico norte. Com esta redução, as temperaturas da 

superfície do mar e do ar no Atlântico Norte irão diminuir, enquanto sobre o Atlântico sul 

haverá uma tendência para aumentar a resposta à redução do transporte de calor, 

disparando o fenômeno "bipolar seesaw ou gangorra bipolar" (SANTOS, 2013; HANDIANE 

et al., 2013; WANG et al., 2007, BROECKER, 1998; RAHMSTORF, 2002; SEIDENKRANTZ 

et al., 2007). 
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 Com base nos dados obtidos pelo projeto de reconstrução das alterações na 

termohalina, dos programs World Climate Research Program (WCRP) e Coupled Model 

Intercomparison Project/Paleo-Modeling Intercomparison Project (CMIP/PMIP), foi 

identificado que após o abrandamento da THC há um padrão de precipitação que aparece 

com anomalias positivas sobre o equador Atlântico e na Amazônia, ao passo que encontra-

se uma anomalia negativa na zona mais tropical do Atlântico norte. A banda de anomalia 

positiva se estende pelo Atlântico apenas ao sul do equador, desde a Amazônia até o centro 

de África, com o centro próximo ao Nordeste do Brasil.  

Após o restabelecimento da THC, é observado um aquecimento abrupto nas altas 

latitudes (PAILLARD, 1995) apontado como parte da gangorra climática que pode configurar 

novos eventos climáticos, como veremos mais à frente. Este comportamento é considerado 

em conformidade com as variações observadas no Ciclo de Bond e nos eventos de 

Dansgaard-Oeschger no período Holoceno (BOND et al., 1997). 

 

2.3. Reconstrução "multiproxy"  

 

 O arqueólogo inglês Pitti-Rivers escreveu no séc. XIX que ”enquanto a geologia nos 

leva a períodos ainda não pensados antes da história do Homem, a antropologia ensina-nos 

como estimar a estatura e peculiaridades físicas dos esqueletos encontrados nas sepulturas 

e a etnologia permite apreciar a condição social e material do Homem no seu meio 

ambiente”. Desta forma, todos estes ramos da ciência eram considerados indispensáveis 

para este pré-historiador (BAHN, 2005). Com o advento de novas técnicas cientificas, esta 

frase teria muito maior muito maior significado para quem quem estuda a pré-história, visto 

que cada vez mais a arqueologia tem se tornado uma ciência multifacetada, com seus 

pesquisadores utilizando cada vez mais abordagens que vão evoluindo com os avanços nas 

várias ciências (ANGELUCCI, 2003; LIMA-RIBEIRO & BARBERI, 2005). 

 O trabalho abordado nesta pesquisa é um exemplo claro desta realidade, pois ao 

tratar dados paleoambientais em contextos arqueológicos é inegável a necessidade de uma 

amplitude de conhecimentos e conceitos de outras áreas de investigação, entre as quais se 

destacam as ciências da terra e da vida, para uma abordagem integradora de dados 

provenientes de análises multiproxy. 

 Como primeiro passo, a compreensão do significado e aplicação dos conceitos 

presente na terminologia "multiproxy" torna-se relevante nesta pesquisa, devido ao facto de 

ser um termo relativamente recente no âmbito das pesquisas nas ciências consideradas 

humanas. 
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 Por proxy ou marcador, entende-se um parâmetro que é medido ou obtido por 

análise de um material e cujo resultado permite inferir o valor de uma grandeza que não é 

possível determinada diretamente (WALKER et al., 2009; PERRETTI, 2011). Por exemplo, a 

observação dos anéis de crescimento de uma árvore permite, com relativa precisão, estimar 

as condições climáticas no momento do crescimento. Para aumentar a validade das 

conclusões tiradas é necessário a utilização de diferentes proxies independentes, ou seja, a 

aplicação de um estudo por multiproxy. 

 A utilização de análises multiproxy em amostras continentais, para a compreensão 

de dados paleoambientais, ainda levanta diversas críticas devido a peculiaridades na 

assinatura dos diversos proxies, assim como à precisão que é possível obter para os 

próprios vestígios. Contudo, a disponibilidade e aplicação de novas técnicas e metodologias 

têm levado cada vez mais à utilização desta abordagem a amostras continentais 

(BROECKER, 2002; PERRETTI, 2011; ARAUJO, 2013).   

 

2.4. A relevância dos estudos estratigráficos, sedimentológicos e 

mineralógicos nas reconstruções paleoclimáticas 

 

 A reconstrução paleoclimática demanda da aplicação de diferentes conceitos 

provenientes de distintas ciências, uma vez que implica a exploração de diversos factores 

ambientais (internos e externos) de diferentes áreas de estudos. Neste sentido abordar-se-

ão aqui, alguns conceitos teóricos sobre as diferentes áreas das ciências utilizadas neste 

trabalho. 

 Comecemos por analisar a importância da Estratigrafia, o ramo da Geologia que 

procurando determinar quais os processos que estiveram envolvidos na formação das 

camadas de rochas. Todos os resultados obtidos nas análises de sedimentologia, 

granulometria e/ou mineralogia em estudos arqueológicos e paleoclimáticos só têm 

significado se forem feitos com base na estratigrafia de uma coluna de escavação vertical. A 

mesma coluna irá servir como marco de posicionamento dos artefactos e ecofactos 

encontrados para uma melhor organização da sequência dos eventos (CORNAWALL, 1969; 

HIGGINBOTHAM, 1985; NEVES, 2004; CARVER, 2005). 

 Tendo em vista as relações metodológicas aplicadas ao estabelecimento de uma 

estratigrafia, existem diferentes formas que se adequam ao contexto em quem esta é 

observada, podendo ser estabelecida de forma arbitrária, em camadas artificiais ou 

seguindo as camadas naturais demarcadas pela variação da cor e textura. Cada forma de 

demarcação do estrato depende de métodos específicos de registros, que vão de encontro à 

necessidade da pesquisa, permitindo assim a classificação do depósito quanto a sua 
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resolução, baixa ou alta (FAGAN, 1978; HIGGINBOTHAM, 1985; FRITZ & MOORE, 1988; 

ARAUJO, 2008; OLIVEIRA et al., 2008; YARHAM, 2010). 

 A sedimentologia, por sua vez, estuda os processos responsaveis pela formação das 

rochas sedimentares, origem, transporte e deposição dos materiais, diagenése e litificação 

(SMITH & PUN, 2006). 

 As rochas sedimentares clásticas ou detríticas formam-se na sequência de 

processos de intemperismo,  erosão e transporte de rochas preexistentes. À medida que os 

sedimentos são depositados, são pressionadas por outras camadas, convertendo-se em 

rochas sedimentares consolidadas, como o arenito, muito encontrado na zona brasileira 

estudada. A exposição destas rochas sedimentares a factores externos de intemperismo 

pode conduzir novamente a processos de remobilização que originam novos sedimentos 

(DOUGLAS, 1976; SPOLADORE, 2009; YARHAM, 2010). 

   O processo de sedimentação de uma determinada área vai depender do tipo de 

rocha encontrada no local e o tipo de agente de transporte que incide sobre a mesma (e. g. 

água, vento, gravidade) (FERREIRA, 2002). O mais comum é observar a ação conjunta de 

vários tipos de agentes de transporte (YARHAM, 2010). 

 As rochas compostas por mais 50% de material terrígeno são chamadas de rochas 

detríticas ou clásticas. O material terrígeno pode corresponder a minerais soltos, fragmentos 

de minerais ou fragmentos de rochas provenientes de rochas preexistentes por alteração 

e/ou desagregação. Os materiais terrígenos sofrem transporte, com maior ou menor energia 

desde a rocha fonte até o depósito sedimentar. Os processos de transporte e sedimentação 

são os responsáveis pela morfologia dos clastos e outras características texturais das 

rochas sedimentares (DORADO, 1988; OLIVEIRA et al., 2007). 

 As areias e outros sedimentos com tamanho de grão maior, como por exemplo o 

cascalho, são exemplos de sedimentos não-coesivos, ao passo que as argilas são 

consideradas como sedimentos coesivos, pois a resistência ao movimento inicial, depende 

também das forças de coesão entre as partículas (SOUZA, 2010). 

 Pelo que foi referido anteriormente, a determinação dos agentes erosivos está 

diretamente ligada ao clima e é expressa em aspectos físicos e químicos através do 

processo de intemperismo (FERREIRA, 2002). O produto final do intemperismo é o solo e 

os sedimentos encontrados nos depósitos próximos aos sítios arqueológicos, que 

armazenam importantes informações sobre cada período de deposição no conjunto das 

suas camadas (MACEDO, 1983; MARTINS, 1992). 

 Os depósitos sedimentares detríticos podem ser classificados de acordo como o tipo 

de transporte, dividindo-se em aluvionar ou coluvionar. O transporte aluvionar é aquele que 

é feito pela água podendo, no entanto, existir outros tipos de força de transporte que 
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configura um depósito coluvionar, tais como o transporte gravitacional e eólico, em que há 

um menor transporte. 

 A classificação dos sedimentos é feita de acordo com padrões e características que 

dependem de diferentes situações e condições. No estudo e caracterização dos sedimentos, 

a sedimentologia utiliza métodos e princípios que se baseiam na análise granulométrica, 

nomeadamente no seu tamanho, morfologia, textura superficial e mineralogia. 

   Na granulometria é feita a determinação da variação do tamanho do grão dos 

sedimentos. De acordo com o tamanho de grão os sedimentos são classificados em três 

categorias, se excluirmos os materiais grosseiros (com mais de 2 mm de diâmetro): a areia, 

formada pelos detritos mais ou menos ásperos, com diâmetro entre 2 mm e 0.06 mm; o 

silte, formado por partículas muito finas, entre 0.03 e 0.002 mm e a argila, constituída por 

elementos com um diâmetro inferior a 0.002 mm (DORADO, 1988; TUCKER, 2001; 

ALVEIRINHO DIAS, 2004). A diferente distribuição destes componentes está diretamente 

relacionada com o tipo de transporte sofrido pela material, que varia de acordo com a 

distância da fonte e com a energia despendida no processo de deposição. A utilização de 

modelos experimentais pré-estabelecidos e cálculos matemáticos irão permitir inferir sobre o 

clima na altura da formação (VELOSO, 2001; GUIRÃO & TEIXEIRA FILHO, 2011). 

 A fração sedimentar com dimensão < 0.002 mm é composta essencialmente por 

minerais de argila, que são indicadores potenciais das condições ambientais que 

condicionaram a sua formação, pois têm influência direta no tipo estrutura e composição 

química. De acordo com MEIRA (2001) e VARENNES (2003), os minerais argilosos 

pertencem aos seguintes grupos sistemáticos: grupo de caulinita, grupo da ilita, grupo da 

montmorilonita, grupo da clorita, grupo da vermiculita, grupo dos interestratificados e grupo 

da paligorsquite e sepiolite. 

 Os minerais do grupo da caulinita são filossilicatos do tipo 1:1, que podem ser 

gerados por processos de intemperismo, mais especificamente de monossialitização (onde 

ocorre a hidrólise de alguns silicatos). A monossialitização é um processo típico de regiões 

tropicais sub-úmidas, onde o limite inferior da temperatura média anual deverá rondar os 15 

ºC e a pluviometria anual é bastante elevada (geralmente superior a 500 mm), embora com 

estações seca e úmida bem marcadas. A caulinita também é frequente em diversas 

sequências diagenéticas (GALOPIM DE CARVALHO, 2003). O grupo da caulinita ainda 

engloba a dickita e nacrita como polimorfos mais raros, a halloysita que é a sua forma 

hidratada e a alofana e imogolita que são silicatos hidratados mal ordenados que ocorrem 

no solo (DEER et al., 1992). 

 Os minerais no solo podem dividir-se em dois grandes grupos: minerais primários e 

minerais secundários. 
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Minerais primários são aqueles que derivam diretamente das rochas da crusta 

terrestre, como por exemplo quartzo, feldspatos, micas, olivinas, zircão, etc. A sua natureza 

e proporção depende da rocha mãe e do tipo de solo. 

Minerais secundários resultam de alteração física ou química dos minerais primários. 

A análise deste tipo de materiais é de extrema importância para uma avaliação das 

variações paleoclimáticas das regiões em estudo. 

Entre as técnicas de análise que têm apresentado bons resultados para a 

caracterização morfológica e química dos minerais destaca-se a microscopia eletrónica de 

varrimento. Nesta técnica, um feixe de elétrons varre a superfície de uma amostra, gerando 

uma variedade de sinais que irão originar uma imagem da superfície analisada. Para esta 

imagem contribuem os elétrons retrodispersados e os secundários, captados por detetor 

apropriado (e. g. Everhart-Thornley). Para além disso, a superfície da amostra gera raios-X 

característicos dos elementos químicos presentes. Para a sua deteção é utilizado um 

espectrómetro de dispersão de energias de raios-X (BRODWSKI et al., 2005; CARVALHO, 

2012). Os elétrons secundários são emitidos a partir dos átomos que ocupam as primeiras 

camadas atómicas e produzem uma imagem cujo contraste provém da morfologia da 

superfície. Os elétrons retrodispersados provêm do feixe primário, sendo dispersados pelos 

átomos do sólido. O contraste da imagem é determinado pelo número atómico dos 

elementos presentes na amostra, mostrando a distribuição das diferentes fases químicas, 

que servem de suporte para análises mais pormenorizadas dos elementos. Os elétrons 

retrodispersados podem ser provenientes de zonas até 1-2 µm de profundidade.  

A interação do feixe primário com os elétrons dos átomos da amostra provocam 

transições eletrónicas que resultam na emissão de radiação X, cuja energia é característica 

do elemento químico que o emitiu. A deteção e medição da energia dos diversos fótons X 

permite a análise elementar da amostra, técnica denominada espectrometria de dispersão 

de energias de raios-X (EDS). Com esta técnica podemos obter qualitativamente a 

composição elementar, com uma profundidade de amostragem de 1-2 µm, sendo ainda 

possível utilizar um modelo (ZAF) que calcula a quantitativamente a composição elementar. 

Esta técnica tem como factor limitativo o facto da análise se efetuar numa quantidade muito 

pequena de amostra, que pode não ser representativa do todo (amostragem). O EDS é 

ainda importante na formação de mapas de composição que mostram a distribuição 

elementar na superfície da amostra (CARVALHO, 2012). 

Para uma análise mais detalhada de alguns elementos menos abundantes na 

amostra, como por exemplo o arsênio, é necessária a utilização de técnicas específicas.  O 

arsênio ocorre na biosfera nas formas elementares ou em compostos inorgânicos e 

orgânicos (VARENNES, 2003; LEMOS et al., 2009; SILVA & FIÚZA, 2011). A comparação 
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entre a variação da quantidade de As e Fe na matéria orgânica do solo (MOS) ao longo das  

camadas em contexto arqueológico, pode ser um importante indicador de ocupação do solo. 

Este tipo de análise obteve bons resultados em análises sobre terra preta (LEMOS et al., 

2009; RUIVO et al., 2013). Outro elemento importante em contexto arqueológico é o fósforo, 

uma vez que o mesmo funciona como um excelente indicador de ocupação humana pré-

histórica (LAGES et al., 2007). 

Na identificação de minerais, a difração de raios-X (DRX) é um método de análise 

qualitativo que permite a identificação dos minerais presentes em uma amostra. Neste 

método é utilizada uma fonte de radiação X (no método utilizado neste trabalho, Bragg-

Brentano ou método dos pós), a amostra deve ser moída finamente, podendo, no entanto, 

ser utilizada como está desde que interpretação dos resultados tenha em conta esse facto. 

Trata-se de uma não técnica destrutiva, não sendo necessário a preparação prévia da 

amostra, com exceção da moagem para material consolidado (JENKIS, 1988; FITTON, 

1997; SMITH & PUN, 2006, CARVALHO, 2012). 

 Outra forma de identificação da composição mineralógica de uma amostra é a 

elaboração de lâminas delgadas que permitem, por observação em microscópio ótico com 

incidência de luz polarizada a identificação e quantificação dos minerais de uma amostra 

(ROUBAULT, 1982; FAVAS & GOMES, 2000; GOMES, 2000; NARDY & MACHADO, 2009; 

CAMPOS et al., 2013). 

 Alguns exemplos de aplicações específicas dos estudos mineralógicos às questões  

paleoclimáticas são os estudos das variações da composição mineralógica de argilas que 

permitiram identificar as condições climáticas durante o Jurássico Superior e o Cretácico 

Inferior em algumas regiões de França e Inglaterra (HALLAM et al., 1991), assim como 

reconhecer evidências paleoclimáticas e paleoecológicas no Cenozoico na Formação Rio 

Claro, no sudeste do Brasil (DOS-SANTOS et al., 2007). 

 A composição mineralógica de variados sedimentos pliopleistocênicos, conjugada 

com a análise da topografia da gênese de solos resultantes de processos paleoclimáticos 

vem sendo aplicada na diferenciação de tipos de solos em diversos estudos de 

determinação de fertilidade dos mesmos no Brasil (BENEDETTI et al., 2011). Estudos 

mineralógicos conjugados com outras metodologias de análises foram utilizados também 

como indicadores em estudos paleoclimáticos do estuário do Tejo (SANTOS, 2010).  

 As rochas sedimentares quimiogênicas que resultam da precipitação de compostos 

químicos em solução por evaporação do solvente (água) ou de alterações de parâmetros 

físico-químicos do meio ambiente, como por exemplo o pH e temperatura (DORADO, 1988). 

Um dos exemplos deste tipo de rochas são os espeleotemas que resultam da 

precipitação de carbonato de cálcio dissolvido na água no interior de grutas, devido a 
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processos físico-químicos. A água que atravessa o solo dissolve vários componentes que 

podem alterar as propriedades químicas desta águas, nomeadamente o pH. Se uma água 

com pH ácido (por exemplo, por dissolução de grande quantidade de dióxido de carbono) 

entra em contacto com uma rocha calcária, forma-se um composto de cálcio solúvel em 

água, o hidrogenocarbonato de cálcio de acordo com a reação química: 

CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O (l) → Ca2+
(aq) + 2 HCO3

-
 (aq) 

Havendo alterações das condições ambientais, por exemplo se há condições para a 

evaporação da água e a consequente libertação de CO2, então a reação ocorre em sentido 

contrário e o carbonato de cálcio volta a precipitar, formando estalactites e estalagmites. 

Os espeleotemas resultam deste processo de precipitação, ou carsificação 

construtiva, em que os minerais removidos das camadas superiores das rochas por 

dissolução na água cristalizam, o que permite que por estudos microestratigráficos das 

variações da composição química, da textura e das taxas de crescimento do espeleotema 

seja possível inferir as variações de temperatura e precipitação ocorridas durante o período 

de crescimento. Para além disso, a estrutura dos espeleotemas permitem datações por 

técnicas radiométricas, geralmente pelo método de urânio/tório (234U/230Th) o que torna 

possível relacionar informações paleoclimáticas com um registro temporal preciso (CRUZ, 

2003).  

A estrutura primária dos espeleotemas é caracterizada pela presença de laminações 

ou descontinuidades macroscópicas e/ou microscópicas que apresentam cor, limites de 

camadas e transparência diferentes, resultante de diferenças estruturais, tal como a 

presença de impurezas nos carbonatos  forma/distribuição de poros e modo de cristalização, 

sendo este último fortemente influenciada pelo grau de saturação em CaCO3 e pelas 

condições de fluxo durante a deposição dos espeleotemas (CRUZ, 2003). Cada camada 

está relacionada com as variações das condições ambientais no momento do gotejamento 

durante a formação do espeleotema e com a composição da água. Variações nestes 

parâmetros podem causar interrupções do crescimento das laminações ou mesmo 

mudanças no grau de coalescência cristalina, causando formações de poros que ressaltam 

e diferenciam uma laminação da outra. 

Alguns espeleotemas apresentam laminações anuais, o que permite obter uma 

resolução temporal muito superior à maioria dos outros proxies (GENTY et al., 2001, CRUZ, 

2003; CHIVELET et al., 2004; SMITH & PUN, 2006; BARRETO, 2010; STRIKIS, 2014). 

Alterações de laminações podem refletir variações climáticas na distribuição da 

chuva e mudança de temperatura, assim como as mudanças na espessura das lâminas são 

geralmente associadas à quantidade de chuvas. Contudo, é muito importante relacionar o 
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crescimento das lâminas com as temperaturas, pois em alguns casos o crescimento do 

espeleotema ocorre em períodos mais quentes, devido ao aumento da densidade na 

vegetação e da atividade microbiana, pois climas frios e secos dificultam a atividade 

microbiana no solo traduzindo-se numa redução da densidade de vegetação (GENTY et al., 

2001; CRUZ, 2003; ÖSTERLIN, 2010). 

A variação da densidade da vegetação da zona de estudo na Península Ibérica, 

apresenta condições muito específicas, visto que a zona está localizada numa espécie de 

"corredor" onde a varação das espécies vegetais na paisagem é muito mais rápida que no 

restante da península, principalmente em condições mais quentes (ROCHA et al., 2014). 

  O reconhecimento de alterações na paisagem num determinado local e período, 

devido à ação de uma ou mais variáveis climáticas, induz diversas respostas sobre os 

habitats da região e, deste modo, sobre a distribuição dos indivíduos (PICHI SERMOLLI et 

al., 1987; HAFFER, 1992; HARRISON & HASTINGS, 1996; QUÉZEL et al., 1999; 

RODRIGUES, 2003; MATEUS et al., 2003; OPDAM & WASCHER, 2004; TABARELLI & 

GASCON, 2005; DRIESSCHAERT et al., 2006; YARHAM, 2010; SAMPAIO, 2010; 

SOARES, 2013). 

 
2.5. O papel da análise isotópica nos estudos paleoclimáticos  

 

 O contributo da geoquímica na identificação dos minerais e rochas é importante para 

compreender a formação dos sedimentos e suas características, bem como a dos restos 

orgânicos depositados durante o processo de decomposição (SMITH & PUN, 2006). Assim 

como na formação das rochas sedimentares quimiogênicas onde, por exemplo, a deposição 

da calcita ocorre em equilíbrio isotópico com a água de percolação (CRUZ, 2003), também 

nos as razões isotópicas dos elementos químicos existentes nos vestígios de origem 

orgânica estão em equilíbrio isotópico com os mesmos elementos químicos da atmosfera no 

momento da sua deposição. Estas características permitem a utilização das razões 

isotópicas de alguns elementos na reconstrução de condições paleoclimáticas para 

determinados períodos com base nas análises de isótopos de oxigênio (δ18O) e carbono 

(δ13C) em testemunhos de gelo e marinhos, espeleotemas e sedimentos. 

 A variação na proporção entre isótopo leve e pesado depende da atuação 

diferenciada de processos físicos (e.g. congelamento da água) ou químicos (e.g. 

fotossíntese), dependendo assim das alterações climáticas que afetaram uma determinadas 

região (STUIVER et al., 1995; McDERMOTT , 2004; CRUZ et al., 2005; NAUGHTON, 2007; 

HEMERNEGILDO, 2009; LACHNIET, 2009; BARRETO, 2010; RULL et al., 2011).  
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  As razões isotópicas do oxigênio contido nas estalagmites está intimamente 

relacionado com o ciclo da água. Desta forma, quando ocorre  um aumento da temperatura 

atmosférica a quantidade de água que evapora permite também uma maior evaporação do 

isótopo mais pesado que fica retido nos registros continentais. O carbono, por sua vez, vai 

refletir as diferentes condições ambientais associadas aos distintos tipos de vegetação 

existentes nos ecossistemas do passado, uma vez que a presença e quantidade deste 

elemento na MOS varia de acordo com o tempo e espaço (PESSENDA et al., 2005; 

MIRANDA, 2010; FISCHER & JUNGCLAUS, 2010; DRAKE et al., 2012). A determinação 

das razões entre os isótopos de carbono e oxigênio é muito utilizada nos espeleotemas 

devido ao modo de formação dos mesmos, pois a deposição de forma lenta e contínua ao 

longo de todo o período de crescimento leva a que as estalagmites, e também estalctites, 

tenham um registro bastante rigoroso da variação da composição isotópica induzida por 

variações paleoambientais (FLEITMAM et al., 2008; FAIRCHILD et al., 2006; CRUZ, 2003). 

 Outra aplicação das análises de isótopos às condições ambientais são os estudos 

dos isótopos de nitrogénio (δ15N) em ossos, associados aos isótopos de carbono (δ13C), que 

permitem determinar o tipo de alimentação de um determinado indivíduo e, 

consequentemente, possibilita inferir sobre o tipo de bioma que este habitava (AMBROSE & 

NORR, 1992; WILLIAMS et al., 1994; AMBROSE, 2002; AMBROSE & KRIGBAUM, 2003; 

PARALTA et al., 2006; PEREIRA, 2007). 

 De um modo geral, a composição isotópica é expressa em termos do parâmetro δ 

que representa em partes por mil (‰) a diferença do isótopo da amostra em relação ao 

padrão: δX=[(Ramostra/Rpadrão)-1] × 103  em que X representa o isótopo mais pesado (13C, 15N, 

18O), Ramostra é a razão correspondente (13C/12C, 15N/14N ou 18O/16O) e δ corresponde à razão 

entre os isótopos pesados e leves na amostra. Um valor de δ positivo indica que a amostra 

tem uma percentagem de isótopos pesados superior do que o padrão. Um valor de δ 

negativo significa que a amostra é mais empobrecida no isótopo mais pesado em relação ao 

padrão (PEREIRA, 2007; PESSENDA et al., 2009; MIRANDA, 2010; BISPO, 2011). 

 A razão dos isótopos de carbono da maioria dos materiais naturais de interesse 

biológico varia aproximadamente entre 0 e 110 ‰ em relação  ao padrão VPDB (Vienna Pee 

Dee Belemnite, preparado na Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena) 

(LACHNIET, 2009; MIRANDA, 2010). 

2.5.1. Isótopos de oxigênio 

 O oxigênio ocorre na natureza em compostos nos estados gasoso, líquido e sólido, 

estáveis num lato intervalo de temperaturas, o que torna este elemento útil para estudos de 
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paleoclima. Nos diferentes ecossistemas o elemento oxigênio provém de três fontes: o 

oxigênio gasoso (O2), o dióxido de carbono (CO2) e da água (H2O) nos diferentes estados 

em que se pode encontrar. O valor da razão isotópica do oxigênio (18O) vai depender do 

fracionamento que ocorre de acordo com os processos físicos (mudança de estado) ou 

biológicos (fotossíntese, respiração) que ocorrem.  

 Considerando o caso da água como fonte, verifica-se que, durante um aumento de 

temperatura, a  evaporação das moléculas de água e a taxa de transferência entre os meios 

(líquido-gasoso) é diferenciada para cada isótopo, proporcionando a formação de água de 

precipitação rica em 18O (isótopo mais pesado) quando há maior taxa de evaporação desta 

molécula ou em água de precipitação empobrecida de 18O, quando a evaporação favorece o 

elemento mais leve (16O) (WILLIAMS et al., 1994; BROECKER, 2002; PERRETTI, 2011). O 

balanço entre os dois isótopos é mantido porque a água da chuva (rica em 16O) quando cai 

sobre o continente vai reestabelecer o valor da razão isotópica do oxigênio. Durante os 

períodos glaciais a precipitação na forma de chuva ou neve tem do mesmo modo, um teor 

mais elevado no isótopo mais leve, mas há medida que o volume dos glaciares aumenta a 

quantidade de 16O que fica retido sobre o continente aumenta e as águas dos oceanos ficam 

enriquecidas em 18O (Fig. 21). Nos períodos interglaciais mais quentes, a fusão do gelo rico 

em 16O fará com que os oceanos tenham um teor mais elevado neste isótopo (LINGE et al., 

2001; PEKAR et al., 2002; McDERMOTT, 2004; ANJOS-ZERFASS et al., 2011). Tais 

premissas corresponde ao princípio das reconstruções paleoclimáticas com base nos dados 

em foraminíferos (NAUGHTON, 2007). Porém, no caso de ambientes continentais, a 

utilização de proxies de isótopos de oxigênio em espeleotema, a relação dos valores de 

isótopos de oxigênio estão relacionadas com outros parâmetros, tais como a latitude, 

altitude, distância da costa, precipitação mensal e temperatura da superfície (ROZANSKI et 

al., 1993). Relativamente à influência da latitude, os dados de valores obtidos pelo projeto 

da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA - International Atomic Energy Agency), 

em cooperação com a Organização Mundial de Meteorologia (WMO - World Meteorological 

Organization), estabeleceu como valores isotópicos da chuva pós segunda guerra mundial, 

para a região de Gibraltar, valores de 18O variáveis entre -4.1 ‰ e -4.7 ‰ e para a região 

de Faro -4.0 ‰ a -4.6 ‰ (ambas regiões costeiras). Contudo, as análises do IAEA/WMO 

demonstram a existência do "efeito continental", segundo o qual os valores mais negativos 

são encontrados a maiores distâncias das regiões costeiras, até 1 000 km no caso da 

Europa (ROZANSKI et al., 1993), ultrapassando a área de estudo onde se localiza a 

caverna de Los Postes. 
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Fig. 21. Ilustração dos processos primários relacionados ao variações δ18
O relevantes para a 

paleoclimatologia em espeleotemas, dominantemente controlados por variações de 
temperatura e umidade relativa do ar, que influenciam os valores δ18

O através dos vários 

processos e mudanças de fase nos oceanos, atmosfera, hidrosfera, solos e zonas cársticas e, 
em espeleotemas. 

  

 O "efeito continental" consiste basicamente na gradual remoção de umidade vinda 

das massas ar que mudam para o interior ou para zonas orograficamente elevados, 

juntamente com a remoção preferencial dos isótopos pesados durante o processo de 

condensação (Fig. 22). Implicando que o oceano seja a mais importante fonte de vapor de 

água. Nas zonas mais interiores dos continentes o processo de re-evaporação tem uma 

maior importância com perda de oxigênio pesado chegando a 8 ‰ ao longo de 4 500 km de 

distância da costa nas zonas europeias (ROZANSKI et al., 1993). 

 

 
 

Fig. 22. Esquema do ciclo do 
18
O e representação do “efeito 

continental”. Adaptado de PERRETTI (2011). 
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 A perda de 18O retido nas camadas de calcita dos espeleotemas varia sazonalmente, 

sendo mais pronunciada no inverno que no verão. Este efeito é explicado pela diferença 

sazonal do balanço hídrico sobre o continente. No verão, a cobertura vegetal retorna para a 

atmosfera quantidades consideráveis de água durante o processo de transpiração 

(ROZANSKI et al., 1993; McDERMOTT et al., 1999; CRUZ, 2003). 

 A relação entre a razão dos isótopos de oxigênio e a temperatura para as médias e 

altas latitudes no Hemisfério Norte, em estações costeiras, é de 0.69‰ por °C (ROZANSKI 

et al., 1993), cujo o cálculo pode ser observado no diagrama da Fig. 23. 

 
 

Fig. 23. Correlação entre os valores de 
18

O e de 
temperatura. Adaptado de ROZANSKI et al. 
(1993). 

 

 Outro factor de relevância para a reconstrução ambiental sobre os dados de 

estalagmites está na presença de hiatos de crescimento dos espeleotemas, que podem ser 

correlacionados com períodos de paralisações ou não-deposição de calcita, relacionados a 

eventos de intenso arrefecimento, devido a glaciações em regiões de alta latitude, ou a 

atuações de climas áridos a semiáridos em baixas latitudes (CRUZ, 2003). Existem várias 

formas de identificar a taxa de crescimento dos espeleotemas, entre elas a análise textural 

que pesquisa diferenças entre as camadas de calcita que compõem as estalagmites, 

conforme descrito do Capítulo 8 (SELF & HILL, 2003; FRISIA, 2015).  
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 Outra forma de identificação da taxa de crescimento é a utilização do monitoramento 

de gotejamento para o estabelecimento de razões entre os diferentes períodos (úmido/seco 

e frio/quente), partindo da premissa que os factores controladores da variação de δ18O na 

calcita têm sido os mesmo ao longo da história da Terra. Uma premissa a ser considerada 

para o monitoramento da composição isotópica do oxigênio presente na calcita que é 

precipitada  é a de que a temperatura média anual no interior das grutas tende a ser 

constante, sendo semelhante à média anual de temperatura registrada no exterior (CRUZ, 

2003).  

 A variação da temperatura é inversamente proporcional às alterações de δ18O, de 

forma que, quanto menor o valor de δ18O, maior será a temperatura e quanto menor o valor, 

menor a temperatura (PERRETTI, 2011). No entanto, a relação entre os resultados de δ18O 

não são tão simples (ÖSTERLIN, 2010), como demonstra o estudo efetuado por CRUZ et al. 

(2005) no sudeste do Brasil, que aponta para a ocorrência de valores mais negativos no 

Holoceno, durante um período em que os estudos palinológicos indicam uma expansão da 

Mata Atlântica no litoral sul e uma expansão para o sul da floresta amazônica. Para o Peru e 

altiplano boliviano também é indicado um aumento de umidade proveniente da bacia 

amazônica ao longo do Holoceno. 

 No caso concreto da caverna de Los Postes, localizada na Extremadura espanhola, 

as alterações no registro isotópico dependerão sobretudo das variações ocorridas na taxa 

de evaporação de água enriquecida em 18O proveniente do oceano Atlântico durante o 

Holoceno (FLEITMAM et al., 2008) e da sua localização na depressão do rio Guadalquivir. 

2.5.2. Isótopos de carbono  

 Isótopos estáveis - Na natureza o carbono apresenta-se na forma de dois isótopos 

estáveis, 13C e 12C, em percentagens muito diferentes, enquanto o isótopo mais leve, 12C, 

surge numa percentagem de 98.89%. O isótopo mais pesado, 13C, está presente numa 

percentagem de 1.11%. A razão entre os dois isótopos vai variar nos materiais naturais 

como resultado do fracionamento isotópico que ocorre nos processos biológicos, físicos e 

químicos. A variação dos valores de δ13C registrados na matéria orgânica do solo podem ser 

utilizados para identificar o tipo de vegetação presente num região, devido ao facto das 

plantas com metabolismo C3 e C4 incorporarem o carbono em proporções diferentes, pois 

possuem ciclos fotossintéticos específicos, como está representado na Fig. 24 (CRUZ, 

2003; PESSENDA et al., 2005). 
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Fig. 24. Esquema simplificado do ciclo de Calvin para plantas C3 e C4, 
adaptado de LARA & ANDREO (2011). 

 

Aproximadamente 85% das plantas terrestres são do tipo C3 (árvores e gramíneas) e  

discriminam mais intensamente o 13C e por isso apresentam variações na abundância 

isotópica de 13C que variam de -20 ‰ a -34 ‰ (em média -27‰). As plantas de ciclo C4 

(maioria das gramíneas), discriminam menos o 13C e apresentam valores que variam de -9 

‰ a -17 ‰ (em média -13 ‰; Fig. 25). Em virtude da diferença média de 14 unidades δ, 

pode-se dizer que os ciclos fotossintéticos podem ser identificados com base na análise da 

variação da abundância isotópica de 13C, onde as amostras mais empobrecidas apresentam 

valores mais negativos, enquanto as enriquecidas apresentam valores mais positivos 

(ALVEZ  et al., 2005; PESSENDA et al., 2009; 1998; MIRANDA, 2010; FRANCISQUINI, 

2010; ARAUJO, 2013). 

 

Fig. 25. Intervalos de valores característicos para os diferentes 
ciclos  fotossintéticos. Adaptado de MIRANDA (2010). 
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 O valor de 13C na MOS vai refletir o tipo de vegetação ai existente podendo, assim, 

ser utilizado para inferir qual o tipo de cobertura vegetal no passado, sendo aplicável em 

todas as  condições de solo com coberto vegetal (PESSENDA et al., 1996; FISCHER & 

JUNGCLAUS, 2010). No entanto, é preciso não esquecer que a aplicação da análise de 

isótopos de carbono a espelotemas e solos, permite somente identificar a presença do 

predomínio de plantas C3, C4 ou de uma mistura de ambas (PESSENDA et al., 2005). 

 No que se refere aos dados de carbono presente em espeleotemas é necessária a 

utilização de outros conceitos para a interpretação dos dados, pois sua utilização como 

indicador paleoambiental só é possível porque os espeleotemas apresentam valores de δ13C 

significativamente mais empobrecidos do que os valores conhecidos nas rochas 

carbonáticas encaixantes da caverna. O espeleotema torna-se mais empobrecido em δ13C 

do que a rocha, porque somente uma fração do CO2 biogênico do solo é incorporada nos 

espeleotemas durante a sua precipitação. Por sua vez, a produção de CO2 no solo sofre 

forte influência dos processos biológicos, principalmente da respiração e degradação da 

matéria orgânica, que são governados pelo clima e podem assim indicar mudanças 

climáticas (CRUZ, 2003). 

 Diferentemente dos valores isotópicos de δ13C dos solos, que permitem inferir 

diretamente sobre a proporção do tipo de sistema fotossintético da vegetação de cobertura, 

as variações de δ13C nos espeleotemas são geralmente associadas às diferenças na 

intensidade de atividade biológica no solo, que estão associadas à proporção de plantas C3 

e C4, que se reflete diretamente na produção e composição isotópica do CO2 no solo. 

Verifica-se assim que as atividades biológicas são controladas predominantemente pelas 

variações de pluviosidade nas regiões mais áridas e pela temperatura nas regiões de alta 

latitude (LINGE et al., 2001; CRUZ, 2003; FAIRCHILD et al., 2006; FLEITMAM et al., 2008; 

Fig. 26). 

 Como já foi referido, a variação de δ13C nos espeleotemas podem ser influenciadas 

por diversos processos que ocorrem durante a infiltração da água meteórica através do solo 

e da rocha ou durante a precipitação do espeleotema. No entanto, mudanças do CO2 

atmosférico (< 1 ‰) não são geralmente interpretadas como a causa direta das variações de 

δ13C no CaCO3 de espeleotemas (MARINO et al., 1992; FRUMKIN et al., 2000; CRUZ, 

2003). Verifica-se, desta forma, que os estudos paleoclimáticos em espeleotemas podem 

ser feitos com base na variação do fracionamento isotópico de oxigênio e carbono. No caso 

carbono, o sinal de δ13C tem sido utilizado para interpretação paleoclimática considerando 

os altos valores como reflexo de condições mais frias e os baixos valores de δ13C como um 

reflexo de condições mais quentes (ÖSTERLIN, 2010). A variação do fracionamento 

isotópico nos espeleotemas é um dos proxies mais frequentemente utilizado para obtenção 
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de informações relativamente à precipitação e temperatura numa escala temporal que pode 

ir desde anual a milenar. A razão isotópica de carbono na calcita vai refletir o grau de 

atividade biogênica acima das grutas e a razão entre as plantas C3 e C4 (FLEITMANN et 

al., 2008). Contudo, nos estudos isotópicos de espeleotemas os isótopos de oxigênio são 

mais utilizados, pois existem diversos processos que podem influenciar o fracionamento 

isotópico do carbono tornando a interpretação dos resultados mais complexa (LAURITZEN 

& LUNDBERG, 1999). 

 
Fig. 26. Esquema representativo da relação entre a 

composição isotópica do carbono e parâmetros 
climáticos (pluviosidade, temperatura e cobertura 
vegetal). Adaptado de CRUZ (2003). 

 

 Outra forma de utilização do carbono nas análises paleoambientais é com o isótopo 

radioativo, para estabelecimento do intervalo cronológico: 

 Isótopos radioativos - Além dos dois isótopos de carbono referidos anteriormente, 

existe ainda na natureza outro isótopo, o 14C, que é radioativo, decaindo por emissão de 

partículas β- (14C → 14N + β-). Descoberto por Libby em 1949, o isótopo carbono 14 (cujo 

período de meia-vida é de 5 730 ± 30 anos) é utilizado nas datações através da comparação 

da atividade residual de 14C da amostra com a atividade de amostras padrão (PESSENDA & 

CAMARGO, 1991). Essa datação é possível devido a absorção de 14C pelas plantas, via 

fotossíntese e pelos animais via alimentação durante a vida do organismo. É preciso 

considerar que há um equilíbrio entre a atividade específica do 14C em relação à do 

ambiente, sendo que a relação 14C/12C de todos os seres vivos em todas as latitudes e 
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longitudes, é constante durante a vida do organismo, devido à contínua absorção de CO2 

pelas plantas. Quando o equilíbrio é rompido, ou seja, ocorre a morte do indivíduo, acontece 

apenas a desintegração radioativa do 14C que decai em taxa constante (PALLESTRINI & 

MORAIS, 1982; PESSENDA et al., 2005) o que permite datações com 50 000 anos antes do 

presente, sendo presente o ano de 1950 (PALLESTRINI & MORAIS, 1982; FARQUHAR et 

al., 1989; ARRABAÇA, 1997; WILLIAMS et al., 1994; MARLOWE, 1980). 

 A radioatividade do 14C numa amostra pode ser determinada por diversos métodos 

tal como a espectrometria de cintilação líquida ou por AMS (espectrometria de massa com 

acelerador de partículas) (PESSENDA & CAMARGO, 1991; GOUVEIA et al., 1999). 

 Atualmente, as datações por 14C são muito comuns nos estudos arqueológicos, 

sendo citados em trabalhos diversos, para identificar a "idade mínima de deposição dos 

artefactos", permitindo assim a sua correlação com os  perfis de ocupação dos sítios 

(PALLESTRINI & MORAIS, 1982). 

2.5.3. Datação através do sistema 234U/230Th 

 O urânio aparece na natureza de três formas isotópicas 238U, 235U e 234U, todos 

radioativos. Já o tório existe de apenas uma forma 232Th, com meia-vida que varia de acordo 

com a tabela abaixo (FAURE, 1986, CHENG et al., 2000 ). 

 O método de datação 234U/230Th (urânio/tório) é uma técnica utilizada para a 

determinação de idade de amostras de carbonato de cálcio, tal como espeleotemas ou 

corais (CHENG et al., 2000; FLEITMAM et al., 2008; FAIRCHILD et al., 2006). O período de 

meia-vida permite datações até 4 500 Ma, têm proporcionado importantes atribuições 

cronológicas no campo da paleontologia e nos estudos da evolução humana. 

 

Tabela 2. Constantes de decaimento de urânio e tório. Adaptado de Faure (1986). 
 

Isótopos Abundância (%) 
Período de meia-vida 

(anos) 
Constante de 

decaimento (anos
-1

) 

238
U 99.2743 4.468  x 10

9
 1.55125 x 10

-10
 

235
U 0.7200 0.7038  x 10

9
 9.8485 x 10

-10*
 

234
U 0.0057 2.47  x 10

5
 2.806  x 10

-6*
 

232
Th 100.00 14.010 x 10

9
 4.9475  x 10

-11
 

* Estes valores foram calibrados em 2013 para 9.1705x10
-6

 e 2.8220x10
-6

 por CHENG et al. (2013), 
de acordo com o modelo usado pelo Laboratório da Universidade de Singapura. 

 

 Este método é baseado no decaimento de 238U  para o elemento 206Pb o qual é 

estável, passando por vários intermediários tal como o 234U e o 230Th.  O desequilíbrio desta 

série ocorre quando há uma diferenciação entre o urânio e o tório, por exemplo, devido ao 
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facto do urânio ser solúvel na água enquanto o tório é insolúvel. Desta forma, quando ocorre 

a formação de espeleotemas o carbonato de cálcio que precipita terá uma pequena 

quantidade de urânio, mas virtualmente nenhum tório, introduzindo um excesso de urânio na 

série 238U-234U-230Th (ou seja, as concentrações de 238U e 234U serão muito superiores às de 

230Th).  Quando o sistema se reequilibra, então é possível determinar a razão 234U/230Th por 

espectrometria de massa por ionização térmica (TIMS) e, com base em equações 

matemáticas, determinar a idade da amostra (CHENG et al., 2000 ).  

 

2.6. A importância dos sistemas de informação geográfica nas reconstruções 

paleoclimáticas 

 

 Ao longo dos anos de aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

muitas foram as utilizações atribuídas aos mesmos, ultrapassando a sua funcionalidade 

descritiva para uma aplicação analítica (FERLA, 2011) em diferentes áreas de 

conhecimento. 

 Demonstrando a versatilidade de aplicações do sistema estão as várias definições 

encontradas na literatura para SIG (DUEKER, 1979; BURROUGH, 1986; BURROUGH & 

MCDONELL, 1998; COWEN, 1988; ARONOFF, 1989; BONHAM-CARTER, 1994; 

FRANCISCO, 2007), sendo, para efeitos do presente trabalho, entendido como um sistema 

de hardware, software, informação espacial e procedimentos computacionais que permite e 

facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem e 

que deixaram as suas marcas no ambiente, sejam pelas suas alterações no passado ou no 

presente.  

 As mudanças naturais em ecossistemas e paisagens terrestres resultam das 

variações nos parâmetros geológicos/geomorfológicos e climáticos, que geram ajustes nos 

processos e materiais superficiais, sendo mudanças geralmente rápidas que alteram as 

características do ambiente físico ao desacelerar ou intensificar os processos 

(BARRIENTOS ALFAGEME et al., 1985, COLTRINARI, 1993; 2008).   

 A causa dessas alterações podem ser resumidas em: 1) Uma sucessão autógena, 

controlada pela competição e interação com o desenvolvimento do solo; 2) A distância para 

refúgios nos máximos glaciares em comparação com as zonas de atraso no 

desenvolvimento; 3) As mudanças climáticas, que determinaram a expansão de espécies 

diferentes em tempos distintos (LLOYD & GRAUMLICH, 1997; GIESECKE et al., 2011).  

 Considerando as características de relativa rapidez das alterações ambientais 

provocadas pelas oscilações climáticas, compreendemos que os testemunhos deixados 

pelos mecanismos de isolamento geográfico são importantes índices de comparação para a 
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dinâmica ambiental em cada momento de alteração (BENNETT, 1990). Este mecanismo 

pode ser observado em grandes escalas como nas ilhas de refugio observáveis dentro de 

um determinado bioma, ou mesmo em pequena escala como as zonas com menor 

influencias das forçantes ambientais, factor que vêm apresentando diferenças de acordo 

com a latitude área. A identificação destas áreas com o auxílio das ferramentas SIG, pode 

contribuir significativamente para interpretação dos dados paleoambientais, assim como na 

toma de decisão sobre locais de intervenção.  

 Neste sentido buscou-se definir, por meio do estabelecimento de critérios 

relacionados com alterações na paisagem e passíveis de aplicação ao SIG, quais as áreas 

com maior ou menos probabilidade de alteração na paisagem mediante a alterações no 

regime climático. Sendo estabelecidos critérios que correspondem a factores puramente 

geomorfológicos, como a altitude, declive e proximidade de linha de água, assim com 

factores que estão relacionados diretamente com questões climáticas, como a exposição 

solar e a proximidade com linhas de paleorios.  

 A escolha da altitude como critério se justifica pela diferença observada entre os 

proxies de temperatura e precipitação, visto que estes factores se comportam de forma 

diferente em região de planícies ou em regiões montanhosas. Em particular a temperatura é 

um factor expressivo da energia recebida pelo sol, uma vez que ele é a chave para o 

desenvolvimento da vida sobre a terra (BARRIENTOS ALFAGEME et al., 1985).  

 O critério de proximidade com o linhas de paleorio foi  escolhido como factor 

climático para este trabalho considerando que estas linhas só existiriam como zona de 

influência climática se houvesse alterações no regime climático da região.  

 Para melhor exemplificar, no PNSC as condições espaço-ambientais encontradas 

são muito diversas, com a existência de depressões interplanálticas, enormes espaços de 

colinas sertanejas embutidas entre frentes de escarpas estruturais, chapas, costas ou 

maciços antigos que podem ser núcleos de captação de umidade, podendo criar uma 

paisagem totalmente diferente da dominante em zonas a pequenas distâncias (AB’SABER, 

1991).  A utilização do SIG neste caso específico permite diferenciar as potencialidade de 

alterações dos dados paleoclimáticos em função de zonas próximas devido às suas 

peculiaridades (NAJAR et al., 2000).  

 O outro caso que será abordado neste trabalho são os dados provenientes de 

Espanha. Por se tratar de uma caverna com condições ambientais muito específica e 

poucas condições de alargamento da discussão, o SIG vai contribuir para a localização do 

sítio num contexto ibérico, e sua distância o local onde foi obtido o do valor do padrão da 

razão isotópica de oxigênio, factor que irá ter uma influência direta na interpretação das 

variações isotópicas uma vez que a distância entre a zona continental e o oceano, assim 
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como as variações de altitude, podem apresentar grandes variações nos valores dos  perfis 

isotópicos (CRUZ, 2003).  

 

2. 7. O Homem e a sua relação com o ambiente do Holoceno na construção da 

teoria arqueológica 

 

 De uma forma abrangente, o comportamento humano pode ser entendido como um 

produto da relação organismo vs. ambiente (cultural e natrual) (SKINNER, 1953; 

TODOROV, 2004). Neste sentido, os testemunhos do comportamento humano na pré-

história podem ser interpretados como o resultado de atividades desenvolvidas por um ser 

coletivo/social que se encontrava inserido num determinado contexto ambiental (OLIVEIRA, 

2009). Estes testemunhos correspondem a vestígios de cultura material e imaterial, que são 

encontrados nos sítios arqueológicos, podendo estes representar variados momentos da 

sua história. A distinção dos diferentes tipos de vestígios culturais podem refletir diversas 

mudanças climáticas sentidas no espaço que constituía o seu habitat. 

 Neste sentido as teorias arqueológicas vêm contribuir para compreensão do Homem 

na sua relação com o ambiente ao longo do tempo, quer como agente ativo, quer como 

agente passivo. Estas teorias conjugam aspectos de diferentes linhas de investigação das 

ciências humanas com outras áreas do saber (ABIB, 2001; HARRIS, 2008). 

 A história da arqueologia pode ser dividida em duas fases, uma classificativa e outra 

explicativa, trazendo consigo, dentro dos seus próprios contextos históricos, teorias que 

procuraram sistematizar os estudos arqueológicos (BICHO, 2006). 

 Na primeira fase, ocorre o desenvolvimento de aspectos teóricos que se prendem 

com questões sobre a origem da transformação e diversidade cultural, tendo como causa a 

causa a difusão, ou apenas a evolução unilinear que resulta, parcialmente, da perspectiva 

biológica evolucionária de Charles Darwin. Na segunda fase, ocorreu o desenvolvimento de 

metodologias, principalmente sobre escavações, datações e contextualizações que são 

retratadas nas teorias. 

  As teorias voltadas para o conhecimento arqueológico, nos últimos duzentos anos 

influenciaram a interpretação dos dados, seja no diálogo através do qual os arqueólogos 

têm procurado desenvolver métodos para fazer inferências sobre o comportamento humano 

a partir de dados arqueológicos, seja no diálogo do qual eles se valem nessas descobertas 

a fim de tratar de questões genéricas relativas ao comportamento humano e à história 

(TRIGGER, 2004). 

  Um grande contributo para a abordagem comportamental veio de Grahame Clark, o 

qual deu uma nova perspectiva à Teoria Funcionalista, que passou a considerar não apenas 

o aspecto do comportamento humano (cultura material), mas também a forma como o 
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Homem vivia na pré-história. Para isso foi necessário reconstruir os sistemas económicos, 

sociais, políticos e simbólico-religioso para compreender como os vários elementos da 

cultura se relacionavam entre si, demonstrando assim a complexidade da questão referente 

ao comportamento humano (BICHO, 2006). 

 Por outro lado, e de forma específica, Julian Steward desenvolveu a teoria do 

Determinismo Adaptativo que procura explicar as questões relativas às mudanças culturais, 

em função da relação entre o Homem e meio ambiente. De acordo com o Julian Steward, o 

pesquisador deverá se concentrar na essência das transformações culturais, mencionando 

pela primeira vez, a ideia de uma ecologia cultural, ou uma análise ecológica do 

comportamento humano. Nesta análise ecológica, os aspetos específicos do meio ambiente 

influenciariam os elementos primordiais da cultura, que na sua opinião, seriam tecnológicos. 

Julian Steward enfatizou três aspetos principais: 1) a adaptação semelhante pode aparecer 

em culturas diferentes, desde que o meio ambiente seja semelhante; 2) nenhuma adaptação 

cultural se manteve sem alterações durante muito tempo; 3) transformações culturais numa 

certa área geográfica durante um período de desenvolvimento podem resultar ou maior 

complexidade social ou em novos padrões culturais (FAGAN, 1978; BICHO, 2006). 

 Todos estes momentos históricos da arqueologia, assim como as teorias que foram 

geradas, são importantes para a construção do pensamento científico que conduz à 

obtenção de respostas sobre a relação entre as alterações climáticas e o comportamento 

humano. Estas teorias não são em si a resposta para as problemáticas observadas, mas 

certamente serão partes importantes para a compreensão do contexto pré-histórico (RUIZ 

RODRIGUEZ et al., 1988; JORGE, 1990). 

 O comportamento humano na pré-história, especificamente no Holoceno, tem sido 

objeto de diversas pesquisas arqueológicas (FUNARI, 2004; RENFREW & BAHN, 2005). 

Um exemplo dessas teorias é a da autoria de Gordon Childe, um dos teóricos mais 

conhecidos da escola histórico-culturalista, que lança sua Teoria do Oásis, para o qual  a 

causa da aparição da agricultura se descreve como uma revolução mediante a qual o 

Homem deixou de ser um “parasita”, convertendo-se num “criador” emancipado das 

condicionantes do seu entorno. A sua teoria atribui especificamente o surgimento da cultura 

neolítica na Mesopotâmia, pois esta região, não tendo sido afetada por qualquer glaciação, 

tinha um clima temperado, que se tranformou em desértico durante o Holoceno, tendo 

causado a migração de animais e mudanças na vegetação de cobertura. Por isso o Homem 

viu-se obrigado a plantar e a domesticar animais. Toda esta "revolução cultural” teria 

acontecido devido à manutenção de condições ambientais favoráveis à sua sobrevivência 

junto às terras férteis dos rios Tigre e Eufrates (JIMÉNEZ VILLALBA, 1995; TRIGGER, 

2004). 
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3.   Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí, Brasil 

 

3.1. Localização geográfica  

 

 O PNSC localiza-se no sudeste do Estado do Piauí, Nordeste do Brasil, 

correspondendo a uma área protegida situada entre a depressão periférica do rio São 

Francisco e a bacia sedimentar do Parnaíba (ARAÚJO et al., 1998a; PESSIS, 2000; 

MARTINS, 2008). 

 Com uma área de 129 140 hectares e um perímetro de 214 km (Fig. 27), o PNSC 

localiza-se, segundo a descrição de PESSIS (2003), no coração do chamado "Polígono da 

Seca", onde o sertão semi-árido se torna mais severo, onde a Caatinga se funde com o 

Cerrado e as irregularidades climáticas do Nordeste se fazem sentir com mais intensidade. 

Neste território existe uma fronteira geológica, ponto de encontro entre os planaltos, 

localmente chamados chapadas que formam uma cadeia contínua de serras, e uma planície 

antiquíssima, que origina a depressão periférica do chamado médio São Francisco, o mais 

importante rio do Nordeste. O limite do PNSC é marcado por uma cuesta (escarpa), 

correspondente a uma imensa linha de paredões verticais de rara beleza. 

 Posicionado em áreas dos municípios de Brejo do Piauí, João Costa, Coronel José 

Dias e São Raimundo Nonato, o acesso à região garantido pela PI-140 ou pela BR-020. O 

PNSC dista aproximadamente 15 km de São Raimundo Nonato, onde se localiza a sede da 

Fundação Museu do Homem Americano - FUMDHAM, a cerca de 520 km da cidade de 

Teresina, capital do estado (GUIDON, 1998). 

 Legalmente, o PNSC foi criado pelo Decreto Lei nº 83548, de 5 de junho de 1979 

(Anexo I). A sua criação responde a várias motivações ligadas às questões da preservação 

de um meio ambiente específico devido às diversidades ambientais, culturais e turísticas 

(ANÓNIMO, 1974; GUIDON, 1991a) e, acima de tudo, à existência de um dos mais 

importantes patrimônios materiais da pré-história do Brasil. 

 Inscrito pela UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization ) na Lista de Patrimônio Mundial em 1991 (http://whc.unesco.org/en/list/606), o 

PNSC confere à região um contraste onde a riqueza arqueológica, geológica e ambiental 

convivem com as diversas formas de pobreza de seus moradores (GUIDON, 1991a; BUCO, 

2011; BARROS et al., 2012). 

 Atualmente o PNSC conta com uma gestão compartilhada entre o ICMBio – Instituto 

Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade e a FUMDHAM. Esta última foi criada em 

1986 como uma iniciativa conjunta de diversos investigadores com o objetivo de pesquisar, 

cuidar e preservar o patrimônio natural e cultural da região, sendo hoje responsável pela 

guarda do espólio arqueológico e paleontológico da mesma (ARNAUD, 1982; BUCO E., 

2011; BUCO, 2012). 
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Fig. 27. Mapa de localização dos sítios arqueológicos e das sondagens realizadas. São 

apresentados esquemas de cada um dos abrigos estudados. 

 

 Considerado como o território com maior concentração de registros rupestres da 

América Latina, desde as primeiras pesquisas na década de 1970 contou com um 

expressivo número de colaboradores nacionais e estrangeiros, que proporcionaram um 
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desenvolvimento de atividades permanentes nas áreas da pré-história, etno-história, 

antropologia, geologia, paleontologia, zoologia, botânica e educação, gerando um 

significativo espólio de informações sobre a ocupação do Homem, em particular no 

Nordeste, e em geral no Brasil, como sede do grande projeto "O povoamento de SE do 

Piauí: a interação Homem-Meio ambiente da pré-história aos dias atuais" (MARTINS, 2008; 

1997; LAHAYE et al., 2012; 2013). 

 

3.2. Enquadramento geológico 

  

 A maior parte da área do PNSC localiza-se numa cobertura paleozoica, com a sua 

parte leste modelada pelo embasamento pré-Cambriano da plataforma sul-americana 

(SCHOBBENHAUS & NEVES, 2003), marcando uma composição repleta de sobreposições 

e contatos que atribui à região uma complexidade geológica singular. Alguns estudos 

classificam esta diversidade como sendo o resultado da dinâmica estabelecida entre três 

províncias tectôno-estruturais, estando a maior porção do PNSC localizada sobre a 

Província do Parnaíba, enquanto as províncias Borborema e São Francisco (Fig. 28) fazem 

fronteira com a parte leste onde se localizam os grandes "paredões" que caracterizam a 

paisagem local (BIZZI et al., 2003; FELICE, 2006). 

 

 
Fig. 28. Mapas das províncias tectôno-estruturais 
Borborema, Parnaíba, São Francisco e Tocantins, que 
fazem fronteira com o PNSC. Adaptado de BIZZI et al. 
(2003). 
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 A comparação dos mapas representando as províncias geoestruturais, que 

estabelecem o limite com o PNSC, e os compartimentos do relevo brasileiro mostra um alto 

grau de correspondência entre os limites e a extensão de ambos, revelando forte 

interdependência entre as condições litológicas /estruturais e a geomorfologia (SAADI et al., 

2005). 

 Esta realidade é observada na Província do Parnaíba, também chamada de 

"Província Sedimentar Meio-Norte", que coincide com a bacia sedimentar do Parnaíba 

(SILVA et al., 2003, BUCO, 2012). A utilização da designação da bacia como meio-norte se 

justifica pela dificuldade de compreensão do quadro tectôno-sedimentar da província de 

Parnaíba, no contexto de uma bacia única. A designação é pertinente, uma vez que a sua 

evolução ocorreu de maneira policíclica, compartimentada em bacias com gêneses, estilos 

tectônicos, preenchimento sedimentar e idades distintos (SILVA et al., 2003). Perante esta 

realidade, assumir-se-á neste trabalho a designação Província Parnaíba, a qual consiste em 

quatro sítios deposicionais separados por discordâncias, designadamente: Bacia do 

Parnaíba, Bacia das Alpercatas, Bacia do Grajaú e Bacia do Espigão-Mestre (Fig. 29). Neste 

enquadramento, a área do PNSC localiza-se na Bacia Parnaíba. 

 

 
Fig. 29. Província Parnaíba e suas subdivisões. Adaptado de 

SILVA et al. (2003). 
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 Segundo o trabalho de AB´SABER (2003), os aspectos geológicos da região 

Nordeste podem ser descritos como: 

"[...] tênues pavimentos pedregosos em formação e restos de paleopavimentos mais 

espessos (subatuais)[...], arranjados em vastas depressões entremontanas ou 

interplanálticas, oriundas de fenômenos de pediplanação ocorridos no decorrer do Terciário 

[Cenozoico] e do Quaternário". (p. 30)  

 Neste sentido, e mais especificamente para a região de delimitação do PNSC, foi 

descrito que entre os 440 e os 360 Ma, a região era coberta por um mar Siluriano-

Devoniano, limitado ao sul pelo escudo cristalino do Pré-Cambriano. Por volta de 225-210 

Ma, durante o Triásico, quando um movimento tectônico de grande amplitude, que iniciou a 

abertura do Atlântico Sul, fez levantar o fundo oceânico, criando a serra formada por rochas 

sedimentares, essencialmente arenitos e conglomerados (ARAÚJO et al., 1998a; MELO, 

2007; BARROS et al., 2012). Esta atividade pode ser notada pela ausência de camadas no 

platô da serra relativo aos períodos Carbónico a Cretáceo, provavelmente não depositadas 

(hiato) ou erodidas no decurso dos processos tectônicos (Fig. 30). 

 Por outro lado, as informações apresentadas na carta geológica da região (2009) e 

os dados apresentados pelo CPRM em 2003, levam-nos a cogitar a possibilidade de um 

movimento neotectônico relacionado com uma falha, conforme referido por autores como 

BARROS (2012) e BARBOSA & FURRIER (2012), durante o Quaternário, possivelmente 

associada ao lineamento transbrasiliano, que separa as bacia sedimentares Parnaíba e São 

Francisco (Fig. 30), referido por MOHRIAK (2003). Este movimento neotectônico teria 

exposto uma sequência escarpada, com sedimentos desde o Paleozoico até ao Quaternário 

(NQc). No vale sobre o cráton do São Francisco, ainda são visíveis “pequenas ilhas" com 

depósitos quaternários (NQdl). A diferença entre os depósitos NQc e NQdl, anteriomente 

referidos, é que os primeiros corrrespondem a depósitos colúvio-eluviais com sedimentos 

arenosos, areno-argilosos e conglomerados, enquanto os segundos são caracterizados pela 

cobertura detrito-laterítica formada por areias com níveis de argilas, cascalho e crostas 

lateríticas. 

 Após a instalação deste "grande rio" (provavelmente durante o Pleistoceno 

Médio/Tardio), os sedimentos mais recentes da bacia do cráton de São Francisco teriam 

sido transportados para as zonas de baixa altitude na região de São João do Piauí, onde 

este rio também teria cortado parte do Grupo Serra Grande (ROSS, 

1985; SCHOBBENHAUS & NEVES, 2003; SAADI, 2003). 

 De acordo com a Fig. 29, observa-se que a na Bacia do Parnaíba existem sobre 

vários riftes (zonas de instabilidade tectónica), incluindo o rifte de São Raimundo Nonato, 

onde se localizam parte dos sítios arqueológicos do PNSC (SILVA et al., 2003).  
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Fig. 30. a) Zona de contato entre placas tectônicas durante a formação do continente sul americano 
(SCHOBBENHAUS & NEVES, 2003). b) Principais elementos tectônicos do Brasil (MOHRIAK, 
2003).   

  

 Os sedimentos existentes no local de estudo correspondem a diferentes eras do 

Fanerozoico (Figs. 31 e 32), nomeadamente do Paleozoico e do Cenozoico (Siluriano, 

Devoniano e Pleistoceno), correspondendo à Bacia do Parnaíba (SILVA et al, 2003). Esta 

última, de acordo com o Mapa Geológico do Estado do Piauí (2004), caracteriza-se 

estratigraficamente pela ocorrência, da base para o topo, das seguintes unidades 

estratigráficas (Fig. 32): 

 Grupo Serra Grande (SSG) constituído por conglomerados, arenitos e intercalações 

de siltitos e folhelhos. Este cortejo sedimentar está relacionado com um ambiente flúvio-

glacial e glacial, passando a transicional (nerítico) e retornando às condições continentais, 

flúvio-entrelaçado. Fazem parte deste grupo as formações Ipu, Tianguá e Jaicós, sendo que 

apenas a Formação Ipu (S) aflora na área de trabalho do PNSC. Esta formação siluriana foi 

depositada em ambiente fluvial anastomosado com influência periglacial, apresentado uma 

composição que inclui arenitos, conglomerados, arenitos conglomeráticos e diamictitos. Esta 

unidade ainda apresenta barras de conglomerados e leitos arenosos como elementos 

arquiteturais. São observadas discordâncias angulares em pacotes, que são indícios de 

atividade tectônica contemporânea da sedimentação. As estruturas sedimentares mais 

frequentemente observadas nos arenitos são estratificações cruzadas, acanaladas e 
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planares que possibilitam inferir que a paleocorrente tinha direção referencial para S, SSE e 

SSW. Pode-se ainda associar a deposição dos sedimentos a um sistema fluvial de baixa 

sinuosidade e francamente canalizado do tipo arenoso, entrelaçado em lençóis e distal 

(BARROS et al., 2011; 2012). 

 Na área do PNSC afloram ainda algumas formações do Grupo Canindé, 

nomeadamente a Formação Pimenteiras (D2p), formada por arenitos, siltitos e folhelhos, 

associados a ambientes dominados por marés e tempestades e a Formação Cabeças 

(D2c) composta por arenitos com geometria sigmoidal abaulada e localmente com 

intercalações de diamictitos. Estes depósitos são interpretados como depósitos de ambiente 

nerítico plataformal, com ação de correntes e influência periglacial, contendo siltitos de 

ambientes fluviais, estuarino e marinho raso (SILVA et al., 2003). Por último, refira-se a 

ocorrência de Depósitos colúvio-eluviais (NQc), caracterizados por sedimentos arenosos, 

areno-argilosos e conglomeráticos. 

 Destaca-se ainda que a Bacia do Parnaíba também é rica em depósitos de ferro-

oolítico do Devoniano Médio (DARDENE & SCHOBBENHAUS, 2003). 

 Neste sentido, mesmo que os solos retirados das sondagens efetuadas neste 

trabalho se situem na província São Francisco ou na sua bordadura, os solos/sedimentos 

das camadas escavadas são provenientes da deposição sedimentar ocorrida durante o 

Pleistoceno e Holoceno (DARDENE & SCHOBBENHAUS, 2003), conforme se poderá 

confirmar com as datações obtidas neste trabalho. 

 

 
 

 Fig. 31.Estratigrafia da Bacia do Parnaíba. Adaptado de BIZZI et al. (2003a). 
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Fig. 32. Mapa geológico do PNSC, adaptado do Mapa Geológico do Estado do Piauí (2004). 
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3.3. Enquadramento geomorfológico  

   

 A geomorfologia da região do PNSC é formada por planaltos areníticos, cuestas e 

pedimentos (BARROS et al., 2012) observando-se chapadas, morros, serras, serrotes e 

planícies. A paisagem do PNSC é caracterizada pelo domínio das depressões semi-áridas 

(Fig. 33), pontilhadas de inselbergs, dotadas de drenagem intermitente e recobertas por 

Caatinga extensiva (ROSS, 1985; ARAÚJO et al., 1998a; AB'SABER, 2003; SANTOS et al., 

2005; BARROS et al., 2012). Estas várias formas de relevo são o resultado de 

transformações produzidas durante longos períodos de deformação e erosão dos estratos 

geológicos. Neste sentido, a Província do Parnaíba sofreu com o processo de rifteamento 

que presidiu a abertura do Atlântico Norte no Triássico-Jurássico, que posteriormente 

conduziu à formação das bacias interiores cretáceas isoladas da região Nordeste do Brasil 

(DARDENE & SCHOBBENHAUS, 2003). Com efeito, atualmente uma das características 

peculiares da região corresponde ao domínio de depressões interplanálticas semiáridas 

marcadas por níveis erosionais. 

 

Fig. 33. Perfil topográfico do PNSC. Adaptado de SANTOS (2007). 

  

 O contato entre as bacias do Parnaíba e de São Francisco é marcado por uma 

cuesta, imensa linha de paredões verticais de rara beleza que marcam o limite do PNSC 

(GUIDON, 2002; PESSIS, 2003). 

 Além das grandes formações das chapadas do PNSC, que paisagisticamente 

chamam a atenção de quem visita o local, a presença de diversos tipos de abrigos são 

marcantes no local. Estes foram amplamente utilizados na pré-história e são o resultado do 

forte intemperismo que deixou marcas na região, modelando a paisagem com a formação 
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de vales e chapadas com declives de até 250 m, além de planícies, cuestas, boqueirões, 

cavernas e abrigos sobre rochas (ARAÚJO et al., 1998a; BARROS et al., 2012).    

 A diversidade da geomorfologia da região agora estudada, não passou 

desapercebida aos grupos humanos que habitaram a região que desfrutaram de cada 

estrutura natural onde hoje são encontrados os vestígios desta ocupação, tanto nos abrigos 

sob rochas, lajedos próximos a paleorios e cursos de água, como próximo de lagoas e até 

sobre o maciço calcário (FELICE, 2006; ARAUJO, 2008). 

 

3.4. Hidrologia  

 

 O regime de água nos solos é um factor condicionante da distribuição das 

fisionomias da paisagem e depende da localização topográfica do sítio na sub-bacia 

hidrográfica e da profundidade desses solos (BARROS et al., 2012). Assim, no que diz 

respeito a rede hidrográfica da região em estudo neste trabalho, verifica-se que está inserida 

na bacia hidrológica do Parnaíba, sub-bacia do Canindé, micro-bacia do rio Piauí (FELICE, 

2006; SANTO, 2007; SANTOS et al., 2012), sendo está última marcada por linhas de águas 

temporárias (AB'SABER, 2003).  

 O mais importante rio da região é o rio Piauí, cujos afluentes são temporários e 

intermitentes, com pouco transporte de água, mesmo na estação "chuvosa". A água das 

chuvas acumula-se principalmente em caldeirões escavados nas rochas, sendo absorvida 

rapidamente pelo solo. Refira-se ainda que apenas em alguns morros calcários existentes 

na planície o relevo cárstico permite conservar água nas galerias inferiores (PELLERIN, 

1994; LA SALVIA, 1998; BUCO, 2012). O regime hídrico atual da região pode também ser 

interpretado como indicador das características paleoambientais da região, apontando para 

uma dinâmica de alta sazonalidade, pois durante os períodos atipicamente chuvosos 

observa-se uma subida rápida das águas, passando por longos meses durante os quais os 

leitos dos rios ficam completamente secos. O fundo arenoso dos rios principais são 

utilizados durante a estação seca para as culturas chamadas culturas de vazante (BASTOS, 

1991; ARRUDA, 1993; PELLERIN, 1982; 1984a; 1984b; 1994). No que diz respeito 

especificamente ao rio Piauí, como os outros afluentes da margem direita do rio Parnaíba, 

possui um regime torrencial com escoamento temporário (AZEVEDO, 1968). Na região, 

nenhum rio importante é permanente.  

 Segundo AB´SABER (2003) a [...] drenagem exorreica intermitente (de perfil 

relativamente equilibrado e longo curso), em ambiente quente e seco (com baixa umidade 

durante o período das secas)[...] é característica desta região, podendo ser explicada em 
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função da variabilidade temporal de precipitação e das características geológicas 

dominantes, onde há predominância de solos rasos baseados sobre rochas cristalinas e, 

consequentemente, baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente (AB'SABER, 2003; 

CIRILO et al., 2010). 

 A fisiografia da rede hidrográfica é muito diferente de uma zona para outra, devido às 

litologias que imprimiram na paisagem sua morfologia particular, canyons com paredes 

verticais nos arenitos, chamados localmente de boqueirões, opondo-se às vertentes 

arredondadas dos vales onde há micaxistos e outras rochas precambrianas. O tipo de rede 

de drenagem que se forma em cada substrato também pode ser distinta, ocorrendo: a) uma 

rede larga nas chapadas areníticas, com grandes vales paralelos que se opõe à rede 

dendrítica cerrada e encaixada da zona dos micaxistos; b)  estreitos canyon de arenito da 

cuesta que se opõem aos vales largos, apenas incisos na zona de gnaisse; c) canyons cuja 

desembocadura é diferente se terminam brutalmente no nível do embasamento rochoso 

(caso do Boqueirão da Pedra Furada) ou se formam uma larga desembocadura, semelhante 

a uma ponta de lança, encaixando-se nas vertentes de micaxisto (como no Baixão do 

Paraguaio) (PELLERIN, 1982; 1984a; 1984b; 1994; GUIDON et al., 1996). 

  Quanto às águas subterrâneas no PNSC estas relacionam-se com o facto do 

Nordeste se localizar sobre um embasamento pré-Cambriano, constituído quase totalmente 

por rochas cristalinas, favorecendo um predomínio de água com teor elevado de sais 

(CIRILO et al., 2010). Sobre o embasamento pré-Cambriano da planície existem numerosas 

lagoas também temporárias, mais ou menos endorreicas, nas quais a água torna-se cada 

vez mais salobra à medida que se avança na estação seca, apresentando a característica 

de salinidade das águas subterrâneas. (PELLERIN, 1994; GUIDON et al., 2011). 

 

3.5. Clima  

 

 O PNSC localiza-se numa zona de clima tropical semiárido que domina quase toda a 

extensão do Nordeste do Brasil, caracterizada por um regime de chuvas fortemente 

concentrado em quatro meses (fevereiro a maio) e sendo os restantes meses caracterizados 

por um clima seco, havendo uma grande variabilidade interanual (CIRILO et al., 2010). 

Devido à proximidade do Equador, as temperaturas médias são elevadas em torno de 27 

°C, com precipitações médias anuais em torno de 600 mm, com insolação média de 2800 

horas/ano e evaporação variando em torno de 2 000 mm por ano (NETO & NERY, 2005; 

MAGALHÃES, 2012). Trata-se assim de uma derivação climática tropical, com 

características semidesértica, que configura manchas secas sobre o Nordeste brasileiro, 
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que podem ser explicadas pela presença das chapadas e planaltos no agreste nordestino, 

dispostas paralelamente ao litoral oriental, interceptando a umidade e as chuvas que 

poderiam chegar do leste. 

 As condições mais secas para a região do Nordeste brasileiro também podem ser 

atribuídas a uma constante climática que se explica pela interferência entre a forma do 

continente e a orientação dos alísios do Hemisfério Sul. Esta relação entre a 

geomorfologia/geologia e os ventos foi observada e confirmada para os últimos grandes 

períodos secos durante o último glaciar. Nas sínteses paleoecológicas sobre o continente 

sul-americano, foi demonstrado que em certos períodos os biomas mais adaptados a 

períodos secos estiveram em fase de expansão, enquanto que as vegetações e faunas de 

zonas úmidas se condensavam em ilhas-refúgios, que não desapareceram com as 

alterações climáticas (PELLERIN, 1994; EMPERAIRE, 1994). 

 No litoral setentrional, a temperatura da superfície do mar é mais fria (ao sul do 

Equador) em comparação com o litoral oriental, diminuindo a possibilidade de aumento da 

umidade do ar. Existem ainda os deslocamentos e oscilações da ZCIT que provocam a 

formação de uma grande célula de alta pressão bastante estável durante o inverno e a  

primavera. Com períodos de estiagem entre 8 e 10 meses por ano, a situação se agrava 

com a irregularidade dos períodos afetados pelo ENSO, provocando estiagens de 3 a 4 

anos (NETO & NERY, 2005). 

 

3.6. Fauna e vegetação  

 

 O termo "Caatinga" é de origem Tupi e significa "mata branca", referindo-se ao 

aspecto da vegetação durante a estação seca, quando a maioria das árvores perde as 

folhas e os troncos esbranquiçados dominam a paisagem (BISPO, 2011).  

 Esta vegetação típica foi uma das motivações para a criação do PNSC como área de 

reserva ambiental, dada suas peculiaridades. A relação entre Caatinga e Cerrado é 

frequentemente apontada nos estudos sobre os biomas brasileiros, havendo uma clara 

sobreposição entre estes dois grandes domínios morfoclimáticos e suas principais 

províncias fitogeográficas, principalmente sobre nas terras intertropicais do Planalto 

Brasileiro (AB'SABER, 2003; PESSIS, 2003; BARROS et al., 2012; AQUINO, 2013).  

 Uma questão importante, nesta relação Caatinga/Cerrado, é a falta do 

estabelecimento de critérios nítidos para as áreas de transição, onde a vegetação de 

Caatinga mistura-se com as matas secas, principalmente no seu limite leste, e com as de 

Cerrado, principalmente no seu limite oeste. Como são misturas heterogêneas e 
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descontinuas, prestam-se pouco ao estabelecimento de limites, que têm sido definidos por 

critérios climáticos e até por critérios políticos, adotando-se limites municipais 

(RODRIGUES, 2003; SAMPAIO, 2010). 

 Por outro lado, a observação das zonas com vegetação de Caatinga torna difícil 

classificá-la como única, visto que é possível evidenciar diferentes tipos de Caatinga 

(AB'SABER, 2003; LEAL et al., 2005). Além das diferenças intrínsecas a este bioma, 

observa-se a presença de matas serranas que, mesmo cobrindo áreas pequenas em 

relação ao bioma, encontra-se inteiramente circundadas por vegetação de Caatinga, 

dificultando a diferenciação entre ambas. 

 A Caatinga é considerada o único bioma exclusivamente brasileiro (BUCO, 2011; 

BISPO, 2011) e, em termos gerais, pode ser caracterizada quanto à sua diversidade na 

composição florística local, muito embora com dominância de plantas xerofíticas de 

estrutura mesomórfica (BASTOS, 1991; AB'SABER, 2003). Trata-se de um tipo de 

vegetação constituída especialmente por árvores e arbustos de pequeno porte, folhas 

miúdas e caducifólias e que passa por pelo menos seis meses de estiagem ao ano, em que 

alguns mecanismos de adaptação foram desenvolvidos, tal espinhos, folhas pequenas e ca-

ducifólias, visando reduzir a transpiração excessiva. A vegetação herbácea é temporária e 

presente apenas no período chuvoso (LEMOS & RODAL, 2002; GIULIETTI et al., 2003; 

BISPO, 2011). No PNSC a diversidade florística está representada por 615 taxa divididos 

em 98 famílias, representada por 355 espécies lenhosas e 260 espécies herbáceas 

(BARROS et al., 2012). 

 Para efeito classificatório, CHAME (2007) utilizou 17 formas distintas de classificação 

do bioma encontrado nas delimitações do PNSC sendo estes: Caatinga Arbustiva Alta 

Densa de Chapada Alta, Caatinga Arbustiva de Alta Densa de Chapada Baixa, Caatinga 

Arbustiva de Alta Densa de Chapada Alterada, Floresta das Bordas de Ravinas, Florestas 

das Bordas das Ravinas com angico, Florestas das bordas das Ravinas com Ipê, Floretas 

das Bordas das Ravinas com Vegetação de Água, Floretas das Bordas de Ravina - 

Alterada, Florestas de Interior de Canyons Rasos, Florestas de Interior de Canyons 

Profundos, Caatinga Arbórea Média Densa, Caatinga Arbustiva Baixa Aberta de Borda da 

Chapada, Caatinga Arbustiva Arbórea dos Vales de Arenito, Caatinga de Afloramentos 

Rochosos, Capoeira com Mimosaceae, Área Degrada, Roça. De acordo com a base de dos 

da FUMDHAM a Caatinga encontrada na região pode ser sub-divida em cinco tipos, tal 

como é apresentado na Fig. 34. 
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Fig. 34. Delimitações dos diferentes tipos de Caatinga, segundo base 
de dados da FUMDHAM. 

  

 Segundo os estudos com material lenhoso na região do PNSC, a vegetação deste 

local apresenta uma das maiores densidades médias relacionadas para o semi-árido (5 827 

hectares) e uma dominância média de 31.9 hectares (LEMOS & RODAL, 2002). 

 Quanto à fauna do bioma de Caatinga, esta é pobre em espécies e em número de 

animais por espécie, mas rica em endemismos, espécies migratórias, animais de hábitos 

noturnos e com adaptação fisiológica, sendo, no entanto, os insetos (abelhas, formigas e 

cupins) os representantes mais estudados até o momento. Da vegetação aquática foram 

estudadas cerca de 240 espécies de peixes, dos quais 57% são endêmicos. Estão ainda 

quantificados cerca de 47 espécies de lagartos, 52 espécies de serpentes, 48 de anfíbios e 

57 de mamíferos. As aves chegam a cerca de 510 espécies registradas, enquanto no grupo 
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dos mamíferos ainda existam lacunas de estudo, registrando-se apenas 148 espécies com 

19 espécies endêmicas. Os roedores e os morcegos ainda são pouco estudados, mas 

estimam-se estar entre os mais abundantes (RODRIGUES, 2003; MAGALHÃES, 2012; 

BARROS et al., 2012). 

 

3.7. Dados paleoambientais  

 

 A pesquisa bibliográfica efetuada no decurso deste trabalho revelou que pouco foi 

publicado sobre as características paleoambientais da região da Serra da Capivara, sendo 

que alguns dados conseguiram abranger longos períodos cronológicos, com a utilização de 

diferentes metodologias, englobando pesquisas paleontológicas, palinológicas, 

sedimentológicas, parasitológicas, geológicas, geomorfológicas e arqueológicas.  

 A exemplo de outras regiões do globo, os dados paleoambientais são mais 

completos para estratos mais antigos, com hiatos e/ou informações desencontradas para o 

Holoceno. Este cenário pode ser devido ao facto que as alterações na vegetação/paisagem 

durante a maior parte deste período, embora localmente significativas, não foram 

regionalmente sincrónicas (GRIMM & JACOBSON, 1992). 

 No que diz respeito à paleontologia existem estudos prévios conhecidos 

mundialmente, com destaque para as pesquisas sobre a megafauna, desenvolvidos 

principalmente por Claude Guérin e Martine Faure, responsáveis pela identificação de pelo 

menos duas novas espécies na região, sendo: Scelidodon piauiense e Palaeolama niedae 

(GUÉRIN et al., 1993; GUÉRIN & FAURE, 1999; 2004). Para o Pleistoceno foram 

identificados mais de 100 espécies de animais fósseis que demonstraram um clima diferente 

do atual (BASTOS, 1991; FELICE, 2006; VIZCAÍNO et al., 2009). 

 As pesquisas paleontológicas contribuíram para a compreensão da dinâmica 

ambiental dos últimos 180 ka na região do PNSC, com a identificação de espécies de 

mamíferos, aves, répteis e peixes que habitaram a região (MACIENTE & RANZI, 2007). 

Nestas incluem-se as espécies da megafauna no sentido lato sensu do termo e espécies 

que estão extintas somente nesta região, como é o caso da Rhea americana, Caiman spp., 

Hydrochoerus hydrochaeris, Blastocerus dichotomus, entre outros, que provavelmente 

desapareceram da região (ALMEIDA, 2011; CAMPOS et al., in press) durante o Máximo 

Termal do Holoceno. 

 Grande parte das descobertas paleontológicas encontram-se sobre o depósito 

calcário, na região sudoeste do PSNC, sobre a planície precambriana, uma vez que o local 

apresenta melhores condições para a conservação de material ósseo (BUCO, 2013). 
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Porém, as escavações na Lagoa do Quari demonstram uma ocupação tardia (Holoceno 

inicial) da megafauna na região (BUCO, 2013; FELICE, 2006). Esta presença tardia também 

foi identificada em sítios no Estado da Bahia e São Paulo (PROUS & FOGAÇA, 1999; 

HUBBE et al., 2013).  

 Segundo GUIDON (2008) apud BUCO (2012) afirma ainda que as mudanças 

climáticas que afetaram a região há cerca de 10 ka BP (quando o clima era considerado 

tropical úmido), havia no setor norte floresta amazônica e o setor sul fazia parte da Mata 

Atlântica, sendo possível observar até hoje espécies vegetais e animais originário destes 

biomas. No entanto, em razão do atual clima semi-árido, os fogos naturais deveriam ser 

frequentes na pré-história local, favorecendo as mudanças para a atual vegetação de 

Caatinga. 

 As espécies extintas encontradas nas jazidas fossilíferas da região são 

maioritariamente de clima úmido (GUÉRIN & FAURE, 1999), o que está de acordo com as 

espécies que foram identificadas como pertencentes ao Pleistoceno Superior, caracterizada 

como sendo de clima temperado frio e úmido. 

 Apesar das poucas representações nos desenhos rupestres do PNSC de imagens de 

animais da megafauna, foram encontrados alguns exemplos que podem ser interpretados 

como animais de megafauna em contextos arqueológicos (GUIDON et al., 2009). Já as 

espécies extintas, não apenas foram encontrados em contextos com ocupação humana, 

como são largamente representadas na arte rupestre, inclusive nos sítios estudados nesta 

pesquisa (FAURE et al., 1999; SANTOS et al., 2010; BUCO, 2013).  

 A fauna fóssil de vertebrados da região da Serra da Capivara pertence 

cronologicamente ao Pleistoceno final/Holoceno inicial (BUCO, 2013), tendo sido 

encontrados vestígios em abrigos com arte rupestre, nomeadamente na Toca do Enoque, 

no Parque Nacional Serra das Confusões, nos ossos de animais com marcas que mostram 

a relação entre esses animais e os grupos de seres humanos que habitaram a região. 

 A pesquisa paleontológica da Toca das Moendas permitiu confirmar a existência de 

três animais largamente representados na arte rupestre da região da Serra da Capivara, são 

eles: a ema (Rhea fossilis), o veado galheiro (Blastocerus dichotomus) e a capivara 

(Hydrochaerus hydrochaeris). Estes três animais podem ser observados como elementos 

indicadores paleoambientais associados às mudanças climáticas quando comparadas com 

o presente, por se tratarem de espécies que necessitam de um ambiente mais úmido que o 

existente no semi-árido nordestino (GUIDON  et al., 2009; BUCO, 2013; CAMPOS et al., in 

press).  
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 Não existem muitos dados palinológicos, principalmente para o Nordeste do Brasil, 

devido ao facto de existirem poucos lagos com bacias permanentes ou turfeiras, o que torna 

difícil a obtenção de polens em bom estado para permitir este tipo de pesquisa (DE 

OLIVEIRA et al., 1999). Contudo, algumas pesquisas apresentaram resultados 

interessantes, como a realizada na Lagoa do Quari, que demonstrou a existência de áreas 

abertas com 65% de espécies arbóreas para o período compreendido entre 8 770 e 5 425 

anos BP (MIRANDA et al, 2006; MARTINS, 2011; BUCO, 2013). 

 Uma informação constantemente apresentada pelos pesquisadores é a existência de 

um mosaico de vegetação após 8 ka BP, principalmente em zonas próximas a rios, 

coexistindo com condições mais secas nas zonas interiores, inclusive com o incremento da 

vegetação de Caatinga nessas zonas (PROUS & FOGAÇA, 1999; AB’SABER, 1983; 1984; 

1991). Com base em dados da região semiárida da Bahia e Pernambuco podem-se resumir 

os resultados alcançados com a palinologia à existência de uma vegetação arbórea, típica 

de florestas há cerca de 10 ka BP, com uma gradual redução a cerca de 6.7 ka BP, 

estabelecendo-se a moderna vegetação de Caatinga há 4.5 ka BP (DE OLIVEIRA et al., 

2005). 

 Alguns estudos etnobotânicos têm apresentado bons resultados com base em 

análises de coprólitos, uma vez que os grãos de pólen contidos nos alimentos ingeridos não 

sofrem alterações durante trânsito intestinal, permitindo assim obtenção de depósitos 

altamente concentrados em pólen (CHAVES, 2005). Contudo, é preciso ter atenção ao facto 

de os animais, principalmente o Homem, serem seletivos, dificultando a relação direta dos 

dados obtidos sobre este tipo de vestígio com o ambiente. É possível obter outras 

informações do estudo de coprólitos analisando os vestígios de parasitas, não esquecendo 

no entanto que existem dificuldades inerentes à identificação de origem zoológica do 

material (humano ou animal) e possíveis alterações morfológicas das formas parasitárias 

resultantes da dessecação ou outros factores físicos e biológicos (ARAÚJO & FERREIRA, 

1996; 1998). Neste sentido, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), com anos de 

experiência neste tipo de trabalho, identificou em coprólitos humanos coletados no sítio do 

Boqueirão da Pedra Furada (Piauí, Brasil), ovos de ancilostomídeos com datações de 7.3 ka 

a 7.1 ka BP. Este parasita tem um estágio larval que obrigatoriamente evolui no solo sob 

condições específicas de temperatura (25 °C a 30 °C) e umidade o que permite obter 

informações bastante precisas das condições atmosféricas do período em questão 

(ARAÚJO & FERREIRA, 1996; 1998; MONTENEGRO et al., 2006). 

 As análises macroscópicas em ossos de animais também foram utilizadas para a 

caracterização do paleoambiente do PNSC. O aumento da presença de ossos de pequenos 
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animais em sítios arqueológicos após 9 - 8 ka BP sugerem uma alteração na paisagem do 

local, marcada pela extinção de diferentes espécies. Estas extinções são associadas ao 

inicio de um clima seco durante o Holoceno inicial e médio (PROUS & FOGAÇA, 1999; 

SIMÕES, 2001).  

 Na estratigrafia, a presença de camadas com carvões dispersos suscita importantes 

discussões por autores como MELO (2007), que salienta o aparecimento durante as 

escavações de manchas de combustão na base rochosa. Nos casos do sítio Boqueirão da 

Pedra Furada, do Sítio do Meio e do Baixão do Perna I, as manchas encontradas no piso 

arenítico estão muitas vezes relacionados com fragmentos de carvão incrustados na rocha 

mãe, estando todos vinculadas a datações mais antigas do que 10 ka BP e representariam 

combustões anteriores ao Holoceno, o qual é considerado como um período menos propício 

aos incêndios naturais. Contudo, PELLERIN (1994) afirma haver evidências nos 

sedimentos, formados após a sedimentação sobre o maciço antigo, de longos períodos de 

clima mais seco que o atual, com possíveis marcadores de intervalos úmidos registrados 

através de precipitações carbonatadas secundárias.  

 Segundo MELO (1994), nas épocas chuvosas, formaram-se vias de drenagem 

intermitentes em toda a extensão do PNSC, e o material transportado por essas vias ou 

canais não pode ser relacionado com rampas de colúvio porque se trata de transporte 

lateral. O fluxo das águas foi deixando o material em depressões, concavidades e em áreas 

mais baixas, formando poças e entulhos compostos por areias, seixos, argila e, 

provavelmente, por material arqueológico transportado. Quando as chuvas se tornaram mais 

intensas, o material entulhado foi sendo transportado para áreas mais baixas e, durante o 

Holoceno, quando os períodos de chuvas intensas com enxurradas cessaram, a força de 

transporte da água diminuiu e a maior parte do material foi entulhada em concavidades 

como as dos abrigos sob rocha e em depressões circunvizinhas. Prova desses 

entulhamentos são algumas das camadas mais antigas presentes na maioria dos perfis 

estratigráficos dos abrigos em que existem pacotes incoerentes de seixos não selecionados, 

correspondente ao produto de um regime torrencial. Tais eventos podem ter ocorrido 

apenas em uma parte dos sítios da região. Atualmente, observa-se um processo coluvial 

mais acentuado, em que os materiais são depositados sobretudo por gravidade (MELO, 

1990; 1992; 1994; BARROS et al., 2012). 

 No vale do rio Icatu, localizado no noroeste da Bahia, há registros de polén de 

espécies amazônicas e de mata atlântica entre 10.9 ka e 10.5 ka BP, que apontam para um 

clima bastante úmido que se perpetua até 8.9 ka BP. A partir dessa data até 6.7 ka BP há 

um declínio progressivo das espécies de florestas e um aumento de espécies de Cerrado e 
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Caatinga nessa mesma região. Sendo que o período de extrema seca foi registrado entre 

6.7 ka BP e 6.2 ka BP, não tendo encontrado registros de palinomorfos a partir dessa data. 

O que se observa nos dados, para este período, são evidências de um mosaico 

vegetacional composta de florestas de galeria, Cerrado e Caatinga, indicador de 

sazonalidade no regime de chuvas (HERMENEGILDO, 2009).  

 

3.8. Arqueologia  

 

 Segundo AB´SABER (1989), do Piauí ao vale do rio São Francisco existiam dois 

tipos característicos de sítios arqueológicos: a) os de caverna e lapas semi-basais de 

escarpa de planaltos sedimentares e b) os de grutas e cavernas de pequenos maciços 

calcários residuais. Os sítios encontrados no PNSC não fogem a esta realidade. 

 Os dados arqueológicos gerados nestes últimos quarenta anos de pesquisa no 

PNSC corresponde a um dos mais completos da América do Sul, com vestígios variados 

marcados pela presença de fogueiras, enterramentos, instrumentos líticos polidos, de 

matérias primas tal como gnaisse, granito e hematita, e lascado em quartzo, sílex e 

calcedônia, registros rupestres com pinturas, gravuras e arte móvel, e cerâmica (corrugada, 

lisa, escovada, pinçada, ungulada, riscada, pintadas e outras) (GUIDON, 1984; MARTINS, 

1998; FELICE, 2006). 

 São mais de 860 sítios registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), dos quais mais de 

50 já foram escavados por investigadores de diversos institutos brasileiros de pesquisa em 

cooperação com institutos cooperações internacionais, o que faz do PNSC uma das zonas 

com pesquisa arqueológicas mais conhecidas do Brasil.  

 Com base nos princípios da "Escola Francesa", foram definidos pela equipe de 

investigadores que iniciou os trabalhos da FUMDHAM, grupos culturais para a região do 

PNSC com base na economia de subsistência. Ou seja, foram divididos em Povos 

Caçadores (caçadores e coletores do Pleistoceno), Povos Caçadores (caçadores e 

coletores do Holoceno) e Agricultores-ceramistas (GUIDON, 1991b; 1991c; GUIDON, 

1984a). 

 No Nordeste do Brasil, a arte rupestre foi divida em tradições, das quais se 

encontrams representações nas áreas de estudo: a tradição Nordeste, a mais antiga e 

abundante, presente na região desde o Holoceno inicial e a tradição Agreste, minoritária e 

mais recente que anterior (AGUIAR, 1982; GUIDON, 1992; PROUS, 1992; MARTINS, 

1993). Na Tabela 3 apresentam-se as características principais de cada tradição. 
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Tabela 3. Descrição das tradições identificadas nos sítios arqueológicos estudados neste trabalho. 
Adaptado de BUCO (2012). 

 

 
 

 Em relação aos artefactos líticos, estudos realizados no sítio Boqueirão da Pedra 

Furada e entorno, permitiram a definição de fases culturais baseadas nas datações em 

fogueiras de diversas camadas arqueológicas. Estas definições são utilizadas como 

referências para estudos dos demais sítios arqueológicos que possuem tecnologia 

semelhante. Assim, a fase Pedra Furada, foi dividida em quatros estágios, correspondendo 

cronologicamente aos níveis pleistocênicos, com indústria basicamente sobre seixos (de 

quartzo e quartzito com técnica unifacial e pouco retocada). A fase Serra Talhada foi 

também dividida em quatro estágios e corresponde ao período de transição e a níveis do 

Holoceno inicial e médio, com indústria sobre seixo (poucas peças mais elaboradas de 

tamanho médio a pequeno em quartzito e sílex, com destaque para a presença de 

"lesmas"). A fase Agreste também corresponde ao nível do Holoceno médio, onde 

predominando peças com tamanho médio a grande, apresentando uma indústria sobre 

seixo mais "tosco", com peças simples, pouco retocadas com pouca elaboração técnica 

(BUCO, 2012; BOËDA et al., 2013). Recentemente, as escavações do sítio Boqueirão da 
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Pedra Furada foram retomadas, surgindo novos dados que auxiliaram a compreender 

melhor os horizontes líticos (BOËDA et al., 2014). 

 Nos sítios arqueológicos estudados nesta tese encontram-se exemplos de arte 

rupestre tanto da tradição Nordeste, como da tradição Agreste. Da mesma forma, nos 

artefactos líticos também foram identificadas peças pertencentes tanto à fase Serra Talhada 

como à fase Agreste, possivelmente relacionado-se com uma ocupação quase contínua do 

abrigo no passado (MELO, 1990; 1992; 1994). Alguns autores (PROUS & FOGAÇA, 1999; 

PARENTI, 2001) apontam que a instabilidade climática da região terá tido forte influência 

sobre a tipologia dos artefactos encontrados, observável principalmente nas alterações da 

fase Serra Talhada que passa por uma visível alteração entre 14 ka BP e 12.2 ka BP. 

 Os grupos ceramistas estão associados vestígios como machados, machadinhas, 

potes cerâmicos pintados em abrigos e aldeias indígenas, sendo as evidências mais antigas 

encontradas no Sítio do Meio, datado de há cerca de 9 ka BP (PROUS & FOGAÇA, 1999; 

BUCO, 2012). 

 

3.9. Caracterização dos sítios arqueológicos   

3.9.1. Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I (Ema I) 

 O sítio localiza-se no município de Coronel José Dias, na face sul da bordura do 

PNSC (Fig. 35). Este sítio encontra-se sobre a Formação Serra Grande, do Siluriano 

Inferior, inserindo-se na unidade geomorfológica de pedimentos que corresponde à parte 

envolvente do PNSC (Anexo II) (BARROS et al., 2012). Descoberto em 1973, o sítio 

encontra-se cadastrado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN sob 

a identificação PI00608, onde é descrito como "Abrigo sob rocha com grafismos pintados 

nas cores vermelha, amarela e branca" (http://www.iphan.gov.br/sgpa/ 

cnsa_detalhes.php?7419). 

 Trata-se de um abrigo sob rocha arenítica heterogênea com formação de diversas 

camadas que apresentam grãos finos e grossos e intercalação de siltitos, com estratigrafia 

cruzada e acanalada, estruturas com marcas de ondas, que terão sido submetidas a 

processos de erosão alveolar e formação de "marmitas de gigantes" escavadas pela erosão 

fluvial resultante do turbilhonar da corrente (BARROS et al., 2011).  

 

http://www.iphan.gov.br/sgpa/%20cnsa_detalhes.php?7419
http://www.iphan.gov.br/sgpa/%20cnsa_detalhes.php?7419
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Fig. 35. Mapa do sítio arqueológico Toca da Ema do Sítio do Brás I, 
com o perfil topográfico obtido partir da plataforma SRTM. 

   

 Com uma orientação E-W, o sítio tem uma extensão de 99.50 m ao longo da qual 

aparecem pinturas nos primeiros 85.50 m. Com um solo irregular o abrigo situa-se a cerca 

de 80 m do nível do vale, o que permite uma ampla visão do boqueirão (Fig. 36). 

 

 
 

Fig. 36. Panorâmica do vale a partir do Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I. 
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 O sítio arqueológico está rodeado por grandes blocos de rochas, como se pode 

observar nas Figs. 37a, que conferem uma maior estabilidade aos sedimentos depositados 

na meia encosta de declive muito acentuado (Fig. 38), pois criam um tipo de barreira natural 

que separa o sítio arqueológico do início do vale, havendo cerca de 20 m de diferença 

altimétrica. Na base do paredão a presença de "marmitas de gigantes" (Fig. 37b) formadas 

pela erosão comprovam a altura que terá existido o "grande rio" atribuído a esta região 

(BARROS et al., 2011). 

 

  
 
 

Fig. 37. a) Vista geral do sítio arqueológico Toca da Ema do Sítio do Brás I; b) Marmitas de gigantes 
encontradas no sítio arqueológico Toca da Ema do Sítio do Brás I. 

 O sítio arqueológico Toca da Ema do Sítio do Brás I foi escavado na totalidade na 

campanha de escavação realizada em 2000. Contudo, existem poucos dados publicados 

sobre este sítio, resumindo-se ao relatório de campo, fichas de cadastro e um artigo 

publicado por LA SAVIA (2001). 

 
 

Fig. 38. Perfil topográfico desde sítio arqueológico Toca da Ema do Sítio do Brás I 
até à sondagem, com recurso a GPS. 
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Paleoambiente 

 Segundo os estudos realizados por SIANTO (2009) em sedimentos encontrados no 

abrigo, especificamente dentro das "marmitas de gigantes", a fase úmida da região teria 

perdurado até os 8 ka BP, justificando a presença de animais da mega fauna da região até 

cerca de 6 ka BP. No entanto, é preciso considerar que parte das marmitas encontra-se na 

linha de chuva do abrigo, estando muito mais expostas do que os sedimentos encontrados 

no sítio (LA SALVIA, 2001). 

 Neste sítio arqueológico é notória a presença de grande quantidade de vestígios de 

fauna e micro-fauna, que podem ocorrer em aglomerados (LA SALVIA, 2001). Segundo as 

informações obtidas através do banco de dados da FUMDHAM, onde se encontram os 

ossos coletados, nas primeiras camadas há principalmente um predomínio de roedores 

pequenos. 

Cultura material 

 

 Durante a campanha de escavação de 2000 foram encontrados vestígios da 

atividade humana (Fig. 39) tal como fogueiras, cerâmica, artefactos líticos e muitas pinturas 

rupestres (SIANTO, 2009). No relatório desta escavação, constante nos arquivos da 

FUMDHAM, aparecem relatos da ocorrência de pilões na superfície, localizados a cerca de 

1.5 m de artefactos líticos (principalmente sílex e quartzo), cerâmica e microfauna. Nas 

camadas mais profundas (decapagens 8 a 9) encontram-se muitos artefactos líticos 

associados a carvão ou mesmo seixos rolados. 

 
 

Fig. 39. Localização das fogueiras e blocos com pinturas encontradas no sítio arqueológico Toca da 
Ema do Sítio do Brás I (Fonte: Arquivo FUMDHAM). 
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 Ao todo foram coletadas cerca de 300 peças líticas, 30 fragmentos de cerâmicas e 2 

louças nas três primeiras camadas (está última presenta nas primeiras decapagens da 

escavação). 

 

Arte Rupestre 

  

 Entre as descobertas mais importantes do sítio está um painel, encontrado em vários 

fragmentos, associado a carvões (LA SALVIA, 2001) que foram datados de há 8 170 ± 60 

anos cal. BP sendo coincidente com os últimos registros de ocupação do local e identificado 

como pertencente ao estilo Serra Branca da tradição Nordeste, que não é comum nesta 

parte do PNSC. 

 Outra questão que chama atenção nos desenhos rupestres do sítio é a presença de 

animais extintos na região, tais como emas, capivaras e veado galheiro e ainda um possível 

tatu gigante (Pampatherium humboldti), que é um exemplo da megafauna referida 

anteriormente (Fig. 40). 

 
 

Fig. 40. a) Desenho identificado como tatu gigante; b) Reconstituição do tatu gigante; c) carapaça de 
tatu gigante encontrado na Toca do Garrincho no PNSC. 

 

 Conforme foi dito anteriormente, o sítio apresenta imagens tanto da tradição 

Nordeste como da tradição Agreste (Fig. 41), demonstrando intensa ocupação do local ao 

longo dos tempos. 
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Fig. 41. Exemplos dos diferentes tipos de tradições encontradas no sítio arqueológico Toca da Ema 
do Sítio do Brás I. a) tradição Nordeste; b) tradição Agreste. 

 

 Numa contagem aproximada dos animais desenhados na rocha do abrigo foram 

identificados 48 desenhos de veado (sendo apenas 1 galheiro), 36 de emas, 34 parecidos 

com forma de quelónio, 8 de aves não identificadas, 6 de capivara (em linha como família), 4 

de tatu, 3 de lagarto, 1 de tatu gigante, 1 de cão, 1 de carcará e 12 não reconhecidos. 

Ocupação 

 Segundo a base de dados da FUMDHAM foram encontrados vestígios de ocupação, 

associados a carvões que foram datados de aproximadamente 10ka até 8 ka BP, seguido 

por um hiato, ou ocupações muito esporádicas, até um nova reocupação a partir de 4.7 ka 

BP, de acordo com a Tabela 4. 

 

Tabela 4. Datações do sítio arqueológico Toca da Ema do Sítio do Brás I. Fonte: Arquivo FUMDHAM. 
 

Sitio Camada 
Datação C-14 

(anos BP) 
Laboratório 

Ano de 

aquisição 

Sítio Ema I Fog.5 Dec. 6 (fundo) 4760±60  Beta - 148101 2000 

Sítio Ema I Setor 2A dec. 1 bloco c/ pintura 8190±60  Beta - 148100 2000 

Sítio Ema I Setor 2A dec. 13 fog. 4 (fundo) 8140±70  Beta-148102 2000 

Sítio Ema I Setor 1A dec. 2 semente carbonizada 8820±70  Beta - 153987 2001 

Sítio Ema I 1A dec.3 8780±40 Beta - 342748 2013 

Sítio Ema I 2A dec.11 8260±40 Beta - 342749 2013 

a) 

b) 



——————————————— PARTE 2 | CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS E MÉTODOS ———  

——————————————————————— PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO  113 

3.9.2. Sítio Toca do Baixão do Perna I (Perna I) 

 

 Localizado no município de Coronel José Dias, Piauí, Brasil (Fig. 42) este abrigo 

encontra-se na parte sul do PNSC, num vale encaixado com cerca de 50 m de distância 

entre a abertura do abrigo e a cuesta em frente, que chega a 30 m da base, como pode-se 

observar na Fig. 43. 

 Modulado por ações intempéricas sobre o suporte da Formação Serra Grande, que é 

formada por arenitos e conglomerados siluro-devonianos (MELO, 2007), este abrigo foi 

identificado nos relatórios da FUMDHAM em 1973, onde foi caracterizado como de 

orientação Leste/Oeste, abertura a sul, extensão de 57 m, com cerca de 5 m de 

profundidade e 7.5 m de altura com diversas pinturas rupestres. 

 

 
 

Fig. 42. Mapa do sítio arqueológico Toca do Baixão do Perna I, com o perfil 
topográfico obtido partir da plataforma SRTM. 



——— PARTE 2 | CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS E MÉTODOS ————————————————— 

    PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO ———————————————————————— 114 

 Na década de 80 do século passado a equipe franco-brasileira chamou a atenção 

para a importância deste sítio com a realização de sondagens que foram obtidas datações 

de 9 540 ± 170 anos BP. Este levantamento de campo foi a base para a primeira das duas 

campanhas sistemáticas realizada no local (MELO, 1990; 1992; 1994). 

 
Fig. 43. Perfil topográfico desde sítio arqueológico Toca do Baixão do 

Perna I até à sondagem, com recurso a GPS. 

    

 A primeira escavação desenvolvida entre 1986 e 1987 possibilitou a identificação de 

cerâmicas, materiais líticos e fogueiras. Os carvões retirados desta escavação, em contexto 

de fogueiras, permitiram a obtenção de sete datações, demonstrando a ocupação do sítio de 

4 920 ± 70 a 10 530 ± 110 anos cal. BP. 

 A segunda campanha de escavação foi realizada no ano de 1990, sob a 

coordenação da arqueóloga Patrícia Melo, a qual empregou uma metodologia de escavação 

diferenciada com base no concenito desenvolvido por Mortimer Wheeler e André Leroi-

Gouhan, tendo sido tema da sua dissertação de mestrado (MELO, 1992).  

Paleoambiente 

 Os dados paleoambientais para este sítio ainda são escassos. Relativamente à 

questão dos paleoincêndios, mesmo que não se queira excluir a possibilidade de ter havido 

fogos naturais nos abrigos, pois estes  podem modificar a composição dos sedimentos de 

cobertura ao nível dos sítios, a tipologia de combustão das fogueiras de origem antrópica é 

completamente diferente, pois têm estruturas absolutamente independentes, tal como foi 

observado MELO (2007). No entanto, é preciso considerar que para haver registro de 

paleoincêncios deveria haver vegetação no local, e, tratando-se de um abrigo, a 
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possibilidade de identificação de estruturas diferenciadas por fogo natural seria muito 

pequena. 

Cultura material 

 Durante a campanha de escavação de 1990 foram encontrados artefactos tanto da 

fases Serra Talhada, quanto da fase Pedra Furada. Segundo o trabalho desenvolvido por 

MELO (2007) sobre a indústria lítica, verificou-se que a matéria-prima utilizada é quase 

sempre exógena, existindo uma relação direta do artefactos líticos com as pinturas parietais 

do abrigo, que é comprovada pela ocorrência de material corante em muitos instrumentos e 

pela sua presença nos solos de habitação, que estiveram em contato com o painel de 

pintura na escavação. A longa ocupação do abrigo pelos grupos de tradição Serra Talhada 

(Holoceno inicial a médio) está demonstrada nos níveis arqueológicos 1, 2 e 3, com uma 

cronologia quase ininterrupta de mais de cinco mil anos. 

 De acordo com a investigação acima citada, os grupos de tradição Agreste estão 

associados aos vestígios móveis encontrados nos níveis 4, 5 e 6, inserido na unidade 

estratigráfica D. Esses vestígios caracterizam a presença esporádica do Homem no abrigo 

entre o período de 5 200 BP a 3 800 BP. Os vestígios deixados por esses grupos são 

algumas peças líticas em matérias-primas endógenas, algumas fogueiras, além de manchas 

de pigmentos, restos de fauna e carvões esparsos que juntamente com os outros vestígios 

representam um percentual muito reduzido em relação às coleções dos grupos da fase 

Serra Talhada, refletindo menor tempo de permanência desses grupos no abrigo. 

 Em resumo, durante as escavações foram reconhecidos cinco níveis arqueológicos, 

que foram caracterizados quanto aos artefactos encontrados na superfície e constituídos por 

peças líticas de quartzito, na sua maioria seixos caídos do conglomerado do teto do abrigo. 

Nos primeiros níveis o material arqueológico resume-se a peças líticas em quartzo e 

quartzito. Nenhum vestígio encontrado nesses níveis permitiu a obtenção de datações. Os 

vestígios arqueológicos do terceiro nível são manchas de pigmento e de combustão, 

carvões esparsos, material lítico, ossos de micro-fauna, parte de um tronco de árvore e 

dezesseis fogueiras. Esse nível foi definido como acampamento de pequenos grupos de 

caçadores, sucessivos e sazonais. Foram obtidas três datações pelo método 14C: 3 800 ± 70 

anos BP, 4 920 ± 70 anos BP e 5 200 ± 80 anos BP (MELO, 1990; 1992; 1994). 

 Em 1988, após os trabalhos de 1986/87 terem sido dados como concluídos, a equipe 

da Fundação Museu do Homem Americano procedeu a um exame detalhado das condições 

dos sítios. Novas amostras de carvão vegetal foram coletadas de nichos existentes na 

parede do abrigo e do fundo de fogueiras deixadas pela escavação anterior. Foram obtidas 
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duas novas datações que comprovaram a existência de níveis de ocupação anteriores: 9 

650 ± 100 anos BP e 10 530 ± 110 anos BP (MELO, 1994). 

Arte Rupestre 

 Um grande contributo deste sítio está nos dois painéis com pinturas rupestres 

encontrados sob os sedimentos na parte oeste do abrigo, a 2.40 m abaixo do solo atual (Fig. 

44), com 7.55 m de extensão. Identificadas como pertencentes à tradição Agreste e 

Nordeste,  subtradição Vázea Grande e estilo Serra da Capivara e complexo estilístico Serra 

Talhada, permitindo através de datações, com cerca de 10 ka BP, inferir que a tradição 

Agreste é mais antiga do que se acreditava até ao momento (MELO, 1994; GUIDON, 1998; 

1991a). 

 
 

Fig. 44. Representação da localização do painel de pinturas 
encontradas durante as escavações. Adaptado de MELO 
(2007). 

 

 Da mesma forma que o Sítio Ema I, o Sítio Perna I apresenta imagens tanto da 

tradição Nordeste como da tradição Agreste, demonstrando intensa ocupação do local 

durante os tempos (Fig. 45). 
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Fig. 45. Exemplos dos diferentes tipos de tradições encontradas no sítio 
arqueológico Toca do Baixão do Perna I. a) tradição Nordeste; b) 
tradição Agreste. 

 

 Neste sítio arqueológico, destacam-se as representações de animais nos painéis, 

com a peculiaridade de algumas espécies representadas não se encontrarem nas zonas de 

Caatinga. Foram, de forma aproximada, identificadas 49 desenhos de emas, 25 de veados 

(sendo um galheiro), 11 de lagartos, 8 de aves não reconhecidas, 6 de capivaras (em fila 

como família), 2 de possíveis preguiças e 5 não reconhecidos. 

Ocupação 

 Os dados obtidos pelas escavações apontam para uma ocupação quase contínua de 

todo o abrigo (Tabela 5), sendo que a ausência de vestígios do lado oeste do sítio pode 

b) 

a) 
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estar relacionada com a fenômenos erosivos, sendo que a partir de quatro camadas de 

deposição, foram evidenciados seis níveis de ocupação que cobrem o período de 10 530 ± 

110 anos a 3 800 ± 70 anos BP (MELO, 1994; 2007; GUIDON, 1998; 1991a). A 

concentração de vestígios, principalmente da fase Serra Talhada, sobre o subtrato rochoso 

demonstra a estreita relação entre a geomorfologia do abrigo e a ocupação humana (MELO, 

2007). 

 

Tabela 5. Datações do sítio arqueológico Toca do Baixão do Perna I. 
 

Camada 
Datação 

14
C 

(anos BP) 
Laboratório 

Ano de 
aquisição 

Nível III ab 3800+/-70  GIF-7376 1987 

Nível III 4920 +/- 70 GIF-7739 1988 

Nível  III b 5200 +/- 80  GIF-7377 1987 

Nível IV 5360 +/- 70  GIF-7740 1988 

Setor A5 6420 +/- 120  BETA-20701 1987 

Nível V 7010 +/- 70  GIF-7741 1988 

Nível V, Fase 2 7350 +/- 80  BETA-20700 1987 

Fogueira 5 Setor 3+8 Nível 3 F3 2º Etapa Lítico 8480 +/- 140  GIF-8699 1991 

Carvão dentro Fogueira 5 Setor 3+8 Nível 3 F3 3º Etapa 9430 +/- 100 GIF-8672 1991 

Em reentrância  da parede (painel enterrado) 20 cm acima 
da base da escavação 87/Pintura 

9650 +/- 100  BETA-32972 1989 

Fogueira 5 Setor 3+8 Nível 3 3º Etapa 9665 +/- 80  GIF-8674 1991 

Carvão centro Fogueira 5 Setor 3+8 Nível 3 F4 5º Etapa  

fundo do fogão 
9760 +/- 80  GIF-8673 1991 

Base, fundo fogão sob o painel/ Pintura 10530 +/- 110  BETA-32971 1989 

 

4. Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León 

  

 Localizado no município de Fuentes de León, ao sul da província de Badajoz na 

Extremadura espanhola, o Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León (MNCFL) faz 

fronteira com a província de Huelva da comunidade Autónoma de Andaluzia. Ocupa uma 

área de 1 020 hectares (Fig. 46) e sua beleza natural é proporcionada por uma geologia 

cárstica que confere à zona uma paisagem singular (ALGABA et al., 2000; FERNÁNDEZ et 

al., 2007; COLLADO GIRALDO, 2014; TOMÉ, 2010). Este facto, em conjunto com a 

importância arqueológica do MNCFL, transforma a região num centro de investigação 

multidisciplinar, abrangendo áreas do patrimônio geológico, geomorfológico, arqueológico, 

incluindo arquiteturas militares medievais (COLLADO GIRALDO, 2014). 
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Fig. 46. Mapa do sítio arqueológico Toca da Ema do Sítio do Brás I, com o perfil topográfico obtido 

partir da plataforma SRTM. 
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 O MNCFL situa-se a 7 km de Fuentes de León, acessível através da estrada BA-072 

que une Fuentes de León a Cañaveral de León (Huelva). A caverna de Los Postes dista 4 

km do centro de recepção, localizado-se na confluência dos rios Montemayor e Santa Cruz. 

 O MNCFL é formado por um conjunto de cinco cavernas, nomeadamente: La Cueva 

de Los Postes, El Caballo, Masero, Lamparilla e La Cueva del Agua. O MNCFL agrega 

vários vestígios da ocupação humana, seja de períodos pré-históricos como as cavernas de 

El Caballo, Los Postes e Del Agua, seja de períodos históricos, como o Castillo del Cuerno 

(ALGABA et al., 2000; FERNÁNDEZ et al., 2007; GIBELLO BRAVO & GÓMEZ 

HERNÁNDEZ,  2007; COLLADO GIRALDO, 2014). 

 A presença do Homem em tempos antigos é conhecida na zona desde a década de 

70 do século passado, quando as primeiras intervenções foram realizadas pelo Grupo de 

Espeleólogos da Andaluzia, que reportaram os primeiros achados arqueológicos (COLLADO 

GIRALDO, 2014). A importância do local foi, desde logo, reconhecida tendo sido classificada 

como Monumento Natural em 2001, sendo a partir de então considerada como área de 

proteção pela Junta da Extremadura através do decreto 124/2001 de 25 de Julho (Anexo III). 

 Apesar da sua importância geológica, arqueológica e histórica, ainda são poucos os 

trabalhos publicados sobre o MNCFL. A maior parte dos dados apresentados neste trabalho 

são provenientes dos bancos de dados disponibilizados pelo Centro de Interpretação do 

MNCFL, Grupo de investigação CUPARQ, Governo da Junta de Extremadura e através 

visitas em campo. 

 

4.2. Aspectos geológicos e sedimentológicos 

 

 Pertencente ao Maciço Ibérico, mais especificamente à Zona de Ossa-Morena, a 

região do MNCFL é formada por rochas carbonatadas de épocas geológicas compreendidas 

entre o Pré-Cambriano e o Carbonífero, caracterizadas por baixo grau de metamorfismo 

(PEREIRA, 1985; ALGABA et al., 2000; BANDRÉS et al., 2004). 

 Este território enquadra-se no anticlinal de Olivenza-Arroyomolinos, que corresponde 

a uma vasta estrutura cujo o núcleo é ocupado por sucessões proterozoicas (EGUÍLUZ & 

RAMÓN LLUCH, 1983). Esta estrutura geológica divise-se em dois domínios: a) domínio de 

Zafra-Monesterio (na parte setentrional) e b) domínio de Arroyomolinos (na parte 

meridional). Desta forma, a zona meridional da Extremadura localiza-se sobre o domínio 

Arroyomolinos, onde existe uma sucessão muito monótona de metagrauvaques e xistos com 

importantes aportes vulcânicos (Fig. 47). Por sua vez, este domínio se divide nas unidades 

de Arroyomolinos e Herrerías, sendo a área deste estudo localizada na unidade Herrerías, a 
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qual é composta por mármores calcodolomíticos, xistos violáceos e verdosos (EGUILUZ et 

al., 1980; EGUÍLUZ & RAMÓN LLUCH, 1983; ALGABA et al., 2000; FERNÁNDEZ et al., 

2007). 

 

Fig. 47. Enquadramento da região estudada no contexto do Maciço Ibérico, segundo JULIVERT et 
al. (1974), modificado por FARIAS et al., (1987). Unidades geotectónicas: 1- Bacias 
continentais Terciárias, 2- Orlas Meso-Cenozoicas (Bacia Lusitaniana, Bacia Algarvia e Bacia 
Oriental), 3- Cadeias alpinas periféricas, 4- Maciço Ibérico, 5- Maciços alóctones do NW 
Ibérico. 

  

 Especificamente na zona da localização das cinco cavernas acima mencionadas, 

que fazem parte do MNCFL, registram-se afloramentos de sedimentos carbonatados 

correspondentes ao Cambriano Inferior, todos equiparados ao horizonte calcário de 

Alconera, que é constituído por calcário e dolomias total ou parcialmente marmorizadas e 

com superfícies vermelhas de alteração (ALGABA et al., 2000). Desta forma, as cavernas 

localizam-se na periferia do que foi um notável sistema cárstico desenvolvido durante o 

quaternário, concordante com as marcadas estruturas tectônicas variscas (ALGABA et al., 

2000; FERNÁNDEZ et al., 2007). 

 A região também é rica em minérios, entre os quais o ouro que motivou a ocupação 

desta pelos romanos para a sua  mineração. 
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4.3. Geomorfologia 

 

 O MNCFL apresenta características muito peculiares na sua geomorfologia em 

relação a outras áreas da Península Ibérica. Uma vez se localiza próximo da cordilheira da 

Serra Morena (Espanha), que separa a depressão do rio Guadalquivir da Meseta Ibérica 

(BARRIENTOS ALFAGEME et al., 1985; Figs. 47 e 48).  Tal cordilheira torna-se uma 

barreira física aos ventos de influência mediterrânica, expondo a área aos ventos do setor 

sudoeste, tornando-se  um lugar com maior pluviosidade (FONT TULLOT, 2007). O 

posicionamento geográfico do MNCFL na Extremadura espanhola torna-o numa região de 

"fronteiras" no que se refere aos aspectos climáticos e biogeográficos extremamente 

dinâmicos (BARRIENTOS ALFAGEME et al., 1985). 

 Os processos de intemperismo e erosão desta área são típicos de superfícies 

calcárias, verificando-se com recorrência que a rocha exposta origina numerosos campos de 

lapiás e outras formações exocársticas, havendo acumulação simultânea de depósitos de 

“terra rossa” (ALGABA et al., 2000; FERNÁNDEZ et al., 2007) 

 
 

Fig. 48. Mapa da geomorfologia de Extremadura espanhola 
com destaque para a posição do MNCFL numa zona 
de fronteira. 
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4.4. Hidrologia 

  

 Os rios da Extremadura espanhola instalam-se em leitos de rochas calcárias e 

dolomíticas fraturadas, que originam inúmeros sumidouros e ressurgências com caudais que 

atravessam todo o conjunto cárstico (ALGABA et al., 2000; FERNÁNDEZ et al., 2007). O 

conjunto de cavernas principais do MNCFL está localizado junto à confluência das ribeiras 

Montemayor e Santa Cruz (Fig. 50). Estas ribeiras fazem parte da bacia hidrográfica do rio 

Guadalquivir. 

 
Fig. 49. Imagem da confluência das ribeiras de Montemayor e Santa Cruz na atualidade. 
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4.5. O clima atual 

  

 Na ausência de estudos detalhados sobre o clima da região do MNCFL, adota-se as 

informações constantes para a baixa Extremadura, que se localizada dentro da região 

mediterrânica, mais propriamente no piso bioclimático mesomediterrânico (VÁZQUEZ 

PARDO et al., 2001), classificada como zona parda de clima mediterrânico continental 

atenuado (FONT TULLOT, 2007).  

 Trata-se de uma região com invernos suaves e chuvosos, com apenas cerca de 5 a 

10 dias no ano onde são registradas temperaturas abaixo de 0 °C. O verão é seco e quente 

chegando a registrar-se temperaturas de até 45 °C (FONT TULLOT, 2007). A média das 

temperaturas anuais medidas para a região da Extremadura são muito mais amenas 

demonstrando, numa pesquisa de 1961-1990, temperatura média mínima à volta de 19.03 

°C e temperaturas média máxima de 27.85 °C (PÉREZ FERNÁNDEZ et al., 2011). 

 

4.6. Bioma mediterrânico 

 

 A vegetação desta zona é caracterizada por otimizar a conservação de água, sendo 

essencialmente constituída por plantas xerófilas, com folhas pequenas e duras para evitar a 

perda de água através da evaporação, ou com estômatos que se fecham durante os 

períodos mais quentes. Muitas plantas segregam substâncias oleosas (óleos essenciais) 

que impermeabilizam as folhas ajudando-as a diminuir a evaporação (tomilho, orégão, 

alecrim, etc). Muitas plantas perdem suas folhas não no outono, mais sim no verão que é a 

época mais quente, diminuindo a superfície de evaporação e poupando energia. As raízes 

são muito desenvolvidas para chegar às camadas do solo onde existe mais umidade. As 

copas são mais abertas que altas, pois não interessa crescer muito e sim cobrir o máximo 

de solo possível de modo a reduzir a insolação para diminuir a evaporação. Sendo estas 

algumas das características das plantas xerófilas (ALCARAZ, 1995; VÁZQUEZ PARDO et 

al., 2001).  

 A área do MNCFL é uma área de carvalhal e de soutos, com alguma vegetação de 

bosque de ribeira, próximo da confluência dos rios. Atualmente, a vegetação é muito 

antropizada, com a presença de espécies arbóreas como Quercus ilex, Quercus suber, Olea 

sylvestris e de arbustos como Cistus ladanifer, Pistacia lentiscus e Pistacia sp. (ALCARAZ, 

1995; Fig. 50). 
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 Na região são encontrados no estado selvagem javalis, cervos, gato montês, 

lagartos, etc. 

 

 

Fig. 50. Mapa da vegetação encontrada na região da 

Extremadura espanhola. Adaptado de ALCARAZ, 1995. 

 

4.7. Dados paleoclimáticos  

 

 Ao contrário das condições climáticas amenas que se observam na atualidade, as 

pesquisas efetuadas nesta região demonstram que as condições climáticas no Neolítico 

eram muito diversas das atuais afetando tanto a prática de caça e pesca, como a prática de 

coleta (LOPEZ, 1988; HODDER, 1982). 

 Numa pesquisa de antracologia, realizada nas cavernas desta região, obtiveram-se 

cerca de 3 100 fragmentos de carvão, que possibilitaram a identificação de diversos taxa 

que foram divididos em gimnospermas (Pinus nigra-sylvestris e Juniperus sp.), 

angiospérmicas dicotiledóneas (Alnus glutinosa, Arbutus unedo, Cistaceae sp., Erica sp., 

Fraxinus sp., Labiatae sp., Leguminosae sp., Olea europaea, Phillyrea sp., Rhamnus 

alaternus, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Populus sp., Salix sp., Quercus sp., 

Rosacea t. maloidea, Rubus fruticosus e Viburnum tinus) e angiospérmicas 

monocotiledóneas (ESPINO, 2011). Desta forma, os dados anteriores sugerem a existência 

no passado de um panorama de vegetação complexa, composta por coníferas e maior 

diversidade de carvalhos com elementos ciliares do que a vegetação encontrada hoje neste 



——— PARTE 2 | CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS E MÉTODOS ————————————————— 

    PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO ———————————————————————— 126 

ambiente, que é caracterizada por carvalhos mesofilos e sobreiros (RIVERA  NUÑEZ  et al., 

1988; ESPINO, 2011 MAGRI & PALOMBO, 2011). 

 Entre os dados obtidos especificamente na caverna de Los Postes, observa-se que 

nas unidades estratigráficas UE 12 e 11, há um predomínio de uma vegetação esclerófila-

evergreen3, onde se destacam as espécies Olea sp. e, em menor extensão, Quercus ilex-

coccifera. Estas unidades apresentam datações absolutas de 7 360 ± 50 anos BP (ESPINO, 

2011). Nas unidades estratigráficas UE 10 a 8, datadas de há 7 000 a 5 445±40 anos BP, 

encontra-se uma nova fase que é marcada pela ausência de Pinus nigra-sylvestris, Quercus 

sp. e pouca percentagem de Juniperus sp. As UE 7 a 5 estão relacionadas com a idade do 

cobre, observando-se um drástico declínio da espécie de Olea sp. e menos acentuado 

noutras espécies, tal como o Quercus suber, e um notável aumento de arbustos como 

Arbustus, Pistacia, Cistaceae e Leguminosae, entre outras que estão associadas a 

transformação do ambiente pela sociedade (ESPINO, 2011). 

 No estudo efetuado na caverna de Los Postes foi notória uma mudança clara de uma 

vegetação arbórea para um tipo de vegetação arbustiva no período pesquisado. Tal 

informação encontra respaldo nos dados polínicos realizados na caverna, que demonstra 

uma paisagem muito diferente da atual, com espécies mais típicas de um clima muito mais 

frio a volta do 9.5 ka BP. 

 Apesar de existirem poucos dados para o sudoeste de Espanha, a presença de uma 

vegetação esclerófila-evergreen não parecer ser única, tendo sido encontrada 

correspondência em vestígios antracológicos no Tejo português e em polens da região de 

Cáceres, datadas do Holoceno inical a médio.  

 Em relação à fauna da área do MNCFL, foram identificadas algumas espécies 

através da morfologia dos ossos encontrados dentro da caverna Los Postes. Os restos de 

animais encontrados pertenciam ao calcolítico e Neolítico tardio, correspondendo a 

mamíferos, aves, répteis e anfíbios, alguns com possíveis marcas antrópicas, num cenário 

semelhante à de outras ocupações da Extremadura e outras parte de Espanha (LOPEZ & 

MOLERO, 1984; GONZALES CORDERO et al., 1988). 

                                                

3
 Entre as estratégias adaptativas deste tipo de vegetação, salienta-se o facto de terem folhas serrilhadas e 

rígidas, com uma superfície pouco a muito espinhosa, apresentando, por vezes, tricomas e ainda 

glândulas produtoras de óleo, capazes de criar uma película que reduz a evaporação, tornando-a 

resistente a períodos quentes e secos. 
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 Para além da pesquisa acima citada, foram enviados para estudos isotópicos alguns 

fragmentos de ossos de animais encontrados na caverna, que foram identificados, com o 

auxílio do Prof. Doutor Bruno Colaço do Departamento de Zootecnia da UTAD, como 

pertencentes a leporinos, caprinos e canídeos. Dos ossos observados identificou-se um, 

como sendo de caprino (na primeira unidade estratigráfica), que apresentava possíveis 

marcas de manipulação antrópica (Fig. 51). Contudo, serão necessários mais estudos para 

responder a quetões relativas à domesticação da espécie encontrada e a sua funcionalidade 

em contexto ritualístico (RUSSEL, 2002). 

 

 
 

Fig. 51. Possíveis marcas de manipulação antrópica em osso de caprino, encontrado na caverna de 
Los Postes. 

 

4.8. Arqueologia 

 

 Das cinco cavernas que constitui o MNCFL, até ao momento apenas nas cavernas 

de El Caballo, Los Postes e Del Agua foram encontrados vestígios antrópicos pré-históricos 

(ALGABA et al., 2000; FERNÁNDEZ et al., 2007). 

 De acordo com as informações do Centro de Interpretação do MNCFL a zona foi 

largamente ocupada pelo Homem desde o paleolítico, a exemplo de outras partes da 

Extremadura espanhola (BARRIENTOS ALFAGEME et al., 1985). Os vestígios de ocupação 

da caverna inserem-se no modelo de subsistência dos grupos que habitaram a região na 

pré-história, há aproximadamente 9 ka BP (epipaleolítico). 

 No sítio Los Postes os estudos realizados sobre o espólio ósseo encontrado na 

caverna caracterizam o local como "ritualístico", sem indícios de habitação (HODDER, 1982; 

TOMÉ, 2010; BERROCAL-RANGEL, 2004; GIBAJA et al., 2012).  
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 A ocupação em períodos históricos também estão registrados na cultura e na 

paisagem da região, com a presença de assentamento na idade do ferro no alto da Sierra 

del Castro, presença de espólio e de uma vila romana e a presença do Castillo del Cuerno, 

uma fortificação medieval do século X e XIV (GIBELLO BRAVO & GÓMEZ HERNÁNDEZ, 

2007; COLLADO GIRALDO, 2014). 

 Nas escavações observou-se pelo menos 40 cm de sedimentos muito perturbado, 

seja por ação antrópica (escavações clandestinas em busca do "ouro" romano), seja por 

animais à procura de abrigo e alimento (SAN NICOLÁS, 1985; COLLADO GIRALDO, 2014). A 

presença de arte rupestre foi identificada até o momento apenas nas paredes da Cueva de 

la Agua, com formato em zig-zag (Fig. 52).  

 

 
 

Fig. 52. Gravura encontrada com forma em "zig-zag" na caverna de Cueva del 
Agua. 

 

4.9. Caracterização do sítio arqueológico Cueva de Los Postes 

 

 Trata-se uma caverna dominada por concreções cristalinas em forma de colunas que 

flanqueiam a entrada principal da caverna, que tem atualmente aproximadamente 1.5 m × 

1.6 m. Contudo estas medidas não correspondem ao espaço original de entrada da caverna 

(com cerca de 60 cm), que foi alargado para a visitação.  

 A caverna é composta por dois salões de cerca de 40 m2 cada, separados por 

alinhamentos de estalactites, estalagmites e colunas, totalizando cerca 180 m2 de superfície 

(Fig. 53). A altura da caverna antes das escavações arqueológicas não passava de 1.5 m. 
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Após as diversas campanhas de escavação, que resultou na recolha de mais de 20 

camadas estratigráficas, o aspecto atual é bastantes diferente. 

 

 
 

Fig. 53. Esquema da caverna de Los Postes e entorno. 

 

 Conhecido como sítio arqueológico, desde a década de 70 do século passado, Los 

Postes ganhou destaque após a campanha de sondagens realizada entre 1997 e 2000 ao 

abrigo do projeto "Prospección, documentación y caracterización arqueológica de las 

cavidades y su entorno, en la Comunidad Autónoma de Extremadura" (ALGABA et al., 

2000). Foi a partir de 2004 que se iniciou uma longa campanha de escavação, que dura até 

à atualidade, sendo coordenada pelo Prof. Doutor Hipólito Collado Giraldo, que tem 

estudado sistematicamente os materiais encontrados (COLLADO GIRALDO, 2014). 

 

4.9.1 Cultura Material 

  

 Destaca-se a abundância de artefactos romanos nos primeiros níveis do sítio com 

diversas peças, moedas, cerâmica sigilata, terracota e lamparinas, misturado com material 

“indígena” como vasos globulares com decoração de borda pintada com faixas vermelhas, 

xicaras e copos com decoração incisa (COLLADO GIRALDO, 2014; Fig. 54). 
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a) Exemplar da cultura material histórica. b) Moeda romana. 

 

 
 

 

 
 

c) Instrumento lascado geométrico representante 
do período epipaleolítico. 

d) Machado polido representante da cultura 
neolítica na região. 

 

 
 

 

 
 

e) Cerâmica com incisão em espiga encontrada 
na unidade estratigráfica UE4. 

f) Placa com gravura. 

 

Fig. 54. Exemplares da cultura material encontrada no sítio de Los Postes durante as campanhas de 
escavação. Fonte: COLLADO GIRALDO & GARCÍA ARRANZ, 2009. 

 

 Na fase mais antiga de ocupação que se conhece até ao momento, chega-se ao 

epipaleolítico à volta dos 9.3 ka BP tendo sido encontrado um elemento lítico geométrico 
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muito pequeno em sílex e uma série de peças macrolíticas em seixo rolado (Fig. 54).  

 Nos níveis inferiores foram encontrados materiais associados ao Neolítico, tais como 

cerâmicas de forma oval a semiesférica, com bordos retos e com pouca decoração, 

tamanhos médios a pequenos, alguns artefactos em osso tal como pentes, alisadores e 

materiais líticos como machados de pedra, alabardas, facas e pontas de flechas, com 

datações à volta de 4 140 ± 35 anos cal. BP (UE3) a 5 455 ± 40 anos cal. BP (UE5) 

(COLLADO GIRALDO, 2014; Fig. 54). 

 A fase neolítica do sítio é marcante na camada UE8 com datação de 5 455 ± 40 anos 

cal. BP, apresentando uma ocupação de caráter funerário acompanhado por uma indústria 

de faces macrolíticas com a presença de várias placas decoradas, podendo-se observar 

numa delas uma possível cabeça de caprino (Fig. 54). 

 A ocupação funerária da caverna assume uma grande importância devido à grande 

quantidade de ossos humanos, sendo identificados de mais de 100 indivíduos em bom 

estado de conservação. Apesar de se tratar de enterramentos coletivos, não foi possível 

observar um ordenamento intencional nos ossos depositados, não havendo qualquer 

conexão anatómica. Desta forma, fica a dúvida se estes achados correspondem a 

inumações primárias ou secundárias (COLLADO GIRALDO, 2014; TOMÉ, 2010). 

 

 4.9.2. Ocupação 

  

 Devido ao espaço diminuto da entrada da caverna, no seu estado original, acredita-

se que o acesso à mesma deveria ser feito por arrastamento. 

 O conjunto de dados obtido pelas investigações arqueológicas permitiu a definição 

de quatro grandes etapas diacrónicas de ocupação antrópica da caverna (COLLADO 

GIRALDO, 2014; Tabela 6). 

Tabela 6. Datações obtidas na caverna 
de Los Postes segundo a 
bibliografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade estratigráfica Anos cal. BP 

UE 5 4.140 ± 35 

UE 8 5.455 ± 40 

UE 12 7.360 ± 50 

UE 13 7.440 ± 50 

UE 14 7.780 ± 60 



——— PARTE 2 | CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS E MÉTODOS ————————————————— 

    PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO ———————————————————————— 132 

 A primeira etapa, constituída pelas unidades estratigráficas UE 1 a UE 4 (Fig. 55), 

caracteriza-se por um elevado grau de remeximento, incluindo materiais medievais, 

associados a materiais romanos e possivelmente pré-históricos (TOMÉ, 2010; GIBAJA et 

al., 2012).   

 Uma segunda etapa de ocupação da caverna, abrangeu as unidade estratigráficas 

UE 5 a UE 9, correspondendo ao momento mais característico do Neolítico, com alguns 

enterramentos coletivos que conferem um caráter ritualístico ao local (HODDER, 1982; 

GIBAJA et al., 2012; COLLADO GIRALDO, 2014). 

 A terceira etapa de ocupação corresponde às camadas UE 10 e UE 11, e marcaria a 

transição epipaleolítica-neolítica da caverna (TOMÉ, 2010). 

  A quarta etapa inclui as unidades estratigráficas UE 12 a UE 14 e corresponde à 

primeira ocupação do sítio como depósito funerário, com algumas alterações observáveis na 

forma de deposição dos corpos e na rara ocorrência de vestígios de cultura material do 

epipaleolítico. Nesta etapa também foram encontrados vestígios que remetem para uma 

ocupação durante o paleolítico médio com presença de hominídeos (COLLADO GIRALDO, 

2014). 

 

 
 

 

 
 

Ossada encontrada na caverna de Los Postes. 
     Definição de unidades estratigráficas 

nos sedimentos da caverna de Los 
Postes. 

 
 

Fig. 55. Aspectos da ocupação e estratigrafia da caverna de Los Postes. 

 



——————————————— PARTE 2 | CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS E MÉTODOS ———  

——————————————————————— PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO  133 

5. Metodologias 

 

Neste capítulo descrevem-se os procedimentos metodológicos envolvidos nas 

diferentes partes do trabalho, desde a coleta das amostras no campo até ao tratamento dos 

resultados obtidos nos diferentes ensaios. 

 

5.1. Coleta de amostras 

5.1.1. Rochas consolidadas e espeleotemas  

 Foram coletadas amostras de fragmentos de rochas dos abrigos dos sítios Ema I, no 

total de 6 amostras, e Perna I, no total de 4 amostras. 

 Cada amostra foi selecionada de modo a não introduzir alterações no suporte 

rochoso das pinturas rupestres, sendo privilegiadas as amostras que já se encontravam 

deslocadas da parede na zona protegida do abrigo, que correspondem principalmente a 

amostras provenientes do teto. As amostras correspondem assim a alturas entre 1 a 8 m a 

partir do nível do sítio arqueológico. 

 Para fins de visualização na Fig. 56 foi sinalizado a localização específica de cada 

amostra em função dos sítios Ema I e Perna I. 

 

 
Localização das amostras de rochas coletadas no sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I. 
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Localização das amostras de rochas coletadas no sítio Toca do Baixão do Perna I. 
 

Fig. 56. Croqui com a localização das amostras de rochas coletadas no PNSC. Adaptado de MELO, 
1990. 

 

 Na caverna de Los Postes foram coletadas três amostras de espeleotemas, mais 

especificamente de estalagmites, após a campanha de escavação de 2013, coordenada 

pelo Prof. Doutor Hipólito Collado Giraldo. Por motivos de preservação da caverna foram 

utilizadas estalagmites já quebradas, optando-se pelas localizadas mais ao fundo da 

caverna onde a circulação de ar é menor e a umidade relativa do ar é alta (Fig. 57), 

minimizando assim a contaminação das amostras pelas condições ambientais do exterior. 

Os três exemplares recolhidos eram de pequenas dimensões (Fig. 58): LPI (altura: 6.5 cm; 

largura: 6 cm); LPII (altura: 8.5 cm; largura: 6.6 cm) e LPIII (altura: 5.5 cm; largura: 9 cm). 

 

 
 

Fig. 57. Croqui com a localização das amostras de estalagmites coletadas na 
caverna de Los Postes, Espanha. 
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Estalagmite LPI Estalagmite LPII  Estalagmite LPII 

 

Fig. 58. Amostras de estalagmites coletadas na caverna de Los Postes, Espanha. 

5.1.2 Sedimentos 

Sítios arqueológicos do PNSC 

 Os sedimentos provenientes das escavações dos sítios arqueológicos foram 

gentilmente cedidos pela FUMDHAM. Trata-se de material recolhido e devidamente 

identificado que consta dos arquivos da FUMDHAM, o qual foi selecionado de forma a 

contemplar uma sequência estratigráfica minimamente representável das decapagens 

efetuadas durante as escavações.  

Sondagens próximas dos sítios arqueológicos 

Com o objetivo de obter um registro de sedimentos devidamente sequenciado em 

termos estratigráficos, ou seja, em função das cotas de coleta, para a realização de estudos 

petrográficos e ensaios geoquímicos, foram efetuadas quatro sondagens, perto de cada um 

dos dois sítios arqueológicos já descritos, Ema I e Perna I. Esta etapa de trabalho de campo 

foi realizada em parceria com o mestrando Guilherme Sírio. 

 Junto ao sítio arqueológico Ema I, foi realizada uma sondagem com as coordenadas 

WGS 84 (42°35'15,156"W; 8°51'36,094"S) que será identificada por sondagem I do Ema I, a 

cerca de 50 m de distância e 15 m abaixo do sítio arqueológico, na base da cuesta, com 300 

cm de profundidade; e uma segunda sondagem (sondagem II do Ema I) foi coletada a cerca 

de 50 m da primeira, com as coordenadas WGS 84 (42°35'16,653"W; 8°51'37,094"S) e 230 

cm de profundidade. Embora as duas sondagens estejam próximas uma da outra, a 

distância é suficiente para que as condições ambientais e, consequentemente, a cobertura 

vegetal sejam diferentes.   

 Próximo do sítio Perna I foram também efetuadas duas sondagens, uma em frente 

do sítio arqueológico (sondagem I do Perna I) com as coordenadas WGS 84 

(42°36'46,52"W; 8°50'31,45"S) com 300 cm de profundidade; a segunda sondagem 

(sondagem II do Perna I) foi escavada nas coordenadas WGS 84 (42°37'50,687"W; 

8°50'5,287"S) com a profundidade de 250 cm. 
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 A metodologia de escavação aplicada foi a mesma nos quatro locais. Foi uma 

escavação manual, correspondendo a uma área de 2 m × 2 m, tendo sido retiradas 

amostras de solo a cada 10 cm de profundidade, com auxílio de colher de metal (colherim), 

em quatro pontos de cada camada, de forma a obter amostras mais representativas do solo. 

Depois da abertura da coluna da escavação ter a profundidade máxima possível, foi 

marcado um perfil perpendicular, e foram retiradas amostras com intervalos de 10 cm (de 

acordo com a metodologia proposta por PESSENDA, 1996). 

 Como estas amostras se destinam a ensaios geoquímicos, utilizaram-se luvas de 

latex (para evitar contaminações). Em cada ponto, antes da recolha da amostra, a superfície 

foi limpa com pincel e o solo retirado com auxílio de colherim metálico, o qual era sempre 

cuidadosamente limpo entre cada recolha. Os solos foram colocados em sacos plásticos 

devidamente identificados com o número da camada, número da sondagem e nome do sítio 

mais próximo (Fig. 59). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 59. Etapas de coleta das amostras de solos provenientes das sondagens próximas dos sítios 
arqueológicos no PNSC. 
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Sítio de Los Postes 

 Foram coletados cerca de 500 g de sedimentos de cada unidade estratigráfica que 

havia sido identificada na campanha arqueológica de 2012, coordenada pelo Prof. Doutor 

Hipólito Collado Giraldo, ao longo do perfil de marcações deixado durante a campanha. 

 Antes de coletar o sedimento com o auxílio de um colherim, a superfície do corte foi 

cuidadosamente limpa com o pincel (o qual era limpo entre cada recolha) e utilizando luvas 

de latex para evitar contaminações. Em seguida o material foi colocado em sacos plásticos 

devidamente etiquetados com o código de cada unidade estratigráfica (Fig. 60). 

 

 

 

 

Fig. 60. Etapas de coleta das amostras dos sedimentos provenientes do sítio arqueológico de Los 
Postes, Espanha. 

 

5.2. Elaboração de lâminas delgadas de rochas, sedimentos não consolidados 

e solos 

 

As lâminas delgadas foram preparadas no Laboratório de Geologia da UTAD, 

seguindo os procedimentos para elaboração de lâminas delgadas de rochas (ROUBAULT, 

1982; FAVAS & GOMES, 2000; GOMES, 2000; NARDY & MACHADO, 2009; CAMPOS et 

al., 2013), o qual consta das seguintes fases: 

1) Os sedimentos são colocados num molde retangular, aproximadamente com as 

dimensões de 46 mm x 27 mm e são impregnados com resina epóxi a fim de formar um 

pequeno bloco de 1 cm de espessura (talisca ou esquírola; Fig. 61) 

 2) Uma das faces da talisca é polida no disco de desgaste, usando pó de esmeril de 

granulometria sucessivamente mais fina (320, 600 e 1200 Grit, correspondente a 40.15 e 9 

μm, respectivamente). Em seguida, uma face de uma lâmina de vidro é despolida com 
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esmeril 600 Grit e é colocada, em conjunto com a  taliscanuma estufa à temperatura de 60 

ºC, durante cerca de 30 minutos. 

  Depois de seca, a talisca é colada à lâmina de vidro com cola Araldite ® e o 

conjunto é posto sobre pressão (Fig. 61), com auxílio de uma prensa apropriada, numa 

placa de aquecimento durante pelo menos 2 horas, para eliminar as possíveis bolhas de ar 

e secar. Em seguida, a talisca é cortada utilizando o equipamento Struers Discoplan ®, até 

ficar com 1 mm de espessura e de seguida desgastada até uma espessura ideal de 0.03 

mm.  

 Para se preparar as lâminas de rocha, o primeiro passo é o corte da amostra da 

rocha, utilizando um disco de corte, em blocos de aproximadamente 2 cm de espessura. Em 

seguida esses blocos são cortados, de modo a ficar com a forma de uma talisca. A partir 

deste passo o processo é mesmo do utilizado para as lâminas de sedimentos. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 61. Etapas da elaboração de lâminas delgadas de sedimentos. 

 

5.3. Análise química semi-quantitativa por EDS e obtenção de imagens por SEM 

de sedimentos das escavações 

 

 Os ensaios de SEM-EDS foram realizados no Unidade de Microscopia Eletrónica da 

UTAD, utilizando um microscópio electrónico de varrimento Philips-FEI/QUANTA 400. As 

amostras foram colocadas em pinos de alumínio e fixadas com cola de carbono. De 

seguida, foi depositada uma camada de carbono, utilizando um depositador de carbono 

Polaron Carbon Coater CC7650, a fim de tornar as amostras condutoras. Para as análises 

foi utilizado o modo de alto vácuo, com uma pressão parcial na câmara de 1.33 mbar e uma 

tensão de aceleração de 30 kV para a aquisição de imagens. Foram obtidas imagens com 

diferentes resoluções (2 mm, 500 µm e 100 µm). 
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5.4. Preparação de argilas para análises por DRX 

  

  Para a identificação dos minerais argilosos separou-se a fração < 2 µm, pelo método 

gravimétrico. Pesou-se cerca de 1.5 g de amostra de solos para um tubo de ensaio e 

adicionaram-se 40 mL de água desmineralizada. As suspensões resultantes foram 

dispersas em ultra-sons. Após repousar durante cerca de 12 h, como as amostras 

apresentavam floculação, adicionaram-se 5 gotas de hexametafosfato de sódio a cada 

amostra, seguindo-se a dispersão em ultra-sons. Após 2 h 35 min de repouso, tempo 

estipulado pela Lei de Stokes para separação da fração com dimensão inferior a 2 µm a 20 

ºC, foram retirados os 2 cm superiores da suspensão e colocados em fracos devidamente 

identificados. A amostra restante foi dispersa em ultra-sons e, após mais 2 h 35 min de 

repouso, foi feita uma nova recolha dos 2 cm superiores da suspensão. 

 A fração argilosa de cada amostra foi utilizada na preparação de um agregado 

orientado, depositado sobre uma placa cerâmica porosa não vidrada, com secagem por 

vácuo (Fig. 62). Após secagem à temperatura ambiente, as placas de cerâmica foram 

analisadas por DRX em estado natural. Seguiu-se a análise após glicolisação, tendo sido 

colocadas as placas de cerâmica sob vapores de glicol durante cerca de 12 horas, à 

temperatura de 70 °C. 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 62. Etapas de preparação de um agregado orientado de argilas em placas de cerâmica para 
análise de DRX. 
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5.5. Análises de rochas, sedimentos, solos e argilas por DRX 

 

 As análises de rochas, sedimentos e solos por DRX foram realizadas na Unidade de 

Microscopia Eletrónica, sendo submetidos a tratamentos prévios que se resumem na Tabela 

7. 

Tabela 7. Localização e tipo de tramento  das amostras analisadas por DRX. 
 

Nº amostra Tipo de Material Localização 
Tipo de 

tratamento 

5 Sedimento  Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I - 

6 Sedimento  Sítio Toca do Baixão do Perna I - 

2 Rocha Rocha suporte dos sítios Ema I e Perna I Moído até 75 µm 

6 Argila sondagem I do Ema I Gravimétrico 

4 Argila sondagem II do Ema I Gravimétrico 

5 Argila sondagem I do Perna I Gravimétrico 

5 Argila sondagem II do Perna I Gravimétrico 

17 Sedimento  Los Postes (Espanha) - 

 

 Para obtenção dos difratogramas de raios-X foi utilizado um difratómetro de raios-X 

Phillips (PANalytical modelo X’Pert PRO com detetor X’Celerator e monocromador 

secundário), sendo as amostras colocadas num porta-amostras padrão. A energia usada na 

produção da radiação X foi de 40 kV e 30 mA com uma ampola de Cu (=1.5418 Å). A 

aquisição foi efetuado na geometria Bragg-Brentano entre 7º < 2< 100º. 

 Os agregados orientados foram analisados tal e qual e depois de saturados com 

etilenoglicol (vapor a 70 °C, ±12 horas), num difractómetro de raios-X Phillips (PAN'alytical 

X'Pert PRO), a 40-50 kV e 30-40 mA, com radiação CuKa. Os padrões de difração foram 

registrados em intervalos de 0.020° 2 , entre 3.5° e 30°. Uma vez que não se verificou 

alteração na posição e altura dos picos nos difractogramas obtidos após tratamento com 

etileno-glicol não se fez o aquecimento das amostras e respectiva análise. Assim, foi feita a 

análise qualitativa dos minerais argilosos, com identificação a partir dos difractogramas 

normal, seguindo os trabalhos de BRINDLEY & BROWN (1980), GOMES (1988) e MOORE 

& REYNOLDS (1997). 
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5.6. Granulometria 

 

 A análise granulométrica dos solos do Brasil foi efetuada no Laboratório de 

Sedimentologia do IPMA utilizando um equipamento da marca Coulter modelo LS230, que 

permite determinar o tamanho de partículas com diâmetro entre 0.04 μm e 2 mm. 

 Foram pesados cerca de 5 g de solo, os quais foram peneirados com um peneiro de 

2 mm de malha. Na fração de dimensão inferior a 2 mm foi feita a destruição de matéria 

orgânica, adicionando peróxido de hidrogênio básico (H2O2 + amónia) até não haver 

libertação de vapores. De seguida, o solo foi lavado com água destilada até o valor do pH, 

medido com papel de pH, ser neutro. Para cada amostra foram realizados pelo menos 3 

ensaios. 

A análise granulométrica dos sedimentos da caverna de Los Postes foi realizada nos níveis 

UE13 e UE14 da quadrícula B6 pelo Departamento de Tecnologia da Universidad 

Politécnica de Madrid em 2006, nos quais foram utilizados o método de peneiração, com a 

utilização de 8 peneiros sobre sedimento pesado em seco. No processo de passagem pelos 

peneiros foi necessário a utilização de água para facilitar o transporte, visto que a 

característica argilosa do sedimento tornava difícil a desintegração das partículas mais fina 

em seco. Por fim as  8 frações foram agrupadas em cascalho fino (> 2 mm), areia (2 a 

0.0625 mm), silte (0.0625 mm a 3.91 µm) e argila (< 3.91 µm) de acordo com a classificação 

de TUCKER (2001). 

 

5.7. Geoquímica de rocha total, sedimentos e solos 

5.7.1. Análise química elementar 

 A determinação analítica dos elementos C, H e N foi realizada no Laboratório de 

Sedimentologia do IPMA utilizando um equipamento da marca CHNS-932 da LECO ®. As 

amostras foram liofilizadas e homogeneizadas e cerca de 2 mg de solo foram pesados num 

cadinho de platina que foi introduzido no equipamento para análise de carbono, nitrogênio e 

hidrogênio totais. Em seguida, uma amostra do solo foi calcinada na mufla a 550 ºC, para 

eliminar o carbono orgânico e procedeu-se a nova análise. 
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5.7.2. Absorção atómica 

 As análises de absorção atómica foram levadas a cabo num espectrofotômetro 

Perkin-Elmer, modelo 372, no Laboratório Química da UTAD. Para preparar as amostras 

para os ensaios pesou-se cerca de 0.5 g de amostra e a matéria orgânica foi destruída por 

ataque com 5 mL de ácido fluorídrico a 40%, com agitação magnética e banho de areia, 

durante 18 horas a 60 ºC. O resíduo foi depois dissolvido em 10 mL de ácido clorídrico 

diluído (37%). Este método foi aplicado para a determinação de As (arsênio), Fe (ferro), Al 

(alumínio), Mn (manganês), Mg (magnésio), Ca (cálcio), Na (sódio) e K (potássio) das 

amostras (Fig. 63). 

 

 

 

 
 

Fig. 63. Etapa de digestão das amostras para leitura no espectrofotômetro de absorção atómica. 

 

5.7.3. Espectrofotometria  

 O espectrofotômetro UV/VIS (Spectronic GenesysTM 2PC) foi utilizado para 

determinação da quantidade de SiO2 e P2O5 nas amostras. 

 É construída uma curva de calibração, medindo a concentração de sílica de soluções 

rigorosas com concentração de 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 e 5.0 mg/L de sílica, às quais se 

adicionou 0.4 mL de solução de molibdato de amónio e 0.2 mL de ácido clorídrico. De 

seguida, adiciona-se 1.0 mL de solução de ácido oxálico a 10% (p/v) e 0.4 mL de solução de 

ácido aminonaftolsulfónico e agita-se para a leitura da absorvância a 610 nm em células de 

1 cm de percurso ótico. 

 Após a obtenção da curva de calibração foi feito o doseamento da quantidade de 

sílica na amostra, preparando uma solução de amostra em que se repetiu o procedimento 
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utilizado na obtenção da curva de calibração. Após a leitura da absorvância da solução, o 

valor da concentração de sílica é obtido diretamente da curva.  

 O processo de determinação da concentração de fósforo é semelhante, preparando-

se soluções com concentração de 0.46; 0.92; 1.37; 1.83 e 2.29 mg/L de fósforo (P2O5). As 

absorvâncias são medidas a 880 nm em células de 1cm de percurso ótico. 

5.7.4. Geoquímica isotópica 

 As análises isotópicas foram realizadas sobre amostras de MOS das sondagens 

feitas no PNSC e sobre as estalagmites da caverna de Los Postes, sendo desenvolvida em 

diferentes laboratórios, de acordo com suas especialidades. 

Isótopos de carbono (δ13C) em solos 

 As análises de isótopos de carbono (δ13C) sobre amostras de MOS foram realizadas 

no laboratório do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo 

(CENA/USP) sob a supervisão do Professor Doutor Luiz Pessenda utilizando um analisador 

elementar acoplado a um espectrómetro de massa ANCA SL 2020 da marca Europa 

Scientific. Os resultados são expressos em partes por mil (‰) em relação ao padrão VPDB 

(Vienna Pee Dee Belemnite) com uma precisão analítica de ± 0.2 ‰. A metodologia utilizada 

encontra-se descrita em Pessenda (1996; 1998) e referências inclusas. 

 

Isótopos de carbono (δ13C) e oxigênio (δ18O) em espeleotemas 

 

 O pré-tratamento das amostras de espeleotemas foi realizado no laboratório de 

Geologia da UTAD. As estalagmites foram lavadas com água destilada durante 5 min. 

utilizando um equipamento de ultra-som Retsch e sendo secas à temperatura ambiente 

durante três dias. 

 Após a identificação visual do eixo de crescimento da estalagmite foram retiradas 57 

amostras, por perfuração com broca Parkside de 0.9 mm, cerca de 50 a 100 µg foram 

armazenado em Eppendorf para as análises de δ13C e δ18O, que foram realizadas no 

Laboratório de Biogeoquímica e Paleoambiente do Departamento de Ciências Geológicas 

da Universidade de Missouri, com a utilização de equipamento automático para carbonatos 

Kiel III acoplado com um IRMS Thermo Finnigan TM DeltaPlus. Fez-se reagir cerca de 100 

https://www.google.pt/search?es_sm=93&q=eppendorf&spell=1&sa=X&ei=G_ozVPKLHsPZ7gagp4CoDg&ved=0CBoQvwUoAA
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µg de amostra a 70 ºC com três gotas de ácido fosfórico a 103 %. O CO2 e a H2O formados 

são criogenicamente separados e o CO2 é introduzido no espectrómetro de massa para a 

determinação dos valores de δ13C e δ18O. 

 A calibragem do instrumento para cada ensaio foi com base na média de múltiplas 

análises com padrão NBS-19 (MAcLEOD & BERGEN, 2004) e correu-se um padrão a cada 

8 amostras, que apresentou um desvio padrão < 0.017 ‰ para δ13C e < 0.057 ‰ para δ18O.  

Datações por 14C (carvão e fração de humina da MOS) 

 As datações foram realizadas de acordo com o tipo de material disponível na 

pesquisa, sendo as análises de isótopos de 14C realizadas em diferentes laboratórios e com 

diferentes metodologias, as quais se descrevem a seguir de forma breve: 

 No CENA foram realizadas datações 14C de carvão por espectrometria de cintilação 

líquida de baixa radiação de fundo em amostras de carvão com massa acima de 3 g. As 

amostras foram pré-tratadas fisicamente com o auxílio de espátula metálica para a remoção 

de contaminantes e isolar a fração mais representativa da idade da amostra (PESSENDA & 

CAMARGO, 1991). Posteriormente, as amostras foram tratadas em soluções específicas de 

HCl e NaOH para a remoção de carbonatos, ácidos fúlvicos, resinas, lignina e possível 

contaminação do CO2 atmosférico ocorrida durante o tratamento alcalino. O resíduo da 

amostra é lavado até pH 6.5, deixando-se secar em estufa para posterior combustão, 

síntese benzênica em sistema de vácuo e análise do 14C através da técnica de 

espectrometria de cintilação líquida (PALLESTRINI & MORAIS, 1982; GOUVEIA et al., 

1999). Os resultados foram corrigidos para o fracionamento isotópico natural (-25 ‰), 

seguindo as normas internacionais (VPDB), com idade convencional em anos BP (1σ) e 

idade calibrada em cal. BP (2σ)  (PESSENDA et al., 2012).  

 No LACUFF (Laboratório de Carbono 14C da Universidade Federal Fluminense) 

foram realizadas análises isótopicas de 14C de carvões por espectrometria de massa com 

acelerador de partículas (AMS), cuja capacidade de análise permite datar amostras com 

cerca de 300 µg de carbono na sua forma sólida, conforme é descrito por PESSENDA et al., 

(2005) e MACARIO (2003). 

 No laboratório Beta Analytic foram feitas datações por isótopos de carbono 14C em 

fração de humina da MOS por AMS. A datação realizada por este laboratório foi efetuada 

sobre a fração insolúvel em álcalis ou fração de humina, que por sua vez é uma das frações 
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do húmus insolúveis em bases e ácidos (MARTINS, 1992; VARENNES, 2003). A datação 

das das amostras obtidas a partir da fração insolúvel em álcalis, e do processamento numa 

linha de combustão ativa, é efetuada num espectrómetro de massa com acelerador de 

partículas (AMS), conforme é descrito por TALMA & VOGEL (1993) e GOUVEIA et al. 

(1999). 

Datações por 234U/230Th 

 No Earth Observatory of Singapore realizaram-se, sob a supervisão do Doutor 

Xianfeng Wang, datações 234U/230Th em três espeleotemas coletados na caverna de de Los 

Postes. Os espeleotemas foram previamente cortados no Laboratório de Geologia da UTAD 

com o uso de disco de corte de 1 mm, paralelamente ao plano que contém o eixo de 

crescimento das amostras. De cada estalagmite foram coletadas três amostras para 

datação, que foi obtida através da técnica TIMS (espectrometria de massa por ionização 

térmica). As idades 230Th corrigidas assumem que a razão atômica inicial 230Th/232Th de 4.4 

± 2.2 x10-6. Estes são os valores para um material em equilíbrio secular, com a Terra 

apresentando uma razão 232Th/238U de 3.8. Os erros são arbitrariamente assumidos como 

sendo de 50 % (CHENG et al., 2000, 2013). 

 

 5.8. Metodologia utilizada com o Sistema de Informação Geográfica 

  

 A utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) como ferramenta no auxilio 

das tomadas de decisões em questão relacionadas ao paleoclima, com base nos dados 

geomorfológicos serão aplicados neste trabalho através da utilização do programa ArcGIS ® 

10.2.2 Desktop, versão 10.2.2.3552 da empresa ESRI. 

 Para a base de dados necessária ao desenvolvimento das análises pretendidas foi 

utilizada a frame de elevação SRTM - Shuttle Radar Topography Mission, desenvolvido pelo 

projeto internacional NGA - National Geospatial-Inteligence e pela NASA - National 

Aeronautics and Space Administration, em conjunto com agências espaciais alemãs e 

italianas a partir do voo realizado em Fevereiro de 2000 (FARR et al., 2007; SIMARD et al., 

2008). Para o efeito, foram utilizados dados vetoriais obtidos de metadados de diferentes 

agências de informação (Tabela 8) e seus respetivos metadados (ZHANG et al., 2004; 

SILVA & MENDONÇA, 2012). 
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Tabela 8. Bases de dados dos principais mapas utilizados. 
 

Mapas Agências do Brasil Especificações 

SRTM EMBRAPA - Brasil 

Formato: GEOTIFF (16 bits) 
Resolução espacial: 90 metros 
Unidade de altitude: metros 
Sistema de Coordenadas Geográfica 
Datum: WGS-84 
Fonte:http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm 

MDT IGN Espanha 

Formato ASCII matriz ESRI (asc) 
Resolução espacial: 5 metros 
Unidade de Altitude: metros 
Sistema geodésico de referência ETRS89 
Convertido em WGS84 
Fonte: http://www.ign.es/wms-inspire/mapa-raster? 

Estado do Piauí 
CPRM - Serviço 

Geológico do Brasil 
Mapa estadual do Piauí 1:1 000 000 
SIG lançado em 2006 

Extremadura 
CNIG - Centro nacional 

de información 
geográfica 

Linhas limites polígonos dos municípios espanhóis de 2006 
Coordenada geográfica ED50 
Escala:1:25 000 
Fonte:http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipami
ento.do?method=descargarEquipamiento&codEquip=3 

Rede de 
drenagem 

CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil 

Escala 1:1 000 000 
Datum: WGS-84 
Tabela de atributo extraído de GEOBANK EM 29/06/2010 
Base de dados geológico do CPRM 
Fonte:http://geobank.sa.cprm.gov.br/ 

Geologia 
Brasil 

CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil 

Escala 1:1 000 000 
Datum: WGS-84 
Tabela de atributo extraído de GEOBANK EM 29/06/2010 
Base de dados geológico do CPRM 
Fonte: http://geobank.sa.cprm.gov.br/ 

Geologia 
Extremadura 

SIGEO Sistema de 
información geológico 

minero de Extremadura 

Escala: 1:250 000 
Datum Original: 1950 (ED50) 
Convertido: WGS 84 
Fonte: ttp://sigeo.gobex.es/portalsigeo/web/guest/descargas 

 
 De acordo com MONTEIRO (1976) apud OSCAR JÚNIOR (2012), as relações de 

análise climática podem ser divididas em 3 níveis, os quais foram considerados para a 

elaboração do modelo analítico (Tabela 9). 

 
Tabela 9. Parâmetros de análise espacial considerados na elaboração dos modelo analíticos. 
Adaptado de OSCAR JÚNIOR, 2012. 
 

Nível Função Factores de atuação Técnicas de Análise 

Zonal Diversificação 
Latitude, altitude, continentalidade 
movimento de rotação da Terra 

Caracterização geral 
comparativa 

Regional Organização 
Exposição, forma e orientação do 
relevo 

Rede transectos 

Local Especialização 
Geomorfologia, geografia, 
pedologia e biogeografia 

Análise Espacial 

  



——————————————— PARTE 2 | CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS E MÉTODOS ———  

——————————————————————— PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO  147 

 As analises aplicadas neste trabalho são decorrentes do cruzamento de dados 

bibliográficos com testes de aplicabilidade às condições locais das áreas de estudo do Brasil 

e Espanha, visando uma interpretação zonal. 

 Para tanto, foi aplicada a modelação espacial do tipo preditivo (OLIVEIRA et al., 

2007, ALEXANDRE et al., 2013) que consiste na identificação dos locais mais prováveis, 

com base em critérios pré-estabelecidos, para a ocorrência de condicionantes climáticas, 

sendo a partir destas experiências com a aplicação de diferentes critérios que se obteve um 

resultado representativo da realidade. Como resultado do processo pesquisa aplicada foi 

possível obter informações sobre a complexidade topográfica de cada local, tal como a 

altitude mínima e máxima (PELLERIN, 1994; CONSTANTINO et al., 2003), proximidade a 

cursos de água, sejam inativos ou atuais (YARHAM, 2010; SILVA, 2014), declividade 

(PROCLIRA, 2007; GUIRÃO, 2011) e a exposição solar (SILVA & RODRIGUES, 2009), os 

quais foram considerados como preponderantes para definir critérios que permitem distinguir 

áreas com ambiente diferenciado. 

  Estes critérios foram divididos em geomorfológicos (altitude, proximidade do curso 

de água e declividade) e em climáticos (proximidade de zona de paleorio e exposição solar), 

pretendendo-se identificar qual deles teria maior preponderância na definição do clima de 

uma áreas específica, através do seu cruzamento com a utilização das ferramentas SIG 

(Tabela 10). 
 

Tabela 10. Valores dos critérios estabelecidos com base na bibliografia e experimentações. 
 

Critérios Coeficientes de importância 

Critérios Geomorfológicos 

Altitude 10% 

Declividade 15% 

Identificação de áreas erodidas por paleorios  25% 

Critérios climáticos 

Exposição solar 25% 

Proximidade com água* 25% 

* no caso de Espanha este valor é somado ao valor de exposição solar por se tratar de um critério puramente 
climático. 
 

 O coeficiente de importância de cada critério foi definido, após algumas experiências 

de adaptação, de forma a equilibrar a importância dos critérios geomorfológicos com os 

climáticos. 

 Para cada critério foram estabelecidas classes de critérios com um determinado valor 

que varia entre 0 - 2, sendo 0 (zero) a condição nula, ou seja, sem valor para o modelo de 

análise, 1 (um) para classes com relevância média e 2 (dois) para classes com máxima 

relevânciadentro do objetivo de análise (Tabela 11), ou seja, quanto maior a relevância 

maior será a susceptibilidade às alterações climáticas. 
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Tabela 11. Critérios, coeficientes de critério, classes de critério e seus coeficientes aplicados Às 
regiões estudadas do PNSC. 
 

Critério Coeficiente  de critério (%) Classes do critério 
Coeficiente 
da classe 

Altitude (Z) 0.10 

 Z < 300  metros 0 

300 ≤  Z ≤ 600 metros 1 

Z > 600  metros 2 

Declividade 0.15 

≤ 45% ondulado 2 

45 a 75% montanhoso 1 

≥75%  escarpado 0 

Exposição Solar 0.25 

Planos horizontais 2 

Pendor (45° - 135°) 1 

Pendor (135° - 225°) 0 

Pendor (225° - 315°) 1 

Pendor (315° - 360°) 2 

Identificação de áreas 
erodidas por paleorios 

0.25 
Z ≤ 500 metros 1 

Z > 500 metros 2 

Proximidade à água atual 
(PA) 

0.25 

PA ≤ 10 metros 0 

10 < PA ≤ 50 metros  1 

PA > 50 metros 2 

   

 Para a declividade foi utilizado uma adaptação do modelo de GUIRÃO (2011), a qual 

pauta seus estudos sobre a área de relevante interesse ecológico da mata de Santa 

Genebra, em Campinas, São Paulo. Este critério foi incorporado nas análises para em 

conjunto com a altitude, identificar uma zona com condições diferenciadas na manutenção 

da umidade e na troca de massas de calor. Partindo do princípio que o ar em movimento 

ascendente é substituído pelo ar dos vales ou dos planaltos, com menor declive. Assim, o 

vento durante o dia surge habitualmente das partes mais baixas e sem declive, obrigando o 

ar a subir (PROCLIRA, 2007). No caso do PNSC, os valores atribuídos à declividade foram 

testados com percentagens variáveis entre 45% a 90%, tal como é previsto em condições 

de alta resolução. Contudo, os resultados apresentandos não são representativos para 

margens escarpadas. Sendo assim, alterando para 30 % o valor atribuído à declividade, 

obteve-se uma marcação mais fidedigna da zona escarpada. Com 25% de valor atribuído à 

declividade observa-se uma marcação de zonas mais baixas que está associada neste 

trabalho a uma menor relação climática, enquanto com 75% de valor atribuído à declividade 

há uma maior relevância sobre as alterações climáticas. 

 O critério altitude foi definido de acordo com os dados encontrados nos mapas 

altimétricos de cada região, sendo 600 metros o limite superior para o PNSC, considerando 

que no PNSC tem uma altitude variável entre 280 a 630 metros (PELLERIN, 1994) e em 800 

metros para MNCFL de acordo com os dados obtido no mapa altimétrico da região partindo 
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do princípio que os dados da atualidade (Fig. 64). A analise altimétrica poderá justificar a 

ocorrência de alterações significativas no tipo de vegetação mesmo para pequenas 

variações altimétricas. Contudo, é preciso considerar que este factor, por si, não justifica 

estas alterações, sendo necessário sua conjugação com outros factores, como a 

proximidade de água e irradiação solar. 
 

 
Fig. 64. a) Representação das variações na vegetação a baixa e alta altitude. Adaptado de QUINTAL 

(2003). b) Evolução do leito de inundação de um rio. Adaptado de http://www.prof2000.pt/users/ 
elisabethm/geo8/rios2.htm. 

  

 Para aplicar o critério de proximidade a paleorios utilizou-se o conceito de que o 

poder erosivo de um rio será tanto maior quanto maior for o seu caudal e a inclinação do seu 

leito, o qual pode sofrer variações ao longo do seu percurso que são importantes para a 

construção e modificação do relevo (YARHAM, 2010). Neste sentido foram considerados os 

vestígios de paleorios visíveis na imagens de satélite, os quais só foram claramente 

evidenciados nas áreas do PNSC, visto que no MNCFL o rio ainda perdura até os dias 

atuais.   

 A proximidade com o água foi avaliada com base na água de superfície atual. Sem 

grande impacto para as regiões do Brasil, uma vez que a área estudada localiza-se numa 

região semi-árida. Contudo, a região de Espanha encontra-se junto a confluência de rios, o 

que apresenta uma relevância significativa para manutenção de condições favoráveis à 

preservação do bioma local mediante alterações climáticas. Neste sentido utilizaram-se as 

limitações estabelecidas para Portugal quanto à lei de titularidade dos recursos hídricos, 

onde ficam estabelecidos os valores mínimos de 10 m e máximos de 50 m como áreas de 

influencia de uma determinada linha de água (SILVA, 2014). Desta forma, quanto maior for a 

proximidade das linhas de água maior será o grau de preservação de um ambiente mais 

úmido.  

 Para a exposição solar considera-se que os valores apresentados pela ferramenta de 

análise Aspect, que calcula a incidência dos raios solares com base nos sentido de declive 

dos valores das células de saída de acordo com orientação da abertura dos abrigos e 

cavernas com vestígios arqueológicos, sobre os quais se procurou definir a proporção de 

http://www.prof2000.pt/
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exposição à irradiação solar (SILVA & RODRIGUES, 2009). 

 Após a definição dos valores de cada critério e a elaboração dos referidos mapas, a 

soma total de cada conjunto de factores foi uniformizada com atribuição de valores 

qualitativos, tal como apresentado na Tabela 12. 

 
Tabela 12. Tabela de cálculo de mínimos e máximos dos mapas temáticos para o Brasil. 
 

Critérios 
Coeficiente de classes 

(%) 

Coeficiente de classes 

(0,1,2) 
Min-Max obtido (%) 

Min. Max. Min. Max. 

Altitude (Z) 0.10 0 2 0 0.2 

Declividade 0.15 0 2 0 0.3 

Proximidade à água (PA) 0.25 0 2 0 0.5 

Soma geológica (Σ) 0.5   0 1.0 

Exposição Solar 0.25 1 2 0.25 0.5 

Identificação de áreas erodidas 
por paleorios 

0.25 1 2 0.25 0.5 

Soma climática (Σ) 0.5   0.5 1.0 

Mapa final (Σ) 1.0   0.5 2.0 
 

 De seguida, estabeleram-se classes qualitativas para classificação da 

susceptibilidade das regiões estudadas às alterações climáticas (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Tabela de valores qualitativos para o Brasil. 
 

Critérios 

Min-Max obtido 

(%) 
Intervalo quantitativo 

(%) 
Classes qualitativa 

Min. Max. 

Soma geológica (Σ) 0 1.0 0 - 0.25 Muito pouco susceptível  

0.25 - 0.50 Pouco  susceptível 

0.50 - 0.75 Susceptível 

0.75 - 1.0 Muito  susceptível 

Soma climática (Σ) 0.5 1.0 0.5 - 0.625 Muito pouco susceptível  

0.625 - 0.75 Pouco  susceptível 

0.75 - 0.825 Susceptível 

0.825 - 1.0 Muito  susceptível 

Mapa final (Σ) 0.5 2.0 0.5 - 0.875 Muito pouco susceptível  

0.875 - 1.25 Pouco  susceptível 

1.25 - 1.625 Susceptível 

1.625 - 2.0 Muito  susceptível 

 

 No caso de Espanha, por se tratar de uma caverna, esta não sofre grandes 

influências devidas à exposição do sol, pois apresenta apenas uma pequena abertura. 

Contudo, o critério de exposição solar é semelhante ao aplicado ao Brasil, uma vez que os 

raios solares vão incidir de forma mais proeminente sobre a superfície do morro onde se 
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localiza o sítio e onde se localiza a vegetação em análise. Neste sentido, procurou-se utilizar 

os critérios estabelecidos no PNSC ao MNCFL, com classes de critérios adaptadas às 

condições geomorfológicas locais (Tabela 14). Sendo exceção o critério identificação de 

áreas erodidas por paleorios, pois não foi claramente identificado nesta área. Esta diferença 

entre os critérios estabelecidos para as duas áreas demonstram que o modelo proposto 

deve ser adequado à realidade de cada região. 

 
 

Tabela 14. Critérios, coeficientes de critério, classes de critério e seus coeficientes aplicados Às 
regiões estudadas do MNCFL. 
 

Critério 
Coeficiente do 

critério 
Classes do critério 

Coeficiente 
da classe 

Altitude (Z) 0.10 

Z < 600  metros 0 

600 ≤ Z ≤ 700 metros 1 

Z > 700 metros 2 

Declividade 0.15 

≤ 45% forte ondulado 2 

45 a 75% montanhoso 1 

≥ 75%  Escarpado 0 

Exposição Solar 0.50 

Planos horizontais 2 

Pendor (45° - 135°) 1 

Pendor (135° - 225°) 2 

Pendor (225° - 315°) 1 

Pendor (315° - 360°) 0 

Proximidade à água atual (PA) 0.25 

PA ≤ 10 metros 0 

10 < PA ≤ 50 metros  1 

PA > 50 metros 2 

 

 Entre as classes de critérios que melhor se adaptaram à realidade espanhola está a 

altitude. De acordo com o mapa altimétrico, a região apresenta uma variação de 

aproximadamente 400 a 800 m (BARRIENTOS ALFAGEME et al., 1985), sendo que a partir de 

300-400 m se utilizou uma média dos valores para o estabelecimento de três classes, de 

forma a abranger a totalidade da altitute apresentada pelo SRTM da região.   

 Outro critério diferenciado em relação aos dados do Brasil é a identificação de áreas 

de paleorios, uma vez que não sendo possível identificar este aspecto na área, optou-se por 

não ser apresentado. 

 Após a definição dos valores de cada critério e a elaboração dos referidos mapas 

temáticos, a soma total de cada conjunto de factores foi uniformizada com atribuição de 

valores qualitativos, tal como apresentado na Tabela 15. 
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Tabela 15. Tabela de cálculo de mínimos e máximos dos mapas temáticos para a Espanha. 
 

Critérios 
Coeficiente de classes 

(%) 

Coeficiente de classes 

(0, 1, 2) 
Min-Max obtido (%) 

Min. Max. Min. Max. 

Altitude (Z) 0.10 0 2 0 0.2 

Declividade 0.15 0 2 0 0.3 

Proximidade à água (PA) 0.25 0 2 0 0.5 

Soma geológica (Σ) 0.5   0 1.0 

Exposição Solar 0.5 1 2 0.5 1.0 

Soma climática (Σ) 0.5   0.5 1.0 

Mapa final (Σ) 1.0   0.5 2.0 

 Partindo da lógica estabelecida para identificação da susceptibilidade da região às 

alterações climáticas, estabeleceram-se as seguintes classes qualitativas (Tabela 16). 

Tabela 16. Tabela de valores qualitativos para a Espanha. 
 

Critérios 
Min-Max obtido (%) Intervalo 

quantitativo (%) 
Classes qualitativas 

Min. Max. 

Soma geológica (Σ) 0 1.0 

0 - 0.25 Muito pouco susceptível 

0.25 - 0.50 Pouco  susceptível 

0.50 - 0.75 Susceptível 

0.75 - 1 Muito  susceptível 

Soma climática (Σ) 0.5 1.0 

0.5 - 0.625 Muito pouco susceptível 

0.625 - 0.75 Pouco  susceptível 

0.75 - 0.875 Susceptível 

0.875 - 1 Muito  susceptível 

Mapa final (Σ) 0.5 2.0 

0.5 - 0.875 Muito pouco susceptível 

0.875 - 1.25 Pouco  susceptível 

1.25 - 1.625 Susceptível 

1.625 - 2 Muito  susceptível 
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6. Descrição macroscópica das amostras coletadas 

  

 Com base nas características observadas no campo e no laboratório, descrevem-se, 

de seguida, as amostras coletadas no Brasil e Espanha. 

 

6.1. Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I, Brasil 

 

 O material recolhido no sítio Ema I consistiu em amostras da rocha suporte do 

abrigo, amostras de sedimentos da escavação arqueológica e solos das sondagens 

efetuadas. Embora as duas sondagens estejam separadas por uma pequena distância (50 

m), observavam-se diferenças significativas no tipo vegetação de cobertura presente na 

sondagem I (junto à cuesta) e na sondagem II (mais próximo do talvegue). 

6.1.1. Rocha suporte do abrigo 

 Na área envolvente do abrigo ocorre uma sequência de rochas sedimentares 

detríticas consolidadas de idade silúrica e devónica, disposta em estratos sub-horizontais ou 

ligeiramente inclinados para sudoeste, os quais podem ser facilmente individualizados de 

acordo com a sua granulometria e, por vezes, com a sua tonalidade (Fig. 65a, b). Com 

efeito, no que respeita à granulometria, há uma alternância de estratos constituídos por 

conglomerados, arenitos e siltitos muito ricos em quartzo/quartzito, que podem ser 

acompanhados por uma variação de tonalidades do cimento que os consolida, desde o 

amarelo até ao avermelhado (mais comum) (Fig. 65c, d). As rochas de tonalidades 

amareladas e acinzentadas localizam-se predominantemente no topo das sequências ou 

nas zonas que estão mais expostas ao intemperismo. 

 Normalmente, a dimensão do grão varia desde cerca de 10 cm (cascalho grosseiro) 

a partículas inferiores a areias finas. Contudo, por vezes, são encontrados blocos com cerca 

de 50 cm de diâmetro. À escala macroscópica verifica-se que o grau de maturidade textural 

pode ser classificado de sub-maturo a maturo nos arenitos e siltitos, pois a textura destas 

rochas sedimentares é relativamente bem calibrada, sendo os seus grãos (visíveis a olho 

nu) sub-arredondados a angulosos (Fig. 65e). Por outro lado, nos conglomerados o grau de 

maturidade textural já parecer ser sub-maturo, pois esses estratos são geralmente menos 

bem calibrados e os seus grãos são sub-arredondados a angulosos. Por vezes, há camadas 

dispostas não paralelamente entre si, em que as diferentes inclinações dos planos 

sedimentares se devem essencialmente a variações nas direções das correntes de água 

(estratificação entrecruzada; Fig. 65f). Contudo, também são visíveis situações com 

discordâncias angulares. 

 Na base da escavação arqueológica, são visíveis marmitas de gigante (Fig. 40) que 

foram originadas pela corrente intensa da água de um rio que teria conseguido escavar o 
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seu leito nos sedimentos paleozoicos e, dessa forma, estabelecer a rede de drenagem, e 

vales associados, que ainda hoje se observam. 
 

  

a) Porção leste do sítio Toca da Ema do Sítio do 
Brás I. 

b) Porção oeste do sítio Toca da Ema do Sítio do 
Brás I. 

 

 

 

 

c) Paredão acima do sítio Toca da Ema do Sítio do 
Brás I, mostrando uma alternância de estratos 
de conglomerados, arenitos e siltitos, 
acompanhada por uma variação de tonalidades, 
desde o amarelo até ao avermelhado. 

d) Estratigrafia da rocha na base do sítio Toca da 
Ema do Sítio do Brás I, mostrando uma 
alternância de estratos de arenitos e 
conglomerados (no topo), siltitos (com tom 
avermelhado) e arenitos (na base).  

 

 
 

 

e) Fragmento de arenito recolhido no sítio Toca da 
Ema do Sítio do Brás I relativamente bem 
calibrado, com variação na cor do seu cimento. 

f) Tipo de erosão da rocha suporte do sítio Toca da 
Ema do Sítio do Brás I que coloca em evidência 
camadas dispostas não paralelamente entre si 
(estratificação entrecruzada). 

 

Fig. 65. Características do suporte rochoso do sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I. 
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6.1.2. Sondagem I 

 

 A sondagem I localiza-se na base da cuesta paleozoica, cerca de 50 m a sul e 15 m 

abaixo da cota do sítio arqueológico Ema I, nas coordenadas WGS 84 (42°35'15.156"W 

8°51'36.094"S) (Fig. 66a), tendo sido escavada até 300 cm de profundidade (Figs. 66b, c). 

 Com base na observação do perfil estratigráfico a sondagem foi dividida em “seis 

grandes unidades estratigráficas”, de forma a agrupar características comuns do ponto de 

vista textural. Cada camada escavada tinha 10 cm de espessura (Tabela 17 e Figs. 66c, d). 

  

Tabela 17. Resumo das características texturais, colorimétricas e de cultura material da sondagem I 
do Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I.  

 

 
  

 As três primeiras camadas foram consideradas uma unidade estratigráfica, a qual se 

encontrava bastante perturbada devido à presença de muitas raízes, na maioria finas como 

é característica de vegetação de Caatinga. Esta unidade estratigráfica apresenta a 

coloração 10yr6/3 segundo a tabela Munsell Soil Color Chart (2009). 
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 As camadas 4 a 14 foram agrupadas noutra unidade estratigráfica que apresenta três 

níveis de bioturbação: 4-7 presença de raízes (10yr6/6); 7-12 presença raízes em menor 

quantidade e carvões esparsos (10yr7/6); 13-14 grande quantidade de carvões de pequenas 

dimensões (< 2 cm) (10yr7/6) com a presença de um artefacto lítico na camada 12. 

 As camadas 15 a 19 formam uma outra unidade estratigráfica que apresenta 

algumas raízes e subtis diferenças de coloração, com a presença de blocos com dimensões 

até 40 cm, proveniente de processos de desagregação das rochas suporte do abrigo com as 

seguintes colocações: camada 16 (10yr7/4); 17 (10yr6/8); 18-19 (7.5yr6/8). Nas camadas 15 

e 17 foi recolhido um artefacto lítico. 

 Nas camadas 19 a 24 não há variação da coloração (7.5yr6/8), nem da textura, 

sendo de registrar a ocorrência de algumas raízes mais finas. Por outro lado, as camadas 

25 a 28 apresentam alguns vestígios de desplacamento de rochas, quase não há vestígios 

de raízes, e mantêm a coloração das camadas anteriores. Registra-se a presença de um 

artefacto lítico nas camadas 20, 24 e 26. 

 Finalmente a última unidade estratigráfica é constituída pelas duas últimas camadas, 

29 e 30, com coloração 10yr7/6, nas quais não se registram ocorrências de artefactos líticos. 

 

 

  

a) Vale onde foram efetuadas as sondagens, 
observado a partir do sítio Toca da Ema do 
Sítio do Brás I. Em primeiro plano, onde a 
vegetação está verde, localiza-se a sondagem 
I, enquanto a segunda sondagem foi realizada 
numa zona mais seca, afastada do paredão 
constituído por rochas sedimentares 
paleozóicas. 

b) Aspecto do início da abertura da sondagem I, 
na proximidade do sítio Toca da Ema do Sítio 
do Brás I. 
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c) Coleta de amostras na sondagem I, 
destacando-se a existência de um grande 
bloco de arenito na base da mesma. 

d) Perfil da sondagem I, efetuada na proximidade 
do sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I. 

 

Fig. 66. Aspecto das diferentes fases de elaboração da sondagem I, realizada na proximidade do 
Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I. 

 

6.1.3. Sondagem II 

 A sondagem II foi efetuada próxima do sítio arqueológico Toca do Sítio da Ema do 

Brás I, cerca de 50 m a noroeste da sondagem I, localizando-se nas coordenadas WGS84 

(42°35'16.653"W 8°51'37.094"S) (Fig. 67a). Foi escavada até uma profundidade de 230 cm, 

identificando-se cinco unidades estratigráficas entre as 23 camadas artificiais (Tabela 18 e 

Fig. 67a). 

 Apesar de se localizar muito próximo da sondagem I, a sondagem II foi escavada por 

estar mais exposta às condicionantes naturais, ou seja, mais distante da base da cuesta, 

onde se nota uma pequena diferença no tipo de Caatinga que aí se desenvolve, com 

árvores de tamanho menor e a presença de mais arbustos (Fig. 67a). 

 Da mesma forma que a sondagem I, as três primeiras camadas da sondagem II 

apresentam areias com evidências de biorturbação por raízes da vegetação local, formando 

uma unidade estratigráfica que é classificada com uma coloração 10yr7/3. 



——— PARTE 3 | RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES ————————————————————— 

    PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO ———————————————————————— 160 

Tabela 18. Resumo das características texturais, bioturbação, colorimétricas e de cultura material da 
sondagem II do Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I.  

 

 
 Da camada 4 à 8 já se encontram menos raízes, formando uma unidade 

estratigráfica sem variação de coloração (10yr7/4) que se assemelha muito a unidade 

estratigráfica posterior, de 9 a 10 (10yr7/4), mas onde se encontra uma maior abundância de 

carvões de pequena dimensão. Na camada 8 e 10 registra-se a presença de um artefacto 

lítico. 

 A próxima unidade estratigráfica corresponde às camadas 11 a 18 e apresenta uma 

peculiaridade interessante, já que a sua cor foi a mais avermelhada observada durante os 

trabalhos de campo. Este nível estratigráfico apresenta cascalho grosseiro, rolado (< 1 cm 

de diâmetro), constituindo um solo que localmente é designado por piçarra.  
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 Na unidade estratigráfica seguinte identificada nesta sondagem (camadas 19 a 23), 

aparece uma coloração ligeiramente mais escura com maior acúmulo de cascalho rolado de 

dimensões maiores, até 3 cm (Fig. 67b), característicos de zonas fluviais com maior energia 

de transporte. Na última camada também foi identificada uma lasca (artefacto). 

 

 

 

a) Aspecto inicial da escavação da sondagem II, 
realizada a cerca de 50 m a noroeste da 
sondagem I. 

b) Perfil da sondagem II, com destaque para a 
presença de um grande quantidade de 
cascalho grosseiro rolado na sua base. 

 

Fig. 67. Aspectos de diferentes fase de elaboração da sondagem II do Sítio Toca da Ema do Sítio do 
Brás I. 

 

6.2. Sítio Toca do Baixão do Perna I, Brasil 

 

 Foram também analisadas amostras da rocha suporte do abrigo, sedimentos 

provenientes das campanhas de escavação e solos de duas sondagens próximas do sítio 

Perna I. A primeira sondagem foi realizada mesmo em frente ao sítio arqueológico, no 

interior de um vale estreito. Já a sondagem II foi escavada a 2 km do sítio, no ponto de 

entrada da estrada que leva ao sítio arqueológico, pois somente só aí é que há uma 

diferença significativa na cobertura vegetal da zona estudada. 

 

6.2.1. Rocha suporte do abrigo 

 

 Na área envolvente do abrigo observa-se uma sequência de arenitos, siltitos e raros 

conglomerados de idade devoniana, muito ricos em quartzo/quartzito, dispostos em estratos 

sub-horizontais ou ligeiramente inclinados para noroeste (Fig. 68a, b).  
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a) Aspecto geral do abrigo e da vegetação atual.  b) Aspecto dos estratos sub-horizontais de 
arenitos, siltitos e raros conglomerados de 
idade devoniana. 

 

 

 

c) Pormenor de estratificação entrecruzada 
definida por uma camada conglomerática (na 
base) e uma camada de natureza arenítica 
(no topo).   

d) Discordância angular entre um estrato 
inclinado de arenito (na base) e estratos 
horizontais de conglomerados e arenitos no 
topo. É visível a alternância de tonalidades 
nas camadas que compõem os vários 
estratos. 

 

 

 

 

e) Arenito do sítio exposto ao intemperismo com 
tonalidades acinzentadas/marrons escuras. 

f) Aspecto de conglomerado muito pouco 
calibrado. 

 

Fig. 68. Características do suporte rochoso do Sítio Toca do Baixão do Perna I. 
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 A alternância de estratos com diferentes granulometrias é, por vezes, realçada por 

diferentes tonalidades do cimento destas rochas, que varia desde o amarelo até ao 

avermelhado (mais comum) (Fig. 68c, d). As tonalidades amareladas e acinzentadas 

localizam-se predominantemente no topo das sequências ou nas zonas que estão mais 

expostas ao intemperismo (Fig. 68e). 

 Normalmente, a dimensão do grão varia desde cerca de 2 cm (cascalho) a partículas 

inferiores a areias finas. O grau de maturidade textural pode ser classificado de sub-maturo 

a maturo nos arenitos e siltitos, pois a textura é relativamente bem calibrada e os seus grãos 

(visíveis a olho nu) são sub-arredondados a sub-angulosos. Os conglomerados já parecem 

ser sub-maturos, apresentando-se menos bem calibrados (Fig. 68f) e com grãos sub-

arredondados a angulosos. Por vezes, são visíveis exemplos de estratificação entrecruzada 

(Fig. 68c). Contudo, também são visíveis algumas discordâncias angulares (Fig. 68d). 

 Nas imediações da sondagem II do Perna I foram encontradas coberturas detrítico-

lateríticas e crostas lateríticas (Figs. 70c, d). 

6.2.2. Sondagem I 

 A sondagem I atingiu 300 cm de profundidade e localiza-se mesmo em frente ao sítio 

Perna I, nas coordenadas WGS 84 (42°36'46.52"W 8°50'31.45"S) (Figs. 69a, b, c). As 

características desta sondagem permitiram a junção das camadas de escavação (cada uma 

com 10 cm) em 7 unidades estratigráficas e 30 camadas artificiais (Tabela 19 e Fig. 69d). 

 A primeira unidade estratigráfica é constituída pelas três camadas superficiais, que 

se encontravam muito perturbadas pela presença de raízes e ação antrópica, tendo sido 

identificada a presença de cimento que provavelmente é um resíduo da construção da 

passarela de apoio aos visitantes que rodeia uma boa parte do sítio. Este solo desta 

unidade estratigráfica foi identificado com uma coloração 10yr5/6. 

 A segunda unidade que se separou é relativa à camada 4, pois apresenta uma 

textura ligeiramente diferente da encontrada nas primeiras camadas apresentando um certo 

acúmulo de cascalho grosseiro rolado (< 2 cm de diâmetro). Esta camada ainda estará sob 

a influência da perturbação antrópica observada e apresenta a coloração 7yr5/8. 
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Tabela 19. Resumo das características texturais, colorimétricas e de cultura material da sondagem I 
do Sítio Toca do Baixão do Perna I.  

 

 
  

 Nas camadas 5 a 14 observa-se uma continuidade textural que caracteriza a 

unidade, marcada pela presença de algumas raízes e pela diferença nas camadas 10 e 11 

onde encontram-se alguns carvões de pequena dimensão e uma coloração 5yr5/8. 
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 Na camada 15 foi encontrado uma pequena camada de cascalho (< 1 cm de 

diâmetro) com a mesma coloração da camada anterior (5yr5/8). 

 Nas camadas 16 a 19 o solo aparece ligeiramente mais compactado, mas com a 

mesma coloração (5yr5/8). Registra-se a presença de um artefacto lítico (núcleo) com 

marcas de reutilização na camada 17. 

 Na camada 20 surge uma camada de cascalho (< 1 cm de diâmetro), mas que 

mantém a coloração (5yr5/8) das camadas anteriores. 

 As camadas 21 a 30 são menos compactas do que a unidade anterior, aparecendo 

duas camadas com recorrência de carvão (22 e 25). Apenas a camada 23 desta unidade 

demonstrou uma pequena alteração na sua coloração (5yr6/8). 

 

  

a) Vista do local onde foi realizada a sondagem I 
do Sítio Toca do Baixão do Perna I.  

b) Demarcação e início da sondagem I do Sítio 
Toca do Baixão do Perna I. 

 

 

 

 

c) Escavação da sondagem I do Sítio Toca do 
Baixão do Perna I. 

d) Medição e coleta de amostras na sondagem I 
do Sítio Toca do Baixão do Perna I. 

 

Fig. 69. Aspectos das diferentes fases de elaboração da sondagem I, realizada na proximidade do 
Sítio Toca do Baixão do Perna I. 
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 O local selecionado para realizar a escavação desta sondagem corresponde a uma 

área diretamente ligada ao local de habitação dos grupos que viveram no sítio. Neste 

sentido sua localização, fora da linha de proteção do abrigo, reúne boas condições para 

uma observação mais rigorosa dos efeitos climáticos no local. 

 

6.2.3. Sondagem II 

 

 A sondagem II situa-se nas coordenadas WGS84 (42°37'50.687"W 8°50'5.287"S) e 

foi escavada até à profundidade de 250 cm. Apresenta características bastante distintas das 

sondagens anteriores, com uma coloração visivelmente mais escura. Esta sondagem pode-

se dividir em cinco unidades estratigráficas diferentes (Tabela 20 e Figs. 70a, b). 

 A primeira é constituída pelas três primeiras camadas, que apresentam a coloração 

2.5yr4/8 e estão muito bioturbadas por raízes, sendo de destacar a presença de um percutor 

fraturado. 

 A segunda unidade estratigráfica abrange as camadas 4 e 5, mantem a colocação 

dos solos em 2.5yr4/8 e contém muitos pedaços de lateríticas ferruginosas de pequena 

dimensão (Figs. 70a, c, d). 

 A terceira unidade estratigráfica corresponde às camadas 6 e 7, a qual ainda 

apresenta algumas raízes, porém é mais compactada do que anterior, com presença de 

cascalho (< 1 cm), aproximando-se das características de uma piçarreira. A coloração desta 

unidade é 10ry/4/8. 

 A quarta unidade estratigráfica, formada pelas camadas 8 a 13 mantem a mesma 

coloração e compactação da unidade anterior, porém com menos cascalho rolado. Na 

camada 10 surge um único grânulo de carvão de pequena dimensão.  

 A quinta unidade estratigráfica é formada pelas camadas 14 a 25, apresentando uma 

textura levemente menos compacta e mantém a coloração da unidade anterior que é 

2.5yr4/8. 

 Os registro de ocorrência de instrumentos líticos foram feitos nas camadas 3 e 23 

(Tabela 20). 
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Tabela 20. Resumo das características texturais, colorimétricas e de cultura material da sondagem II 

do Sítio Toca do Baixão do Perna I. 
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a) Início da sondagem II do Sítio Toca do Baixão 
do Perna I, com pedaços de lateritas nas 
camadas 4 e 5. 

b) Aspecto da coleta das amostras na sondagem 
II do Sítio Toca do Baixão do Perna I. 

 

 
 

 

 
 

c) Aspecto macroscópico de um fragmento de 
laterita encontrado na camada 4 da sondagem 
II do Sítio Toca do Baixão do Perna I. 

d) Zona escura enriquecida em hidróxidos de 
ferro, num fragmento de laterita encontrado na 
camada 4 da sondagem II do Sítio Toca do 
Baixão do Perna I. 

 

Fig. 70. Aspectos das diferentes fases de elaboração da sondagem II do Sítio Toca do Baixão do 
Perna I. 
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6.3. Sítio Arqueológico de Los Postes, Espanha  

 

 Na caverna onde se localiza o sítio arqueológico de Los Postes na Extremadura 

espanhola, foram coletadas três estalagmites para análises de isótopos de carbono (δ13C) e 

oxigênio (δ18O), visto que o material orgânico de sedimentos de ambientes fechados, como 

grutas e cavernas, é considerado pouco representativo no estudo de alterações ambientais 

exteriores, devido à sua baixa concentração em matéria orgânica proveniente da cobertura 

vegetal (ARAUJO, 2008; Fig. 71a). No entanto, também foram coletadas amostras de 

sedimentos (terra rossa) que se encontram a preencher a referida caverna, com objetivo de 

os caracterizar granulometricamente, petrograficamente e geoquimicamente (Fig. 71b). 

 

  

a) Coleta dos espeleotemas. b) Coleta das amostras de "terra rossa". 
 

Fig. 71. Coleta de amostras na caverna de Los Postes, Espanha. 

 

 Os espeleotemas foram, portanto, utilizados como indicadores de alterações 

climáticas. Nas camadas naturais da estalagmite há alternância entre cores mais escuras, 

com a presença de material argiloso, e zonas mais claras, onde a cristalização da calcita 

ocorreu sem grandes contaminações. Foi sobre estas camadas mais límpidas que foram 

feitas as datações, visto que se diminui significativamente o grau de contaminação das 

amostras. 

6.3.1. Espeleotema I (LPI) 

 Trata-se de uma estalagmite com 6.5 cm de altura e 6 cm de largura, caracterizada 

por uma alternância de camadas de milimétricas a sub-milimétricas de cristais colunares de 

calcita, que se distinguem essencialmente devido à sua coloração (que varia de 

branca/amarelada a laranja/amarronzada) e ao facto de algumas terem um aspecto mais 

compacto do que outras (que são mais porosas; Fig. 72a, b). 
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a) Aspecto mesoscópico da estalagmite LPI. b) Diferenças texturais entre as camadas da 
estalagmite LPI, em que algumas são 
abruptamente interrompidas. 

 

Fig. 72. Características morfológicas, colorimétricas e texturais da estalagmite LPI. 

 

 Além disso, entre as camadas anteriores existem níveis muito finos com tonalidade 

geralmente mais escura (amarronzada), que possivelmente são ricos em material argiloso 

ou orgânico. Observa-se também evidências de processos de erosão em algumas destas 

camadas, pois são abruptamente interrompidas (Fig. 72b). 

 Na zona central da estalagmite as camadas de calcita estão posicionadas 

horizontalmente, enquanto nos seus bordos, encontram-se bastante inclinadas, dispondo-se 

paralelamente à parte exterior da estalagmite, refletindo o fluxo induzido por um gotejamento 

sucessivo no local de onde foi coletada a estalagmite. Além disso, há situações em que é 

notória a acumulação de material argiloso nos extremos de camada horizontal de calcita 

(bordo da estalagmite), que teria sido para aí transportado pela própria dinâmica de 

gotejamento no plano central da estalagmite. A acumulação desses materiais argilosos na 

sua zona limítrofe é compatível com uma fase de crescimento da estalagmite em que esta 

esteve praticamente coberta por sedimentos (GONZÁLEZ-LEMOS et al., 2015). Este facto, 

teria favorecido a acumulação de água no seu topo e, consequente, os processos de 

precipitação subsequentes, com formação de novas camadas de calcita. Embora estas 

camadas se desenvolvam horizontalmente, foram forçadas a contornar as zonas onde se 

acumulou material argiloso, mas sem nunca deixar de haver continuidade estrutural. 

 Com base nestas diferenças, foi recolhido material de 23 camadas para a realização 

de análises isotópicas, seguindo a metodologia previamente apresentada. 
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6.3.2. Espeleotema II (LPII) 

 Esta estalagmite encontrava-se numa zona contígua à da estalagmite LPI, tendo sido 

coletada devido à diferença de tamanho entre elas, que se poderia traduzir em datações 

diferenciadas. Trata-se de uma estalagmite com 8.5 cm de altura e 6.5 cm de largura, 

caracterizada por uma alternância de camadas de milimétricas a sub-milimétricas de cristais 

colunares de calcita. 

 A coloração das camadas varia de branca/amarelada a vermelha/amarronzada, 

sendo estas últimas geralmente mais porosas e ricas em materiais detríticos (Fig. 73a, b). À 

semelhança da estalagmite LPI, na zona central as camadas de calcita estão posicionadas 

horizontalmente, enquanto nos seus bordos, encontram-se bastante inclinadas, dispondo-se 

paralelamente à parte exterior da estalagmite (Fig. 73a). 

 

  

a) Aspecto mesoscópico da estalagmite LPII.  b) Zona porosa da estalagmite LPII, mais rica em 
materiais detríticos. 

 

Fig. 73. Características morfológicas, colorimétricas e texturais da estalagmite LPII. 

 

 Também é evidente a acumulação de material argiloso nos bordos da estalagmite 

(Fig. 73a), o qual teria sido transportado pelo fluxo provocado pelo gotejamento no plano 

central da estalagmite. Esta acumulação de materiais argilosos é compatível com um 

momento de crescimento em que este espeleotema terá estado praticamente coberto por 

sedimentos, favorecendo-se a formação de novas camadas horizontais de calcita, embora 

se verifique que as mesmas se prolongam para as paredes laterais, em continuidade 

estrutural, como no caso anterior. 

 A estalagmite LPII caracteriza-se por um acúmulo de material detrítico superior ao 

encontrado na estalagmite LPI, sendo por este motivo estabelecidas apenas 21 camadas 
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artificiais, de onde foi retirado material para as análises isotópicas, na tentativa de evitar a 

coleta de material sobre as zonas mais contaminadas com material detrítico (Fig. 73b). 

 

6.3.3. Espeleotema III (LPIII) 

 

 A estalagmite LPIII apresenta uma base (9 cm) maior do que altura (5.5 cm), 

apresentando-se muito menos contaminada que os exemplares anteriores. Com efeito, esta 

estalagmite caracteriza-se por uma alternância de camadas milimétricas a sub-milimétricas 

de cristais colunares de calcita, com aspecto levemente poroso, com colorações que variam 

desde branco/amarelado a laranja/amarronzado. 

 

  

a) Aspecto mesoscópico da estalagmite LPIII. b) Níveis níveis de tonalidade marrom, mais ricos 
em material argiloso, alternantes com as 
camadas de calcita. 

 

Fig. 74. Características morfológicas, colorimétricas e texturais da estalagmite LPIII. 

 

 Entre as camadas anteriores existem níveis muito finos com tonalidade geralmente 

mais escura (amarronzada), que possivelmente são ricos em material argiloso (Fig. 74a, b). 

Nesta estalagmite as camadas assumem uma disposição convexa, refletindo de forma 

evidente a dinâmica do gotejamento que ocorreu ao longo do tempo 

 Com base nestas diferenças foram estabelecidas 13 camadas artificiais, de onde foi 

retirado material para as análises isotópicas (Fig. 74b), de acordo com a metodologia 

previamente apresentada. 
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7. Granulometria 

 

 Os dados relativos aos locais estudados no PNSC, Brasil foram obtidos por análise 

do material sedimentar recolhido nas sondagens efetuadas próximas aos sítios 

arqueológicos do PNSC, procurando abranger todas as camadas que apresentaram 

diferenças de cor ou de textura durante o trabalho de campo. Os dados relativos ao sítio 

estudado em Espanha foram obtidos por análise do material sedimentar arqueológico 

recolhido na caverna de Los Postes, Espanha (Anexo IV). 

 

7.1. Brasil 

 

 Os estudos granulométricos realizados na fração < 2 mm (areias muito grosseiras) 

das amostras provenientes do PNSC permitiram identificar diferentes classes 

granulométricas, cujas percentagens médias são apresentadas nos gráficos da Fig. 75, 

possibilitando assim a comparação entre as características gerais de cada local. 
 

  

a) Sondagem I do sítio Ema I. b) Sondagem II do sítio Ema I. 

  

c) Sondagem I do Perna I. d) Sondagem II do Perna I. 
 

Fig. 75. Valores médios (%) para as classes granulométricas analisadas nas sondagens do PNSC. 
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 As informações provenientes dos estudos granulométricos, e sua análise com o 

software Gradistat v8.0 ®, permitiram reconhecer que as amostras do PNSC têm um 

carácter polimodal, com ligeiro predomínio da classe de areias grosseiras a muito 

grosseiras, com exceção da sondagem II do Perna I (Fig. 75d). Desta forma considera-se 

que as amostras são mal calibradas. A projeção no diagrama triangular para classificação 

de solos com base nas percentagens de areia, silte e argila, mostra que os solos do PNSC 

são essencialmente areias silto-argilosas (Fig. 76). 

 

 
 

Fig. 76. Classificação dos solos das sondagens realizadas no PNSC no diagrama triangular de FOLK 
(1954). 

  

 Para cada sondagem foram realizados vários ensaios com o objetivo de avaliar a 

variação em profundidade das percentagens obtidas para cada classe granulométrica, por 

forma a considerar eventuais diferenças no processo de sedimentação. Como resultado 

observou-se um comportamento singular nas argilas provenientes das sondagens I e II do 

sítio Ema I e sondagem II do sítio Perna I, as quais apresentam níveis de alta concentração 

de fração argilosa nas suas camadas intermédias (19, 14 e 10 respectivamente; Figs. 77a, 

b, d). Por outro lado, a sondagem I do Perna I a concentração máxima de argilas ocorreu 

aos 3 m de profundidade (Fig. 77c). 
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a) Sondagem I do sítio Ema I. b) Sondagem II do sítio Ema I. 

  

c) Sondagem I do Perna I. d) Sondagem II do Perna I. 
 

Fig. 77. Distribuição das percentagens relativas à fração argilosa para cada camada analisada das 
diferentes sondagens efetuadas no PNSC. 

 

 O estudo granulométrico dos sedimentos do MNCFL foi feito por peneiração a partir 

da fração inferior a 2 mm (areia muito grosseira; segundo Alveirinho Dias, 2004) no 

Departamento de Tecnología de la Edificación en la Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid, em 2006. Os dados da 

granulometria do sítio do MNCFL demonstram uma grande semelhança entre as duas 

unidades estratigraficas analisadas, havendo um predominio de areia grosseira a muito 

grosseira e de silte grosseiro a médio (Fig. 78). 
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a) Percentagem média de cada classe 
granulométrica. 

b) Classes granulométricas por unidade 
estratigráfica. 

 

Fig. 78. Distribuição percentual das classes granulométricas dos sedimentos da caverna de Los 
Postes. 

 

 A análise efetuada pelo software Gradistat v8.0 ® Os sedimentos mostra que os 

sedimentos da caverna de Los Postes são classificados como polimodais a muito mal 

calibrados. A projeção do diagrama triangular, para classificação de sedimentos com base 

nas percentagens de areia, silte e argila mostra que os sedimentos da caverna de Los 

Postes correspondem a areias siltosas (Fig. 76). 

 
 

Fig. 79. Classificação dos sedimentos da caverna de Los Postes no diagrama triangular de FOLK 
(1954). 



———————————————————— PARTE 3 | RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES ———  

——————————————————————— PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO  177 

8. Descrição microscópica das amostras coletadas 

 

 A descrição microscópica das amostras foi realizada com base na observação de 

lâminas delgadas e de imagens obtidas no microscópio eletrónico de varrimento. 

 A aplicação desta metodologia permitiu a identificação da mineralogia e, juntamente 

com os critérios de classificação apresentados por Castro Dorado (1988), a caracterização 

textural (granulometria e morfologia) das rochas suporte dos abrigos e dos sedimentos das 

escavações arqueológicas e solos das sondagens. Foi também efetuada uma breve 

caracterização microestrutural dos solos das sondagens e de alguns blocos de material 

detrítico não fragmentados da sondagem II do sítio Ema I. Estes blocos não fragmentados 

foram coletados pelo mestrando Guilherme Sírio, que pode participar na mesma campanha 

de sondagens, a fim de desenvolver uma investigação no domínio da microestratigrafia. O 

mestrando Guilherme Sírio permitiu que fossem realizadas algumas microfotografias nas 

lâminas delgadas por si elaboradas, sendo, desta forma, apresentados neste trabalho 

alguns dos aspectos texturais e microestruturais observados nesses solos. 

 

8.1. Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I 

 

8.1.1. Rocha suporte do abrigo  

 No croqui do abrigo localizado no sítio Ema I (Fig. 56) estão representados todos 

pontos de coleta de rochas, bem como das amostras a partir das quais foram elaboradas 

lâminas delgadas. 

 O estudo petrográfico das três amostras de rocha suporte coletadas na área do 

abrigo (amostras 2, 3 e 04) mostra que são de natureza detrítica, contendo grão e matriz 

constituídos essencialmente por quartzo e quartzito (90%) (Figs. 80 e 81). Ocorre ainda rara 

muscovita, turmalina (Figs. 82 e 83), zircão e minerais opacos (possivelmente óxidos de 

ferro e titânio) (Fig. 80). O cimento é composto por caulinita (Figs. 84 e 85), que ocorre 

frequentemente sob a forma de agregados de prismáticos (Figs. 86, 87). Contudo, no 

cimento destas rochas também pode estar presente muscovita (Figs. 84 e 85), com 

evidências de caulinização (JIANG & PEACOR, 1991) e hidróxidos de ferro, que conferem 

uma tonalidade marrom à rocha (Fig. 80). 
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Fig. 80. Arenito do sítio arqueológico Ema I com 
grão e matriz constituídos por quartzo (Qtz) e 
óxidos de ferro (oxFe) e cimento de caulinita 
(Kln) e hidróxidos de ferro (hoxFe) (nicóis //). 

 

Fig. 81. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 82. Arenito do sítio arqueológico Ema I com 
um grão de turmalina rodeado por grãos de 
quartzo (nicóis //). 

 

Fig. 83. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 84. Detallhe do cimento de um arenito do 
sítio arqueológico Ema I constituído por 
caulinita (Kln) e muscovita (Ms), com este 
último mineral apresentando evidências de 
caulinização (nicóis //). 

Fig. 85. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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Fig. 86. Detallhe do cimento de um arenito do 
sítio Ema I composto por agregados de 
prismáticos de caulinita (nicóis //). 

 

Fig. 87. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 88. Arenito do sítio arqueológico Ema I com 
espaços intergranulares preenchidos por 
pequenos grânulos de caulinita, impregnados 
de hidróxidos de ferro (nicóis //). 

Fig. 89. Detalhe de um arenito do sítio 
arqueológico Ema I em que um espaço 
intergranular é ocupado por pequenos 
grânulos de caulinita. Na parte superior são 
visíveis agregados prismáticos de caulinita 
impregnados de hidróxidos de ferro (nicóis //). 

 

  

Fig. 90. Nível de siltito intercalado no arenito do 
sítio Ema I, com grãos sub-angulosos com 
dimensões inferiores a 62 μm (nicóis //). 

 

Fig. 91. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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 Texturalmente, as amostras de rochas suporte do abrigo analisadas apresentam um 

tamanho de grão com dimensão geralmente não superior a 2 mm (areias). Nestes arenitos, 

a quantidade de matriz (fração < 30 μm), bem como a dispersão do tamanho de grão, é 

relativamente baixa. Os grãos têm uma forma sub-arredondada a sub-angulosa e o seu 

empacotamento é tangencial, indicando que estes arenitos podem ser considerados sub-

maturos a maturos (CASTRO DORADO, 1988; MOCOROA, 2010). Nos arenitos, por vezes, 

existem alguns espaços intergranulares que não estão totalmente preenchidos por cimento, 

mas sim por pequenos grânulos de caulinita, que podem estar agregados e impregnados de 

hidróxidos de ferro (Figs. 88 e 89). O nível de siltito intercalado nos arenitos apresenta grãos 

essencialmente sub-angulosos com dimensões inferiores a 62 μm, é bem calibrado e 

apresenta um grau de empacotamento pontual a tangencial (Figs. 90 e 91). 

 

8.1.2. Sedimentos das escavações 

 

 O estudo petrográfico das lâminas delgadas realizadas sobre as amostras de 

sedimentos provenientes das camadas 1A_dec03 (1B), 1A_dec02 (3B), 2A_dec05 (2B) e 

2A_dec12 (4B), coletadas na escavação do sítio Ema I, indica que as mesmas contêm grão 

e matriz constituídos essencialmente por quartzo, quartzito (Figs. 92, 93, 94 e 95), clastos 

de caulinita (Figs. 92, 93), minerais opacos, que possivelmente serão óxidos de ferro e 

titânio (Fig. 94) e restos de matéria orgânica (carvões; Fig. 97). Os clastos de caulinita estão 

geralmente impregnados com hidróxidos de ferro, conferindo-lhes uma tonalidade marrom 

(Figs. 92, 96), ao contrário do que sucede com a caulinita existente nas rochas suporte do 

abrigo observadas. Acessoriamente, ocorre muscovita, turmalina e zircão (Figs. 98 e 99). 

Além disso, ocorrem frequentemente clastos constituídos por agregados de 

quartzo/quartzito e caulinita e, eventualmente, outros minerais (Fig. 96). De uma forma 

geral, os clastos que contêm caulinita apresentam um zonamento composicional, com uma 

zona interna mais impregnada em hidróxidos de ferro do que a zona mais externa. Desta 

forma, a zona interna destes clastos tem uma maior opacidade/tonalidade mais marrom 

mais interna do que a zona externa (Figs. 92, 100 e 101). 
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Fig. 92. Sedimento da escavação do sítio 
arqueológico Ema I, constituído por clastos de 
quartzo (Qz), quartzito (Qtz) e caulinita (Kln) e 
de agregados dos minerais anteriores (nicóis 
//). 

 

Fig. 93. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 94. Clastos de quartzito e pequeno clasto de 
mineral opaco em sedimento da escavação do 
sítio arqueológico Ema I (nicóis //). 

 

Fig. 95. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 96. Clasto do sedimento da escavação do 
sítio Ema I constituído por agregado de 
quartzo/quartzito e caulinita, impregnados 
com com hidróxidos de ferro (nicóis //). 

Fig. 97. Fragmento de carvão encontrado no 
sedimento 1B da escavação do sítio 
arqueológico Ema I (nicóis //). 
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Fig. 98. Clasto de zircão no sedimento da 
escavação do sítio Ema I (nicóis //). 

 

Fig. 99. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 100. Clastos de caulinita, do sedimento da 
escavação do sítio Ema I, com zonamento 
composicional. A zona interna do clasto está 
mais impregnada em hidróxidos de ferro do 
que a zona mais externa (nicóis //). 

Fig. 101. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

 

 Texturalmente, os sedimentos da escavação apresentam grão com dimensões 

geralmente não superiores a 2 mm (areias), embora surjam, em percentagens inferiores a 5 

%, clastos com dimensões não superiores a 8 mm - 2 cm (cascalho grosseiro a muito 

grosseiro). Por outro lado, as areias apresentam uma grande dispersão de tamanhos e, 

além disso, a percentagem média de matriz situa-se entre 24 e 34 %, mostrando que os 

sedimentos são mal calibrados. Os clastos têm formas sub-angulosas a sub-arredondadas, 

indicando que estas rochas devem ser consideradas imaturas a sub-maturas (CASTRO 

DORADO, 1988; MOCOROA, 2010) (Figs. 92, 94 e 96). 

 As imagens obtidas por SEM, em diferentes ampliações, mostram que os sedimentos 

resultantes da escavação arqueológica do sítio Ema I têm um caráter pouco calibrado, tal 

como foi  descrito no Capítulo 7 para as fracções com granulometria inferior a 2 mm. Além 

disso, os clastos apresentam uma superfície muito pouco arredondada, característica de 

sedimentos que sofreram pouco transporte (Fig. 102). 



———————————————————— PARTE 3 | RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES ———  

——————————————————————— PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO  183 

 Ampliação 60 × Ampliação 250 × Ampliação 1000 × 

S
e
d
im

e
n
to

 1
A

 d
e
c
. 

0
1
 

   
    

S
e
d
im

e
n
to

 1
A

 d
e
c
. 

0
3
 

   
 

Fig. 102. Imagens obtidas por SEM dos sedimentos coletados no sítio arquelógico Toca da Ema do 
Sítio do Brás I. 

 

8.1.3. Sondagens I e II  

  

 O estudo petrográfico das lâminas delgadas das amostras de solos provenientes das 

sondagens I e II do Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I mostra que o grão e a matriz são 

constituídos essencialmente por quartzo, quartzito, clastos de caulinita (com tons variáveis 

de  marrom, pois estão impregnados com hidróxidos de ferro de forma diferenciada; Figs. 

103 e 104), minerais opacos, que possivelmente serão óxidos de ferro e titânio. 

Acessoriamente, ocorre muscovita, turmalina, zircão (Fig. 103) e carvões. Tal como nos 

sedimentos da escavação, embora com menor frequência, os clastos também podem ser 

constituídos por agregados de quartzo/quartzito e caulinita/óxidos de ferro e, eventualmente, 

outros minerais (Fig. 103). Nestes solos é observável uma geração posterior de caulinita, 

resultante de processos de eluviação/iluviação, que se infiltra entre os clastos anteriormente 

descritos (Fig. 105 e 106), conduzindo à formação de revestimentos do tipo “capping”, 

“crescent coating” e de crostas (Figs. 107 e 108; Bullock et al., 1985) e também à sua 

cimentação (Figs. 106 e 108). Os processos de eluviação/iluviação também terão sido 

responsáveis pela migração de hidróxidos de ferro de camadas superiores para camadas 

inferiores (Fig. 109). 
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Fig. 103. Sedimento da sondagem I do sítio Ema 
I, constituído por clastos de quartzo, quartzito 
e caulinita e de agregados dos minerais 
anteriores (nicóis //). 

 

Fig. 104. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 105. Sedimento superficial da sondagem II 
do Ema I, constituído por clastos de quartzo e 
caulinita não consolidados (nicóis //). Lâmina 
delgada elaborada por Guilherme Sírio. 

 

Fig. 106. Sedimento recolhido a cerca de 1 m de 
profundidade, na sondagem II do Ema I, 
constituído por clastos de quartzo e caulinita 
justapostos e consolidados com caulinita 
resultante de eluviação (nicóis //). Lâmina 
delgada elaborada por Guilherme Sírio. 

 

  

Fig. 107. Desenvolvimento de “capping” de 
hidróxido de ferro sobre grão do solo da 
sondagem I do Ema I (nicóis //). 

 

Fig. 108. Desenvolvimento de “crescent coating” 
em espaços vazios e de crostas de 
caulinita/hidróxido de ferro sobre grãos de 
quartzo no solo da sondagem II do Ema I 
(nicóis //). Lâmina delgada elaborada por 
Guilherme Sírio. 
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Fig. 109. Nível estratigáfico enriquecido em 
hidróxidos de ferro devido à sua migração de 
camadas superiores para camadas inferiores I 
(nicóis //). Lâmina delgada elaborada por 
Guilherme Sírio. 

Fig. 110. Separação de dois pequenos blocos, 
que poderão corresponder a estruturas 
pedológicas incipientes (pedons) (nicóis //). 
Lâmina delgada elaborada por Guilherme 
Sírio. 

 

 Texturalmente, os solos desta sondagem também apresentam grão com dimensões 

geralmente não superiores a 2 mm (areias), embora surjam, em percentagens pouco 

significativas (inferiores a 5 %) clastos com dimensões maiores, variáveis de 8 mm a  2 cm 

(cascalho grosseiro a muito grosseiro). As areias apresentam uma dispersão significativa de 

tamanhos e uma percentagem de matriz variável entre 11 e 55 %, sendo por isso 

consideradas mal calibradas. Os clastos têm formas sub-angulosas a sub-arredondadas, 

indicando que estes arenitos devem ser considerados imaturos a sub-maturos (CASTRO 

DORADO, 1988) (Figs. 103, 105 e 109). 

 Em termos microestruturais, verifica-se que nas camadas mais profundas das 

sondagens já é possível definir estruturas pedológicas incipientes (pedons) com forma de 

pequenos blocos sub-angulares (Fig. 110; Bullock et al., 1985), que são rodeados quer por 

superfícies arredondadas quer planas. De uma forma geral, a superfície de cada pedon é 

semelhante à dos pedons adjacentes, mostrando que o solo não foi perturbado pela 

atividade antrópica e/ou biológica.  

 

8.2. Sítio Toca do Baixão do Perna I  
  

8.2.1. Rocha suporte do abrigo 
 

 No croqui de representação do Sítio Toca do Baixão do Perna I estão assinalados os 

três pontos de coleta das rochas que foram utilizadas para a confeção de lâminas delgadas 

(Fig. 56). 

 O estudo petrográfico das amostras de rocha suporte coletadas na área envolvente 

do abrigo (amostras 8, 10 e 11) indica que são de natureza detrítica, com características 

idênticas às rochas detríticas do sítio Ema I. Desta forma, verifica-se que também contêm 

grão e matriz constituídos por quartzo e quartzito (90 %), enquanto acessoriamente, ocorre 

rara muscovita, turmalina, zircão, epídoto/esfena e minerais opacos (possivelmente óxidos 
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de ferro e titânio) (Figs. 111, 112, 113 e 114). O cimento é composto por caulinita (Figs. 115 

e 116), minerais opacos (óxidos de ferro e titânio; Figs. 117 e 118) e hidróxidos de ferro, que 

conferem uma tonalidade marrom à rocha (Figs. 115 e 116). 

 Texturalmente, as amostras de rochas suporte do abrigo analisadas apresentam um 

tamanho de grão com dimensão geralmente não superior a 2 mm (areias) e uma quantidade 

de matriz (fração < 30 μm), relativamente baixa. De uma forma geral, as rochas analisadas 

apresentam grãos sub-arredondados a sub-angulosos e bem calibrados, embora 

pontualmente (amostra 10) a dispersão do tamanho de grão possa ser um pouco maior, 

dado a maior abundância de matriz (Figs. 113 e 114). Considera-se, por isso, que estes 

arenitos são sub-maturos a maturos (CASTRO DORADO, 1988; MOCOROA, 2010). O grau 

de empacotamento destas rochas varia de tangencial a completo, havendo por isso zonas 

das rochas em que o cimento é praticamente ausente (Figs. 117 a 118). 

 
 

  

Fig. 111. Arenito do sítio arqueológico Perna I 
com grão e matriz constituídos por quartzo 
(Qtz) e óxidos de ferro (oxFe) e cimento de 
caulinita (Kln) (nicóis //). 

  

Fig. 112. Arenito do sítio arqueológico Perna I 
com grão e matriz constituídos por quartzo 
(Qtz) e muscovita (Mu) (Kln) (nicóis ×). 

  

Fig. 113. Arenito do sítio arqueológico Perna I 
com matriz constituída por quartzo (Qz) e 
óxidos de ferro (oxFe) (nicóis //). 

Fig. 114. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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Fig. 115. Arenito do sítio arqueológico Perna I 
com cimento de caulinita (Kln), impregnado 
com óxidos de ferro (oxFe) e hidróxidos de 
ferro (hoxFe) (nicóis //). Qz- quartzo. 

Fig. 116. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 117. Arenito do sítio arqueológico Perna I 
com cimento composto por caulinita (Kln) e 
óxidos de ferro (oxFe) (nicóis //). Qz- quartzo. 

Fig. 118. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

8.2.2. Sedimentos das escavações  

 O estudo petrográfico das lâminas delgadas realizadas sobre as amostras de 

sedimentos provenientes das camadas 6B, 7B e 8B, coletadas na escavação do Sítio Toca 

do Baixão do Perna I, indica que as mesmas têm características idênticas às da escavação 

do sítio Ema I, descritas no ponto 8.1.2. Verifica-se, desta forma, que o grão e matriz são 

constituídos essencialmente por quartzo, quartzito (Figs. 119 a 124), clastos de caulinita 

(que de uma forma geral estão mais impregnados com hidróxidos de ferro do que os 

sedimentos do sítio Ema I; Figs. 119 a 124), minerais opacos, que possivelmente serão 

óxidos de ferro e titânio (Fig. 123) e carvões. Acessoriamente, ocorre muscovita, turmalina 

(Figs. 119 e 120) e zircão (Figs. 119 a 122).  
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Fig. 119. Sedimento 6B da escavação do sítio 
Perna I, com clastos de quartzo (Qz), caulinita 
(Kln), de agregados dos minerais anteriores, 
turmalina (Tur) e zircão (Zrn) (nicóis //). 

 

Fig. 120. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 121. Sedimento 7B da escavação do sítio 
arqueológico Perna I, constituído por clastos 
de quartzo (Qz) e zircão (Zrn) (nicóis //). 

 

Fig. 122. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 123. Sedimento 8B da escavação do sítio 
Perna I com clastos de quartzo (Qz), caulinita 
(Kln), de agregados dos minerais anteriores e 
óxidos de ferro (oxFe) (nicóis //). 

Fig. 124. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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 Os clastos podem ser constituídos por agregados de quartzo/quartzito e caulinita 

(Figs. 119, 120, 123 e 124) e, eventualmente, outros minerais (Fig. 119), com zonamento 

composicional (Fig. 119). 

 Texturalmente, os sedimentos desta escavação também apresentam grão com 

dimensões geralmente não superiores a 2 mm (areias), embora surjam, em percentagens 

pouco significativas (inferiores a 5 %) clastos com dimensões maiores, variáveis de 8 mm a  

2 cm (cascalho grosseiro a muito grosseiro ). As areias são mal calibradas, apresentando 

uma dispersão apreciável de tamanhos e uma percentagem média de matriz variável entre 

24 e 34 %. Os clastos têm formas sub-angulosas a sub-arredondadas, indicando que estes 

arenitos devem ser considerados imaturos a sub-maturos (CASTRO DORADO, 1988; 

MOCOROA, 2010) (Figs. 119 a 124).  

 As imagens obtidas por SEM mostram que os sedimentos da escavação 

arqueológica do Perna I têm um caráter pouco calibrado, tal como foi  descrito no Capítulo 7 

para as fracções com granulometria inferior a 2 mm. Por outro lado, os clastos apresentam 

uma superfície muito pouco arredondada, evidenciando pouco transporte (Fig. 125). 
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Fig. 125. Imagens obtidas por SEM dos sedimentos coletados no sítio arquelógico Toca do Baixão do 
Perna I. 

 

8.2.3. Sondagens I e II 

  

 O estudo petrográfico das lâminas delgadas das amostras de solos proveniente das 

camadas 8B e 10B coletadas nas sondagens I e II realizadas no Sítio Toca do Baixão do 

Perna I, respetivamente, mostra que têm características mineralógicas, granulométricas, 
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texturais e estruturais em tudo idênticas às descritas para as sondagens realizadas no sítio 

Ema I. Em resumo, estes solos apresentam grão constituído por quartzo/quartzito, caulinita 

e minerais opacos, que possivelmente serão óxidos de ferro e titânio, com dimensões 

geralmente não superiores a 2 mm (areias), embora sejam mal calibrados (Figs. 126 a 131). 

A percentagem de matriz variável entre 6 e 22 % e a forma sub-angulosa a sub-arredondada 

dos clastos indica que estes arenitos são imaturos a sub-maturos (CASTRO DORADO, 

1988; MOCOROA, 2010) (Figs. 126 a 131). Nestes solos também se observa uma segunda 

geração de caulinita, resultante de processos de eluviação/iluviação, que forma 

revestimentos do tipo “capping” e crostas (Figs. 129 e 130; Bullock et al., 1985) e conduz à 

cimentação dos diferentes clastos (Figs. 129 e 130). Os processos de eluviação/iluviação 

também terão sido responsáveis pela migração de hidróxidos de ferro de camadas 

superiores para camadas inferiores (Fig. 131). 

 

  

Fig. 126. Sedimento da sondagem II do Perna I, 
constituído por clastos de quartzo (Qz), 
quartzito (Qtz), caulinita (Kln), agregados dos 
minerais anteriores, óxidos de ferro (oxFe) e 
zircão (Zrn) (nicóis //). 

 

Fig. 127. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 128. Pormenor da matriz e cimento do solo 
da sondagem II do Perna I, com clastos de 
quartzo (Qz) e zircão (Zrn) rodeados por um 
cimento caulinítico impregnado por óxidos de 
ferro (nicóis //). 

 

Fig. 129. Evidências de eluviação de caulinita e 
hidróxidos de ferro num agregado de caulinita 
(Kln) e quartzo (Qz) da sondagem II do Perna 
I, (nicóis //). 
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Fig. 130. Evidências de eluviação de hidróxidos 
de ferro num agregado de caulinita (Kln) e 
quartzo (Qz) da sondagem I do Perna I, 
(nicóis //). 

Fig. 131. Solo da sondagem II do Perna I, com  
clastos de quartzo (Qz) agregados por um 
cimento enriquecido em hidróxidos de ferro 
(oxFe) (nicóis //). 

 

8.3. Sítio arqueológico de Los Postes, Espanha 

 

8.3.1. Sedimentos do sítio 

  

 O estudo petrográfico das lâminas delgadas das amostras de sedimentos 

provenientes da caverna de Los Postes mostra que o grão e matriz são constituídos 

essencialmente por clastos de “terra rossa” 4, que se caracteriza como sendo um material de 

cor marrom escura, constituído por uma mistura de argilas, óxidos/hidróxidos de ferro, 

quartzo e, por vezes, calcário (Figs. 132 e 133). No entanto, clastos de quartzo, calcário 

(Figs. 134 e 135), riolito (Figs. 136 a 139), fragmentos de ossos (Figs. 140 e 141) e conchas 

de gastrópodes (Figs. 142 e 143) podem ocorrer isoladamente, isto é, não agregados com a 

“terra rossa”. Acessoriamente, podem ocorrer muscovita, clorita e minerais opacos, que 

possivelmente serão óxidos de ferro e titânio. Só é observável cimento numa amostra (1E), 

o qual é de natureza calcítica (Figs. 134 e 135). 

 Texturalmente, os sedimentos desta caverna têm dimensões compreendidas entre 7 

mm (cascalho médio) e 10 µm (silte fino), embora predominem clastos com dimensões 

inferiores a 2 mm (areias). Tratam-se, por isso, de sedimentos mal calibrados, onde a 

dispersão de tamanhos dos clastos, a percentagem de matriz bastante elevada (superior a 5 

%) e as formas sub-angulosas a sub-arredondadas dos clastos, indicam que os sedimentos 

devem ser considerados imaturos a sub-maturos (CASTRO DORADO, 1988; MOCOROA, 

2010) (Figs. 132 e 133). O maior grau de arredondamento observa-se apenas nos clastos 

constituídos por “terra rossa” devido à sua menor dureza (Figs. 132 e 133), quando 

comparada com clastos de quartzo/riolito (Figs. 136 a 139) e de calcário. 
 

                                                

4
 De acordo com GALOPIM DE CARVALHO (2003), a “terra rossa ” é um solo residual resultante da dissolução de calcários ou 

mármores, constituindo, por isso, um horizonte de solo típico de terrenos com relevo cársico. 
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Fig. 132. Sedimento da caverna de Los Postes, 
constituído por clastos sub-arredondadas de 
“terra rossa” (nicóis //). 

 

Fig. 133. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 134. Sedimento da caverna de Los Postes, 
constituído por clastos sub-arredondadas de 
“terra rossa”, quartzo e calcário, consolidados 
com um cimento calcítico (nicóis //). 

 

Fig. 135. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 136. Clasto do sedimento da caverna de Los 
Postes, constituído por um agregado de “terra 
rossa” e riolito (nicóis //). 

 

Fig. 137. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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Fig. 138. Clasto do sedimento da caverna de Los 
Postes, constituído por um agregado de “terra 
rossa” e um fragmento sub-anguloso de riolito 
(nicóis //). 

Fig. 139. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 140. Fragmento de osso no sedimento da 
caverna de Los Postes, com cavidades 
preenchidas por calcita (nicóis //). 

 

Fig. 141. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 142. Concha de gastrópode no sedimento da 
caverna de Los Postes (nicóis //). 

Fig. 143. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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 As imagens obtidas por SEM mostram que as fracções com granulometria inferior a 2 

mm dos sedimentos da caverna de Los Postes têm um caráter bastante bem calibrado, 

embora apresentam bastantes irregularidades na superfície, o que parece demostrar a 

influência de um transporte pouco intenso (Fig. 144). 
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Fig. 144. Imagens obtidas por SEM dos sedimentos coletados na caverna de Los Postes. 

 

 

 8.3.2. Espeleotemas  

 

 O estudo petrográfico das lâminas delgadas das amostras de estalagmites 

provenientes da caverna de Los Postes mostra que são constituídas fundamentalmente por 

calcita (Figs. 145 a 162). No entanto, por vezes, no seio da calcita de origem quimiogênica é 
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possível identificar pequenos clastos de origem detrítica de quartzo, plagioclásio, zircão, 

“terra rossa” (com características petrográficas em tudo idênticas às descritas no ponto 

anterior), calcário, minerais opacos (provavelmente óxidos de ferro), hidróxidos de ferro 

(com tonalidade marrom) e minerais argilosos (Figs 163 a 166). Na estalagmite LPII foi 

encontrado um pequeno fragmento de osso (Figs 167 e 168). 

 Nas diferentes camadas que compõem as estalagmites a calcita pode assumir 

diferentes tipos de textura, que se podem descrever da seguinte forma: 

 

1) Textura colunar aberta (Co)- Apresenta cristais com uma razão comprimento/largura (c/l) 

< 6:1 e uma coalescência incompleta entre os mesmos. A porosidade intercristalina é 

elevada e apresentam extinção reta e uniforme (Figs. 145 e 146). 

 

2) Textura colunar alongada (Ce)- Os cristais apresentam uma razão comprimento/largura 

(c/l) > 6:1 e terminam frequentemente sob a forma de escalenoedros. A coalescência 

entre os cristais é incompleta e a sua extinção é uniforme (Figs. 147 e 148). 

 

3) Textura colunar alongada com crescimentos laterais (Celo)- Os cristais têm características 

iguais aos do tipo Ce, mas lateralmente podem apresentam crescimentos de cristais 

subordinados, especialmente nos níveis mais impuros (Figs. 149 e 150). 

 

4) Textura fascicular (Cfo)- Esta textura ocorre muito raramente, sendo caracterizada por 

policristais com uma razão c/l > 6:1. A extinção é ondulante, afastando-se do substrato 

quando se roda a platina no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Os 

cristais em crescimento dividem-se formando uma frente com curvatura côncava no 

sentido descendente (Figs. 151 e 152). 

 

5) Textura colunar microcristalina (Cm)- Textura em que os policristais têm uma razão c/l < 

6:1 e os limites intercristalinos são irregulares. A extinção é uniforme, embora existam 

sectores com comportamentos anómalos devido à interceção de cristais adjacentes. A 

porosidade intracristalina e a quantidade de material detrítico presente são elevadas 

(Figs. 145, 146, 153, 154, 155 e 156). 

 

6) Textura acicular radial (Ar)- Os agregados aciculares com disposição radial são uma 

variedade dos agregados colunares com disposição paralela e agregados esferulíticos. 

Nos espeleotemas a disposição radial dos agregados fibrosos deve-se ao facto dos 

cristais colunares se começarem a subdividir, gerando cristais muito finos com uma razão 
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c/l > 6:1 (Self e Hill, 2003). Nos espeleotemas estudados, esta textura ocorre comumente 

associada a níveis mais impuros, ricos em minerais argilosos, estando intercalada entre 

camadas constituídas por vários tipos de agregados colunares. No entanto, há níveis com 

textura acicular radial completamente puros (Figs. 155 a 162). 

 

7) Micrite (M)- Textura formada por cristais com tamanho inferior a 2 µm, intimamente 

agregados e associados a minerais argilosos (Figs. 163 a 167). 

 

8) Níveis formados por agregados de materiais de origem detrítica (D)- Esta textura 

caracteriza-se pela presença de uma grande quantidade elementos detríticos, como por 

exemplo, quartzo, plagioclásio, zircão, “terra rossa”, calcário, óxidos e hidróxidos de ferro 

e minerais argilosos, que se encontram cimentados por micrite. Estes níveis têm 

frequentemente uma estrutura porosa e uma tonalidade mais escura, devido à presença 

dos elementos detríticos descritos (Figs. 163 a 167). 

 

 Nas estalagmites da caverna de Los Postes, as texturas anteriormente descritas 

seguem um padrão de ocorrência que nem sempre é regular ao longo do tempo. No 

entanto, de uma forma geral, podem-se estabelecer as seguintes associações texturais: 

 

a) As texturas colunares abertas, alongadas e alongadas com crescimentos laterais 

correspondem geralmente a níveis mais puros; 

 

b) As texturas colunar microcristalina e acicular radial estabelecem a transição entre as 

texturas descrita em a) e a associação que será descrita em c). Está associação 

caracteriza-se pela presença de materiais detríticos, principalmente de natureza argilosa. 

 

c) As texturas formadas por agregados de materiais de origem detrítica cimentados por 

micrite têm quase sempre uma estrutura porosa e uma tonalidade mais escura. A sua 

presença é geralmente antecedida por uma fina camada de minerais argilosos que pode 

estar associada a micrite. 

 

 Por uma questão de proximidade entre as estalagmites LPI e LPII a análise morfo-

estrutural por lâmina delgada será realizada apenas na LPII que apresenta o mesmo 

período de formação.  
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Fig. 145. Textura colunar aberta associada a 
textura colunar microcristalina, na estalagmite 
LPIII da caverna de Los Postes. Os dois tipos 
de texturas estão separados por uma fina 
camada de minerais argilosos (nicóis //). 

 

Fig. 146. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 147. Textura colunar alongada na 
estalagmite LPII da caverna de Los Postes 
(nicóis //). 

 

Fig. 148. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 149. Textura colunar alongada com 
crescimentos laterais na estalagmite LPII da 
caverna de Los Postes (nicóis //). 

Fig. 150. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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Fig. 151.Textura fascicular na estalagmite LPII da 
caverna de Los Postes (nicóis //). 

 

Fig. 152. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 153. Textura colunar microcristalina 
associada a textura colunar alongada, na 
estalagmite LPIII da caverna de Los Postes. 
As duas texturas estão separadas por uma 
fina camada de minerais argilosos (nicóis //). 

 

Fig. 154. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 155. Textura colunar microcristalina 
associada a textura acicular radial (no topo da 
foto), na estalagmite LPII da caverna de Los 
Postes (nicóis //). 

Fig. 156. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

 



———————————————————— PARTE 3 | RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES ———  

——————————————————————— PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO  199 

  

Fig. 157. Pormenor da textura textura acicular 
radial e sua associação a minerais argilosos, 
na estalagmite LPII da caverna de Los Postes 
(nicóis //). 

Fig. 158. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 159. Textura textura acicular radial e sua 
associação a minerais argilosos, na 
estalagmite LPIII da caverna de Los Postes 
(nicóis //). 

 

Fig. 160. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 161. Aspectos de texturas aciculares radiais 
e sua associação preferencial a minerais 
argilosos nas camadas com menor 
crescimento, na estalagmite LPIII da caverna 
de Los Postes (nicóis //). 

Fig. 162. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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Fig. 163. Camada da estalagmite LPII da 
caverna de Los Postes com estrutura porosa, 
formada por agregados de clastos de quartzo, 
“terra rossa”, calcário e óxidos de ferro, 
cimentados por micrite (nicóis //). 

 

Fig. 164. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

 

  

Fig. 165. Camada da estalagmite LPII da 
caverna de Los Postes com estrutura porosa, 
formada por agregados de clastos de “terra 
rossa” cimentados por micrite (nicóis //). 

 

Fig. 166. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 

  

Fig. 167.Fragmento de osso encontrado numa 
camada da estalagmite LPII da caverna de Los 
Postes com estrutura porosa (nicóis //). 
 

Fig. 168. A mesma área da foto anterior 
observada em nicóis ×. 
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9. Identificação mineralógica por DRX 

 

 As análises por DRX foram realizadas em amostras das rochas suporte do abrigo, 

sedimentos arqueológicos dos sítios arqueológicos do Brasil e Espanha, assim como sobre 

os solos das sondagens do Brasil, sendo apresentado na Tabela 21 um resumo dos 

minerais. Para a identificação dos minerais foram utilizadas as fichas de DRX apresentadas 

no Suplemento Eletrônico (no CD anexo). 

 

9.1. Rochas suporte dos abrigos 

 

 As análises de DRX obtidas a partir da rocha suporte dos sítios foram realizadas 

sobre amostras moídas a aproximadamente 74 µm. O padrão de distribuição das reflexões 

principais mostra uma altíssima intensidade dos picos característicos do quartzo, 

nomeadamente a 26.63º 2θ (100%), como se pode observar no difractograma das Figs. 169 

e 170. Porém, a análise detalhada dos difractogramas obtidos, com o auxílio de software 

específico, revela existência de caulinita nestas amostras, mas cuja intensidade das 

reflexões características é muito menor do que a do quartzo, o que concorda com a 

natureza detrítica deste material, onde o quartzo é a fase mais abundante. A caulinita é 

caracterizada por um pico de intensidade principal (100%) a 12.45º 2θ e um segundo (70 %) 

a 25.04º 2θ , sendo o primeiro identificável nos gráficos das Figs. 169 e 170.  

 

 

Fig. 169. Padrões de DRX da amostra 2 da rocha suporte do abrigo do Sítio Toca da 
Ema do Sítio do Brás I. Kln- caulinite, Qz- quartzo. 

Qz 

Qz 
Qz 

Qz Qz Qz Kln Kln 
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Fig. 170. Padrões de DRX da amostra 8 da rocha suporte do abrigo do Sítio Toca do 
Baixão do Perna I. Kln- caulinite, Qz- quartzo. 

 

9.2. Sedimentos das escavações 

 

 As análises por DRX das amostras coletadas durante as campanhas de escavação 

dos sítios arqueológicos do Brasil e Espanha são apresentadas nas Figs. 171 a 173. 

 Os resultados obtidos para os solos coletados no Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás 

I e Sítio Toca do Baixão do Perna I mostram que a sua mineralogia é muito semelhante, 

sendo constituída por quartzo, caulinita, muscovita e goethita (Tabela 21). Além disso, 

verifica-se que ao longo de todas as camadas analisadas em cada um desses locais a 

composição mineralógica mantem-se praticamente inalterada. 

 Assim, tal como nas amostras de rochas, os resultados apresentados nos 

difractogramas demonstram que o padrão das principais reflexões observadas no gráfico 

são características do quartzo, factor este que dificulta a visualização dos picos 

representativos das reflexões dos outros minerais. A muscovita apresenta três reflexões 

principais a 8.82º 2θ (100%), 19.91º 2θ (88.1%) e 35.06º 2θ (83.6%). A identificação da 

caulinita pode ser feita a partir das reflexões 12.37º 2θ (100%) e 24.90º (55 %), enquanto a 

goethita é caracterizada por um pico de intensidade principal (100%) a 21.21º 2θ e um 

segundo (66.19 %) a 36.65º 2θ , tal como pode ser identificado nos gráficos das Figs. 171 a 

172. 
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Tabela 21 - Resumo da composição mineralógica das rochas, sedimentos das escavações e solos  
dos sítios arqueológicos estudados no PNSC. 

 

Local  Quartzo Muscovita Calcita Albita Caulinita Goethita Ilita Clorita 

Ema I - Rocha v    v    

Ema I - Sedimento 
arqueológico 

v v   v v   

Ema I - Solos das 
sondagens 

v v   v v   

Ema I - Fração 
argilosa 

v    v v v  

Perna I - Rocha  v    v    

Perna I - Sedimento 
arqueológico 

v v   v v   

Perna I - Solos das 
sondagens 

v v   v v   

Perna I - Fração 
argilosa 

v    v v v  

Los Postes - Sed. 
arqueológico 

v v v v   v v 

 

 

 

Fig. 171. Padrões de DRX de amostras selecionadas de sedimentos coletados nas escavações do 
sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I. Gt- goethita, Kln- caulinite, Mu- muscovita; Qz- quartzo. 
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Fig. 172. Padrões de DRX de amostras selecionadas de sedimentos coletados nas escavações do 
Sítio Toca do Baixão do Perna I. Gt- goethita, Kln- caulinite, Mu- muscovita; Qz- quartzo. 

 

 No sítio de Los Postes, em Espanha, os resultados da difração de raios-X sobre 

amostras provenientes dos sítios arqueológicos mostram a presença de quartzo, ilita, albita, 

calcita e alguma muscovita. A composição mineralógica das diferentes camadas tende a ser 

a mesma, demonstrando um padrão de comportamento semelhante às amostras do Brasil. 

 As principais reflexões observadas no gráfico da Fig. 170 são características do 

quartzo, o que dificulta a identificação dos picos representativos das reflexões dos outros 

minerais. Contudo, para a ilita são identificadas três reflexões principais a 8.83º 2θ (90%), 

26.66º 2θ (100%) e 45.18º 2θ (50%). A identificação da calcita pode ser feita a partir das 

reflexões 29.40º 2θ (100%), 39.42º 2θ (18.3%) e 48.51º 2θ (18.8%). Já a identificação da 

albita foi efetuada pelas reflexões a 28.02º 2θ (100%) e 22.09º 2θ (77.4%) e da goethita a 

21.21º 2θ (100%), 36.65º 2θ (66.19%) e 33.25º 2θ (41.26%). 
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Fig. 173. Padrões de DRX de amostras selecionadas de sedimentos coletados nas 
escavações do caverna de Los Postes. Ab- albita, Cc- calcita, Chl- Clorita, Gt- 
goethita, Ill- ilita, Mu- muscovita; Qz- quartzo. 

 

9.3. Sondagens  

 

 As análises por DRX das amostras provenientes das sondagens realizadas na 

proximidade dos sítios arqueológicos do Brasil são apresentadas na Fig. 174. Estas análises 

foram realizadas sem qualquer pré-tratamento (i.e. sem moagem das mesmas) e de, uma 

forma geral, demonstram características semelhantes às encontradas nas amostras de 

solos dos sítios arqueológicos respetivos. Constata-se, desta forma, que há predomínio de 

quartzo, mas também se conseguiu identificar caulinita, muscovita e goethita (Fig. 174). No 

caso concreto da caulinita a sua identificação pode ser feita a partir das reflexões 001 (~7.1 

Å) e 002 (~3.58 Å), tal como será descrito no ponto 9.4, no qual se faz uma análise 

específica deste mineral argiloso, tão frequente nas rochas sedimentares coletadas nas 

sondagens. 
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Fig. 174. Padrões de DRX de amostras selecionadas de solos coletados nas sondagens 
efetuadas nos sítios Toca da Ema do Sítio do Brás I e Toca do Baixão do Perna I. Ab- albita, 
Cc- calcita, Gt- goethita, Ill- ilita, Mu- muscovita; Qz- quartzo. 

 

 

9.4. Fração argilosa 

 

 Os difratogramas da fração argilosa apresentam reflecções 001 bem definidas e com 

espaçamento basal regular. A identificação dos minerais de argila foi feita com base na 

forma dos picos (intensidade relativa, abertura e simetria) e na sua posição nos 

difratogramas. A interpretação dos difratogramas indica, fundamentalmente, a presença de 

caulinita e ilita. 

 A identificação da caulinita foi feita a partir das reflexões 001 (~7.1 Å) e 002 (~3.58 

Å). A ilita foi identificada pela posição da reflexão 001 (~10 Å) e da reflexão 002, muito fraca 

(~5 Å). As posições das reflexões da caulinita e ilita não são afetadas de modo significativo 

com o etileno-glicol ou com o aquecimento. 

 Os difratogramas foram analisados em conjuntos, relativos a amostras de solos de 

camadas selecionadas nas quatro sondagens efetuadas, cada um correspondendo a uma 

destas sondagens (Figs. 175 a 178). O padrão de distribuição das reflexões relativas aos 
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minerais de caulinita e ilita apresenta-se consistente, apresentando reflexões principais bem 

definidas e com espaçamentos basais semelhantes, diferindo a intensidade dos picos. 

 A análise comparativa dos resultados obtidos para os locais amostrados indica a 

existência de homogeneidade na associação mineralógica da fração argilosa dos solos, que 

se mantém espacialmente e também em profundidade no perfil de cada sondagem. A 

intensidade relativa dos picos sugere que em algumas camadas, para a mesma sondagem, 

a quantidade relativa de caulinita e ilita poderá variar, partindo do pressuposto que a 

intensidade das reflexões 001 está relacionada com o teor do mineral na mistura (MOORE & 

REYNOLDS, 1997). A maior intensidade dos picos relativos à caulinita ocorre nas camadas 

30 (sondagem II do Ema I), 14 e 22 (sondagem II do Ema I), 30, 18 e 15 (sondagem I do 

Perna I), e 10 (sondagem II do Perna I), não se verificando relação entre intensidade dos 

picos e profundidade relativa. 

 A reflexão a 4.16 Å, que se observa no conjunto global dos difractogramas é 

atribuída à presença de goethita nas amostras estudadas. Os óxidos de ferro, tal como a 

goethita, são minerais muito comuns em ambientes de alteração em climas tropicais e 

subtropicais, representando este mineral cerca de 90% dos óxidos de ferro identificados em 

solos provenientes do Estado do Rio Grande do Sul (FRIEDL & SCHWERTMANN, 1996). 

 As reflexões de pequena intensidade que se observam a 7.9 Å e 3.97 Å, nos 

difractogramas relativos aos conjuntos de amostras das sondagens I e II do sítio Perna I e 

sondagem I do sítio Ema I, não são atribuídas a minerais argilosos, sendo necessário para a 

sua correcta identificação estudos de raios-X mais detalhados. 
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Fig. 175. Padrões de DRX da fração argilosa de amostras seleccionadas na sondagem I do sítio Ema 
I, sob condições de secagem à temperatura ambiente (diagrama normal). 
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Fig. 176. Padrões de DRX da fração argilosa de amostras seleccionadas na sondagem II do 
sítio Ema I, sob condições de secagem à temperatura ambiente (diagrama normal). 
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Fig. 177. Padrões de DRX da fração argilosa de amostras seleccionadas na sondagem I do 
Perna I, sob condições de secagem à temperatura ambiente (diagrama normal). 
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Fig. 178. Padrões de DRX da fração argilosa de amostras seleccionadas na sondagem II do 
sítio Perna I, sob condições de secagem à temperatura ambiente (diagrama normal). 

 
 
10. Geoquímica de rochas, sedimentos e solos 

 

10.1 Geoquímica de sedimentos dos sítios arqueológicos por EDS 

  

 As análises de EDS foram realizadas em amostras de sedimentos sem pré-

tratamento, com o objetivo de aferir, numa primeira abordagem, qual é a composição 

química (elementos maiores) das amostras, visto que até o momento são poucos os estudos 

que se referem à composição química dos sedimentos das regiões estudas, nomeadamente 

os sítios arqueológicos Ema I e Perna I (Brasil; Anexo Va) e Los Postes (Espanha; Anexo 

Vb). 

10.1.1. Parque Nacional Serra da Capivara 

 Apesar do caráter semi-quantitativo deste método de análise, os resultados obtidos 

por EDS indicam a existência de valores médios de SiO2 e de Al2O3 muito elevados nas 

amostras dos sedimentos dos sítios arqueológicos Ema I e Perna I, variáveis de 61.58 % a 

72.02 % e de 17.30 % a 26.90 %, respetivamente (Fig. 179). Esta abundância deve-se, 

essencialmente, à presença de quartzo/quartzito e caulinita nestes sedimentos, tal como foi 

descrito na petrografia dos sedimentos e identificação mineralógica por DRX. 
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Fig. 179. Teores médios de SiO2 e Al2O3 dos sítios arqueológicos Toca da 
Ema do Sítio do Brás I e Toca do Baixão do Perna I. 

 

 Por outro lado, verifica-se que as amostras provenientes dos sítios arqueológicos 

Ema I e Perna I não se distinguem quanto ao seus teores de SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, K2O e 

P2O5 (Fig. 180). Contudo, as amostras do sítio arqueológico Perna I apresentam valores 

médios de TiO2 e Fe2O3t superiores aos do sítio arqueológico Ema I (Fig. 180). Este 

resultado está de acordo com os dados petrográficos observados nas lâminas delgadas dos 

mesmos sedimentos. 

 

 

Fig. 180. Teores médios de alguns elementos maiores e menores dos 
sítios arqueológicos Toca da Ema do Sítio do Brás I e Toca 
do Baixão do Perna I. 
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 A análise dos resultados obtidos por EDS também permitiu reconhecer que a 

decapagem 12 do sector 1A (Ema I 1A_dec12) do sítio Ema I apresenta valores de MgO, 

CaO, Na2O, K2O e P2O5 muito superiores aos das outras decapagens do mesmo sítio, sendo 

por isso considerados anómalos (Fig. 181). 

 

 

Fig. 181. Teores de alguns elementos maiores e menores do sítio 
arqueológico Toca da Ema do Sítio do Brás I. 

 

10.1.2.  Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León 

 

     Os resultados das análises semi-quantitativas por EDS dos sedimentos do sítio 

arqueológico de Los Postes demonstram valores médios de SiO2 (34.61 a 53.44%), Al2O3 

(12.05 a 21.1%), Fe2O3t (14.99 a 28.22%) e CaO (6.09 a 19.67%), os quais são os mais 

representativos da composição química dos sedimentos da caverna (Fig. 182). Esta 

abundância deve-se, essencialmente, à presença de quartzo/quartzito, plagioclásio/riolito, 

ilita, goethita e calcita/calcário, tal como foi descrito na petrografia dos sedimentos e 

identificação mineralógica por DRX. Deve-se, contudo, realçar que a unidade estratigráfica 

14 é mais rica em SiO2 e mais pobre em Al2O3 e CaO do que as restantes unidades, devido 

ao seu elevado conteúdo em ilita e empobrecimento relativo em plagioclásio/riolito e 

calcita/calcário. 
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Fig. 182. Teores médios de alguns elementos maiores e menores dos sedimentos da 
caverna de Los Postes, Espanha. 

 

 

 Por outro lado, a análise detalhada dos dados químicos obtidos mostra que há 

diferentes comportamentos em função da profundidade (Fig. 183), tendo sido definidas 

quatro tendências comportamentais, ao longo da sequência estratigráfica, para os seguintes 

grupos de elementos químicos: 
 

a) Aumento dos teores de SiO2, MgO, Na2O e P2O5 do conjunto estratigráfico mais antigo 

(UE19-UE11) para o conjunto intermediário (UE10-UE06) e subsequente decréscimo 

para conjunto estratigráfico mais recente (UE05-UE01). As variações destes teores 

deverão estar fortemente correlacionadas com a quantidade de quartzo/quartzito, clorita, 

plagioclásio/riolito e restos de ossos existentes nos sedimentos. 

b) Diminuição dos teores de TiO2, Fe2O3t e MnO do conjunto estratigráfico mais antigo 

(UE19-UE11) para o conjunto intermediário (UE10-UE06) e subsequente aumento para 

conjunto estratigráfico mais recente (UE05-UE01). Estes teores serão condicionados pela 

quantidade de goethita/hematite presente nos sedimentos. 

c) Aumento progressivo dos teores de K2O e Al2O3 do conjunto estratigráfico mais antigo 

(UE19-UE11) para os dois conjuntos estratigráficos mais recentes (UE10-UE06 e UE05-

UE01). As variações destes teores estarão correlacionadas com a quantidade de ilita 

existente na “terra rossa”. 

d) Diminuição progressiva, mas ligeira, dos teores de CaO do conjunto estratigráfico mais 

antigo (UE19-UE11) para os dois conjuntos estratigráficos mais recentes (UE10-UE06 e 

UE05-UE01), intimamente relacionada com a quantidade de calcita/calcário existente nos 

sedimentos. 

 Nas unidades estratigráficas 3a, 5, 8 e 9 foram encontradas pequenas concentrações 

de CuO, que não se conseguiram atribuir à presença de minerais identificados nos 

difractogramas de raios-X. 
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Fig. 183. Composições químicas médias dos sedimentos arqueológicos da caverna de Los Postes, 
para os conjuntos estratigráficos (UE19-UE11), (UE10-UE06) e (UE05-UE01). 
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10.2 Geoquímica por absorção atómica e espectrofotometria de rochas, 

sedimentos dos sítios arqueológicos e solos das sondagens do Parque 

Nacional Serra da Capivara  

 

10.2.1. Ferro 

 

 De acordo com os resultados obtidos por espectrofotometria em amostras 

selecionadas (Anexo VI), verifica-se que a concentração de Fe2O3t nas rochas suporte dos 

abrigos de ambos os locais é sempre inferior às dos sedimentos provenientes das 

escavações arqueológicas e dos solos das sondagens. Por outro lado, constata-se que a 

concentração de Fe2O3t das sondagens próximas do sítio arqueológico Perna I é superior à 

das sondagens próximas do sítio arqueológico Ema I (Fig. 184). 

 

 

Fig. 184. Teores de Fe2O3t das rochas suporte dos abrigos, sedimentos das 
escavações e dos solos das sondagens efetuadas no PNSC. 

 

10.2.2. Magnésio  

 

 Através da metodologia de espectrometria de absorção atómica foram determinadas 

as variações nos teores de magnésio nas rochas e sedimentos das escavações e solos das 

sondagens efetuadas no PNSC (Anexo VI). Os resultados mostram que os sedimentos das 

escavações e solos das sondagens tendem a apresentar concentrações de magnésio iguais 

ou superiores às das rochas suporte do abrigo. Com efeito, nas amostras próximas do sítio 

Perna I, há praticamente um aumento progressivo da concentração deste elemento desde a 

rocha suporte do abrigo até aos solos das sondagens (Fig. 185). 
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Fig. 185. Teores de MgO das rochas suporte dos abrigos, sedimentos das escavação e das solo das 
sondagens efetuadas no PNSC. 

 
 

10.2.3. Fósforo 

 

 Para amostras selecionadas de rochas suporte dos abrigos e sedimentos dos sítios 

Ema I e Perna I foi efetuada a determinação de fósforo por espectrofotometria (Anexo VI), 

pois este elemento encontra-se abaixo do limite de detecção do EDS. Desta forma, verifica-

se que o fósforo está apenas presente nas amostras de rocha suporte dos abrigos, não 

tendo sido detectado nos sedimentos das escavações e nos solos das sondagens (Figs. 186 

e 187). 

 

  

Fig. 186. Etapa analítica em que foi 
detectada, de forma qualitativa, 
a presença de fósforo nas 
amostras de rochas (tubos de 
ensaio com solução azulada). 

Fig. 187. Teores de P2O5 das rochas suporte dos abrigos, 
sedimentos das escavação e dos solos das sondagens 
efetuadas no PNSC. 
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10.2.4. Arsênio 

 

 Com o objetivo de determinar com rigor as variações nos teores de arsênio das 

amostras de sedimentos dos vários sítios arqueológicos ao longo do tempo, foram feitas 

análises químicas com recurso à espectrometria de absorção atómica (Anexo VI), seguindo 

a metodologia descrita no Capítulo 5. 

 As amostras de sedimentoss coletadas no sítio arqueológico de Los Postes 

apresentam um teor médio de arsênio de 13.2 ± 6.9 ppm, que tende a ser relativamente 

constante ao longo das camadas. Porém, na unidade estratigráfica 3a registra-se um valor 

anormalmente elevado, atingindo 35.4 ppm, o qual poderá estar relacionado pela ocorrência 

de ação antrópica (Fig. 188). 

 

 

Fig. 188. Teores de As dos sedimentos coletados no sítio arqueológico de Los Postes. 
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11. Geoquímica isotópica de rochas, sedimentos e solos 

 

11.1. Parque Nacional Serra da Capivara (Brasil) 

 

 Os dados isotópicos foram obtidos sobre o material proveniente de três sondagens: 

sondagem I do sítio Ema I e sondagens I e II do sítio Perna I. 

 

11.1.1. Isótopos estáveis (δ13C) 

  

 As análises isotópicas de carbono (δ13C) foram realizadas nos laboratórios do CENA 

e serão expressas em valores de δ ‰ relativos ao padrão VPDB (Vienna Pee Dee 

Belemnite) (Anexo VII), conforme referido na metodologia (Capítulo 5). 

 

Sondagem I do sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I 

 

 A sondagem I foi realizada próxima do sítio arqueológico Toca do Sítio do Ema do 

Brás I e alcançou 300 cm de profundidade, embora só tenham sido realizadas análises 

isotópicas nos 230 cm iniciais. 

 Em relação ao teor de carbono orgânico total (COT) desta sondagem (Fig. 189), 

verifica-se que os valores diminuem à medida que a profundidade aumenta, variando de 

0.57 % (no topo) a 0.10 % (na base). Nas camadas mais superficiais as variações são mais 

bruscas, oscilando de 0.24 % a 0.57 %, enquanto nas camadas mais profundas (23 a 13), 

abaixo de 100 cm, a oscilação de valores é muito pequena, com um teor médio de 0.18 ± 

0.03 %. 

 Os valores de δ13C da matéria orgânica das amostras de solos recolhidos neste local 

mostram um empobrecimento isotópico de 1.79 ‰, da base para a superfície do perfil dos 

solos (de - 24.69 ‰ a - 26.48 ‰), conforme se pode observar no gráfico da Fig. 189. A 

análise detalhada destes dados torna possível definir duas tendências comportamentais ao 

longo da sequência estratigráfica: a) da camada 23 à camada 13 os valores de δ13C são 

muito estáveis, apresentando um valor médio de -24.81 ‰ ± 0.11; b) da camada 12 até à 

superfície há um claro decréscimo/empobrecimento isotópico nos valores de δ13C, que 

variam de -24.82 ‰ a -26.48 ‰). Além disso, verifica-se que entre a camada 23 e a camada 

13 os valores de δ13C têm um comportamento mais oscilante, atingindo um valor máximo de 

-24.63 ‰ na camada 17. Embora a variação nos valores de δ13C, da supefície à base do 

perfil, possa estar preferencialmente associada ao fracionamento isotópico da 

decomposição da matéria orgânica do solo em relação à profundidade, há a possibilidade de 

se considerar a eventual influência de plantas C4 (gramíneas) no passado (PESSENDA, 

1996; PESSENDA et al., 2005). 
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Fig. 189. Teores de COT e δ
13

C dos solos coletados nas diferentes camadas da sondagem I do sítio 
Toca da Ema do Sítio do Brás I. 

 

Sondagem II do sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I 

 

 Não foram realizadas análises sobre as amostras da sondagem II, que se localiza 

próxima ao sítio Ema I, devido à curta distância entre elas, com apenas 50 m de diferença, 

assumindo-se que os dados não teriam variado significativamente entre os dois contextos. 

 

Sondagem I do sítio Toca do Baixão do Perna I  

 

 A sondagem I foi realizada próxima do sítio arqueológico Perna I e atingiu 300 cm de 

profundidade. 

 Em relação ao COT desta sondagem (Fig. 190), verifica-se que os valores são 

praticamente constantes desde a camada 30 até à camada 4, as quais apresentam um valor 

médio de 0.13 % ± 0.03. Contudo, desde a camada 4 até à superfície os valores de COT 

aumentam bruscamente, atingindo um teor máximo de 1.63 %, facto que poderá estar 

relacionado com contaminações de natureza antrópica, possivelmente relacionadas com a 

prática agrícola. 

 Os valores de δ13C da matéria orgânica das amostras de solos recolhidos na 

sequência estratigráfica deste local não apresentam variações significativas ao longo do 
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tempo. Com efeito, verifica-se que os valores de δ13C são bastante estáveis, apresentando 

um valor médio de -23.88 ‰ ± 0.34 (Fig. 190), que é indicativo de predomínio de plantas C3 

ao longo do tempo, com eventual presença de plantas C4 (PESSENDA, 1996; PESSENDA et 

al., 2005). 

 

  

Fig. 190. Valores de COT e δ
13

C dos solos coletados nas diferentes camadas da sondagem I do Sítio 
Toca do Baixão do Perna I. 

 

Sondagem II do sítio Toca do Baixão do Perna I  

 

 Em relação ao teor de COT desta sondagem (Fig. 191), nota-se que os valores 

aumentam à medida que a profundidade diminui, variando a 0.12 % (na base) até 0.70 % 

(no topo). No entanto, este aumento nem sempre é gradual, pois registram-se algumas 

anomalias na camada mais superficial onde a variação no teor de COT é muito acentuada, 

oscilando de 0.28 % a 0.70 %, e nas camadas intermédias 10 a 12 onde o teor médio de 

COT é de 0.34 ± 0.00 %. 

 A sondagem II foi realizada a cerca de 2600 m a oeste do sítio arqueológico Perna I 

e alcançou 250 cm de profundidade. Os valores de δ13C obtidos variam desde -20.97 ‰ (na 

base) a - 25.86 ‰ (no topo), correspondendo a uma variação de 4.89 unidades δ (Fig. 91), 

indicando a coexistência/mistura de plantas C3 e C4 nas camadas mais antigas e posterior 

evolução para um ambiente favorável à expansão das plantas C3. 
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 Contudo, a análise detalhada dos dados permite definir três tendências 

comportamentais ao longo da sequência estratigráfica: a) da camada 25 à camada 16 os 

valores de δ13C são estáveis, tendo um valor médio de -21.42 ‰ ± 0.32; b) da camada 15 à 

camada 11 há um empobrecimento acentuado em δ13C (-21.72 ‰ a -23.60 ‰); c) da 

camada 10 até à superfície continua a haver um empobrecimento isotópico, porém menos 

acentuado, variando de -23.40 ‰ a -25.86 ‰. As camadas do intervalo 11 a 8 apresentam 

valores médios de δ13C de -23.50 ‰ ± 0.08, que é coincidente com o valor médio obtido 

para a sondagem I do sítio arqueológico Perna I (-23.88 ‰ ± 0.34), indicando condições de 

vegetação de cobertura e ambientais semelhantes para ambos os locais num determinado 

período de tempo. 

  

Fig. 191.Valores de COT e δ
13

C dos solos coletados nas diferentes camadas da sondagem II do Sítio 

Toca do Baixão do Perna I. 

11.1.2. Datações 14C 

 Foram realizadas datações em material orgânico dos solos do PNSC, Brasil, -

seguindo diferentes metodologias, conforme foi descrito no Capítulo 5. As metodologias 

utilizadas dependeram essencialmente do tipo de material orgânico (carvão e fração de 

humina) a ser datados e da sua quantidade. As datações obtidas são apresentadas na 

Tabela 22. 
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Tabela 22. Datações obtidas a partir de material orgânico dos solos do PNSC, Brasil. 

 

Local / 
Camada 

Material 
Identificação 

do 

laboratório 

Técnica 
Datação 

convencional 

(σ) (anos BP) 

Datação 
calibrada (2σ) 

(anos BP)  

Datação 
calibrada por 

software 

CalPal ®* 
(anos BP) 

Média da 
datação 

calibrada** 

(anos BP) 

Sondagem I do 
Ema I / Cam. 13 

Carvão 
LACUFF 
#140009 

AMS 5260 ± 23 5935 - 6030 - 5983 

sondagem I do 

Ema I / Cam. 19 

MOS 

(frações 
húmicas) 

Beta-376670 AMS 5380 ± 40 

6285 – 6170 

6160 - 6105 
6080 - 6015 

6088 - 6259 6048 

sondagem II do 
Ema I / Cam. 10 

MOS 
(frações 
húmicas) 

Beta-376671 AMS 2960±30 
3210 - 3025 
3015 - 3005 

3087 - 3196 3010 

sondagem II do 
Ema I / Cam. 20 

MOS 
(frações 

húmicas) 

Beta-376672 AMS 10970 ± 40 12925 - 12735 - 12830 

Sond. I Perna I / 
Cam. 20 

Carvão 
LACUFF 
#140010 

AMS 4078 ± 18 4519 - 4619 - 4569 

Sond. I Perna I / 
Cam. 25 

Carvão CEN#1228 
Cintilaçã
o liquida 

5650 ± 140 6181 - 6785 - 6483 

Sond. II Perna I 
/ Cam. 24 

MOS 
(frações 
húmicas) 

Beta-376674 AMS 5370 ± 30 

6275 - 6230 

6220 - 6175 
6155 - 6115 
6080 - 6065 

6050 - 6025 

6091 - 6255 6073 

 

AMS- Espectrometria de massa com acelerador de partículas; MOS- Matéria orgânica do solo; *O intervalo indicado abrange 

68 % das idades calibradas (anos BP) calculadas com o software de calibração CalPal, que está disponível no endereço: 
http://www.calpal-online.de; ** A média da datação calibrada (anos BP) foi obtida a partir dos valores em destaque na 
coluna " Datação calibrada (2σ) (anos BP) ". 

 

 Analisando os dados isotópicos verifica-se que, ao contrário do que sucede com os 

carvões, para as frações de humina (que correspondem a uma fração alcalina insolúvel) 

podem surgir mais do que um intervalo de idades BP calibradas. Esta situação decorreu da 

necessidade de coletar uma quantidade abundante de solos para que fosse possível extrair 

frações de humina suficientes para datação. Por se tratarem de solos arenosos e pouco 

consolidados, foi muito complicado coletar amostras de uma mesma camada 

individualizada, sem que houvesse "contaminação" com os níveis imediatamente 

adjacentes, facto que terá resultado numa amostragem que pode representar diferentes 

idades de deposição, as quais foram registradas no gráfico de calibração. Por outro lado, as 

diferentes idades obtidas podem ser representativas da complexidade sedimentológica de 

um dado nível estratigráfico e do material orgânico nela depositado. Para ultrapassar esta 
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situação recorreu-se ao software de calibração CalPal ®, que permite converter as datações 

convencionais em datações calibradas, a quais foram posteriormente utilizadas para 

selecionar a datação mais adequada obtida em laboratório (Tabela 22). 

 Por uma questão de uniformização, todas as idades obtidas a partir da matéria 

orgânica contida nos solos provenientes das sondagens, apresentadas ao longo do texto, 

corresponderão a médias de datações calibradas (anos BP). 

 Na sondagem II do Ema I foram registradas as idades mais antiga (12 830 anos cal. 

BP) e mais recente (3 010 anos cal. BP) entre todas as sondagens efetuadas, o que permitiu 

abranger a transição Pleistoceno/Holoceno (~ 11 700 anos; COHEN et al., 2013). 

 

11.2. Sítio arqueológico de Los Postes (Espanha)  

  

 Os dados isotópicos δ13C e δ18O e as datações 14C foram obtidos em duas 

estalagmites coletadas na caverna de Los Postes no MNCFL. 

 

11.2.1. Isótopos estáveis (δ13C e δ18O) 

   

 As análises isotópicas das estalagmites foram realizadas no Laboratório de 

Biogeoquímica e Paleoambiente do Departamento de Ciências Geológicas da Universidade 

de Missouri, sendo as análises isotópicas de carbono (δ13C) e de oxigênio (δ18O) expressas 

em valores de δ ‰ relativos ao padrão VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite) (Anexo VIII), tal 

como foi referido na metodologia (Capítulo 5). 

 A assinatura de δ13C em espeleotemas pode ser utilizada como indicador da 

paleovegetação, pois a água de percolação, ao atravessar o solo, enriquece-se em CO2 com 

características da composição isotópica do carbono da cobertura vegetal e por isso pode 

refletir a proporção de plantas com metabolismo C3 e C4 (CRUZ, 2003). McDERMOTT 

(2004) refere ainda que as diferenças nos intervalos de δ13C típicos para as plantas C3 e C4 

podem ser preservadas em depósitos carbonatados que se encontrem em equilíbrio com o 

CO2 atmosférico resultante dos processos de respiração das plantas, variando de -14 ‰ a -6 

‰ em plantas do tipo C3 e de -6 ‰ a +2 ‰ em plantas do tipo C4. Por outro lado, CRUZ 

(2003) reconhece que a variação de δ13C nos espeleotemas pode ser influenciada por 

diversos processos complexos que ocorrem durante a infiltração da água meteórica através 

do solo e da rocha e/ou durante a precipitação do espeleotema. Porém, MARINO et al. 
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(1992) e CRUZ (2003) referem ainda que mudanças nos teores de CO2 atmosférico 

menores do que 1 ‰ não devem ser geralmente interpretadas como a causa direta das 

variações de δ13C no CaCO3 de espeleotemas. 

 A assinatura de δ18O da calcita dos espeleotemas pode ser utilizada como um 

indicador de temperatura e pluviosidade do meio. De facto, a evaporação de água e a sua 

taxa de transferência pode ser diferenciada para cada isótopo, verificando-se que a 

precipitação será mais rica em 18O quando há maior taxa de evaporação (maior 

temperatura) ou mais empobrecida em 18O (mais rica em 16O), em condições de menor 

temperatura (FLEITMAM et al., 2008; PERRETTI, 2011). 

 

Estalagmite LPII 

 

 As determinações de isótopos de carbono efetuadas em 21 níveis, selecionados de 

acordo com as suas diferenças texturais/colorimétricas e distribuídos por 80 mm ao longo do 

eixo longitudinal da estalagmite LPII, mostram que os valores de δ13C são variáveis entre -

10.31 ‰ e -5.47 ‰, correspondendo a uma variação de 4.84 ‰ e a um valor médio de -9.02 

± 1.20 ‰ (Anexo VIII e Fig. 188). O valor do coeficiente de variação associado (13.29 %) é 

relativamente baixo, indicando, numa primeira análise, que o valor médio de δ13C pode ser 

representativo da composição isotópica do carbono da cobertura vegetal existente nesse 

local, ao longo desse intervalo de tempo. Contudo, o ajuste de uma linha de tendência linear 

aos dados obtidos mostra uma tendência ligeira de aumento dos valores de δ13C ao longo 

do tempo, o que está de acordo com McDERMOTT (2004). 

 Por outro lado, apesar de se ter em consideração que todas as variações nos valores 

de δ13C podem refletir mudanças ambientais, com maior ou menor significado, na área 

estudada, procurou-se determinar quais seriam as variações com maior expressividade. 

Para o efeito, utilizou-se como critério de seriação a média e o desvio padrão previamente 

calculados (-9.02 ± 1.20 ‰; Anexo VIII), assumindo-se como variações significativas todas 

as situações em que o valor de δ13C determinado ultrapassasse o desvio padrão calculado. 

Assim, para o caso concreto da estalagmite LPII existem apenas duas situações que podem 

ser consideradas anómalas, as quais foram registradas nos níveis 19 mm e 22 mm, com 

valores de δ13C elevados (-5.47 ‰ e -7.72 ‰, respetivamente). 

 Relativamente aos valores de δ18O, verifica-se que são variáveis entre -5.33 ‰ e -

3.72 ‰, correspondendo a uma variação de 1.61 ‰ e a um valor médio de -4.72 ± 0.57 ‰ 
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(Anexo VIII e Fig. 192). O baixo valor do coeficiente de variação destes valores (12.03 %) 

aponta para a ocorrência de variações pouco pronunciadas no valor médio de δ18O da água 

oceânica que teria precipitado neste local. Porém, o ajuste de uma linha de tendência linear 

aos dados obtidos demonstra a existência de um ligeiro aumento dos valores de δ18O ao do 

período de tempo analisado, concordando com os valores determinados em sondagens 

efetuadas no gelo do Hemisfério Norte, durante o projeto GISP 2 (STUIVER et al., 1995). 

 A fim de determinar quais foram as variações de δ18O mais significativas, aplicou-se 

o critério de seriação utilizado para os dados de δ13C. Da sua aplicação constatou-se que há 

apenas dois casos que podem ser considerados anómalos, por apresentarem valores de 

δ13C elevados, correspondendo aos níveis 19 mm e 22 mm (com valores de -3.72 ‰ e -4.13 

‰, respetivamente). Estes valores de δ13C mais elevados surgem nos mesmos níveis onde 

tinham sido registrados os valores mais elevados de δ18O. 

 

 
 

Fig. 192. Valores de δ
13
C e δ

18
O nas diferentes camadas das estalagmites LPII e LPIII, da caverna de 

Los Postes, Espanha. 
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Estalagmite LPIII 

 

 As determinações de isótopos de carbono da estalagmite LPIII foram efetuadas em 

15 níveis (com diferentes características texturais/colorimétricas), distribuídos ao longo 54 

mm, mostrando que os valores de δ13C são variáveis entre -9.91 ‰ e -2.73 ‰, 

correspondendo a uma variação de 7.18 ‰ e a um valor médio de -8.48 ± 1.20 ‰ (Anexo 

VIII e Fig. 192). O valor do coeficiente de variação (14.13 %) é relativamente baixo, o que 

poderá indiciar pouca variabilidade na composição isotópica do carbono da cobertura 

vegetal existente nesse local ao longo do tempo. Porém, o ajuste de uma linha de tendência 

linear aos dados obtidos mostra que há um aumento dos valores de δ13C ao longo do 

tempo, o que está de acordo com McDERMOTT (2004). 

 A aplicação do critério de seriação para determinação de valores δ13C anómalos 

(utilizado anteriormente na interpretação dos resultados da estalagmite LPII) revelou a 

existência de um nível com valor de δ13C extremamente elevado (nível 13 mm, com δ13C = -

2.73 ‰). 

 Em relação aos valores de δ18O, verifica-se que são variáveis entre -4.96 ‰ e -2.39 

‰, correspondendo a uma variação de 2.57 ‰ e a um valor médio de -4.35 ± 0.57 ‰ 

(Anexo VIII e Fig. 192). O coeficiente de variação dos valores de δ18O é de 13.04 %, 

sugerindo a ocorrência de variações pouco significativas na composição isotópica da água 

oceânica precipitada neste local. Por outro lado, a linha de tendência linear ajustada aos 

dados obtidos mostra um leve aumento dos valores de δ18O ao longo do período de tempo 

analisado, acompanhando a tendência observada no projeto GISP 2 (STUIVER et al., 1995). 

 Com o objetivo de determinar quais foram as variações de δ18O mais importantes, 

aplicou-se o mesmo critério de seriação, constatando-se que há dois casos que podem ser 

considerados anómalos (sendo um deles coincidente com anomalia de δ13C observada). Os 

valores de δ18O em questão foram encontrados nos níveis 13 mm e 15 mm e apresentam 

valores mais elevados de δ18O (-2.39 ‰ e -3.78 ‰). 

 

11.2.2. Datações 

 

 As datações 234U/230Th das amostras de calcita de três espeleotemas coletados na 

caverna de Los Postes, Espanha foram realizadas por TIMS no Laboratório do Earth 

Observatory of Singapore. Para cada espeleotema foram datadas três camadas distintas, 

conforme se ilustra na Fig. 193, tendo sido obtidos as idades que se apresentam na Tabela 

23. 
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Fig. 193. Camadas dos espelotemas da caverna de Los Postes que foram datadas pelo método 
234

U/
230

Th. 

 

 

Tabela 23. Dados isotópicos 
234

U/
230

Th obtidos em calcita dos espeleotemas da 
caverna de Los Postes, Espanha. 

 

Amostra/Nível Datação U/Th (anos BP) 

LPI-C1 1977 ± 14 

LPI-C2 2623 ± 67 

LPI-C3 3805 ± 206 

LPII-C1 2666 ± 684 

LPII-C2 3147 ± 200 

LPII-C3 4120 ± 883 

LPIII-C1 4390 ± 1353 

LPIII-C2 5924 ± 379 

LPIII-C3 6177 ± 229 

 

 De acordo com as datações obtidas, verifica-se que as estalagmites LPI e LPII são 

contemporâneas, com idades de formação compreendidas no intervalo de 4 120 ± 883 anos 

BP e 1 977 ± 14 anos BP. Estes dados permitem estimar que o período de crescimento 

destas estalagmites teria sido aproximadamente 1.8 ka a 1.4 ka, respectivamente. 

 A estalagmite LPIII é a mais antiga, com registros de idades compreendidos entre 6 

177 ± 229 anos BP e 4 390 ± 1 353 BP, abrangendo um período de crescimento de cerca de 

1.7 ka, o qual coincide com o fim do período de deposição registrado na estalagmite LPII. 

Este facto, permite o estabelecimento de uma continuidade temporal entre os níveis 

existentes nas estalagmites LPII e LPIII. 
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12. Análise espacial SIG 

 

 Como foi referido no Capítulo 2, o SIG é uma importante ferramenta de análise 

espacial, que permite a quantificação de determinados parâmetros físicos importantes para 

a caracterização da paisagem e sua posterior interpretação em contexto paleoambiental. 

Para o efeito foi necessário considerar diferentes critérios de análise e estabelecer, para 

cada um desses critérios, diferentes classes, às quais foram atribuídos coeficientes de 

importância, que serão os mesmos para cada um dos locais analisados (Brasil e Espanha). 

Com base nestes dados foram gerados mapas temáticos para as áreas estudadas que 

incorporam os cálculos elaborados utilizando o software ArcGis ®, no qual foi ponderada a 

importância de cada um dos critérios. Os critérios foram definidos no Capítulo 5, sendo 

divididos em critérios puramente geomorfológicos (altitude, declive e proximidade de água) e 

critérios climáticos (exposição solar e identificação de áreas erodidas por paleorios). 

 Em primeiro lugar serão apresentados os mapas analíticos estabelecidos com os 

critérios puramente geomorfológicos (altitude, declive e proximidade de água) para as 

regiões do Brasil e Espanha, a partir dos quais se poderá inferir a importância dos mesmos 

na determinação da susceptibilidade destas áreas às alterações na paisagem/vegetação 

provocadas por mudanças climáticas. 

 Para as áreas do PNSC, Brasil, nota-se que entre os quatro locais onde foram 

realizadas as sondagens, próximas dos sítios arqueológicos, a análise SIG baseada em 

critérios geomorfológicos aponta para duas situações distintas: 1) a região das sondagens I 

e II do Ema I é pouco susceptível às alterações na paisagem provocadas por mudanças 

climáticas; 2) a região das sondagens I e II do Perna I é classificada como susceptível às 

alterações na paisagem provocadas por mudanças climáticas (Fig. 194). Infere-se desta 

forma, que a localização da região onde foram efetuadas as sondagens I e II do Ema I 

coloca-as numa situação mais protegida dos efeitos das alterações climáticas, do que a 

região das sondagens I e II do Perna I. 

 Para o caso de Espanha, tendo em consideração os mesmos critérios 

geomorfológicos, verifica-se o entorno do sítio arqueológico de Los Postes, é muito 

susceptível às alterações climáticas. Contudo, se apenas se admitisse o critério de 

proximidade de água, muito provavelmente este atuaria como um factor de atenuação da 

influência das alterações climáticas na alteração da paisagem neste local específico (Fig. 

195). 
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Fig. 194. Mapa analítico SIG do PNSC, estabelecido com os critérios geomorfológicos. 
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Fig. 195. Mapa analítico SIG do MNFCL, estabelecido com os critérios geomorfológicos.  
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 Nos mapas das Figs. 196 e 197 são apresentados os mapas analíticos estabelecidos 

com os critérios climáticos (exposição solar e identificação de áreas erodidas por paleorios) 

para as regiões do Brasil e Espanha. O critério de proximidade de áreas erodidas por 

paleorios foi classificado como sendo um factor de influência climática, visto que a sua 

presença/ausência está diretamente relacionada com períodos climáticos diferenciados.  

 Para os quatro locais onde foram realizadas as sondagens, próximas dos sítios 

arqueológicos do PNSC, Brasil, a análise SIG baseada em critérios climáticos indica a 

existência de duas situações distintas: 1) as regiões das sondagens I e II do Ema I e 

sondagem I do Perna I são classificadas como muito pouco susceptíveis às alterações na 

paisagem provocadas por mudanças climáticas, embora a sondagem I do Perna I esteja 

rodeada por zonas com maior susceptibilidade (Fig. 196); 2) a região da sondagem II do 

Perna I é classificada como susceptível às alterações provocadas por mudanças climáticas, 

embora se enquadre numa região muito pouco susceptível às alterações provocadas por 

mudanças climáticas, alinhada segundo NW-SE (Fig. 196). 

 O facto da sondagem I do Perna I estar integrada num vale encaixado proporcionará 

um certo grau de abrandamento dos efeitos climáticos quando comparado com o local onde 

foi efectuada a sondagem II do Perna I, pois tratando-se de uma zona mais aplanada estaria 

muito mais vulnerável às alterações na paisagem provocadas pelo clima. 

 Para o caso de Espanha, só foi considerada a exposição solar como critério 

climático, uma vez que, na região onde a caverna de Los Postes se encontra, todas as 

áreas erodidas ainda representam linhas de água na atualidade, facto que inviabiliza a 

utilização do critério de áreas erodidas por paleorios na análise espacial por SIG. Desta 

forma, verifica-se que a posição geográfica do sítio de Los Postes se encontra inserido 

numa área muito susceptível a alterações na paisagem mediante as modificações climáticas 

ocorrentes (Fig. 197). 
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Fig. 196. Mapa analítico SIG do PNSC, estabelecido com os critérios climáticos. 
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Fig. 197.Mapa analítico SIG do PNSC, estabelecido com os critérios climáticos.  
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 A análise espacial SIG efectuada de forma integrada, com todos os critérios 

geomorfológicos e climáticos, apresenta interessantes resultados sobre as diferenças 

existentes entre a localização dos sítios e a sua susceptibilidade às alterações climáticas. 

 A análise SIG efectuada para os quatro locais onde foram realizadas as sondagens 

no PNSC, Brasil, integrando todos critérios geomorfológicos e climáticos, confirma as 

tendências anteriormente observadas, apontando para duas situações distintas nesta área: 

1) a região das sondagens I e II do Ema I e da sondagem I do Perna I são muito pouco 

susceptíveis às alterações na paisagem provocadas por mudanças climáticas; 2) a região 

da sondagem II do Perna I é classificada como susceptível (a muito pouco susceptível) 

às alterações na paisagem provocadas por mudanças climáticas (Fig. 198). 

 Por outro lado, no caso do sítio arqueológico de Los Postes, Espanha, a integração 

de todos os critérios geomorfológicos e climáticos confirma em absoluto as tendências 

anteriormente observadas, verificando-se que o local (ambiente exterior) onde se encontra a 

caverna é muito susceptível às alterações climáticas. Entretanto, uma análise a uma escala 

mais abrangente coloca em evidência as zonas da paisagem que são muito pouco 

susceptíveis a pouco susceptíveis às mudanças climáticas (Fig. 199), as quais são 

maioritariamente coincidentes com as áreas limítrofes das linhas de água e zonas 

aplanadas com altitude inferior a 600 m. A distribuição espacial das linhas de água estará 

concionada pela ocorrência de estruturas geológicas, como por exemplo falhas e 

diaclasamentos. 
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Fig. 198. Mapa analítico SIG do PNSC, estabelecido com critérios geomorfológicos e climáticos. 
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Fig. 199. Mapa analítico SIG do MNCFL, estabelecido com critérios geomorfológicos e climáticos. 
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13. Discussão dos resultados 

 

 Mediante os resultados apresentados no capítulo anterior, inicia-se agora a 

construção da discussão de alguns dados relevantes obtidos, com o objetivo de responder 

de forma integrada às hipóteses colocadas no início do trabalho. 

  

13.1. Parque Nacional Serra da Capivara (Brasil) 

 

13.1.1. Modificações geomorfológicas durante o Pleistoceno-Holoceno 

nas áreas estudadas do Parque Nacional Serra da Capivara 

 

 Como foi referido no Capítulo 3, a região onde se situa o PNSC é constituída por 

uma sequência de rochas sedimentares, formadas essencialmente por arenitos e 

conglomerados, depositadas sobre o Cráton do São Francisco, de idade pré-cambriana, 

durante o Siluriano e Devoniano. Posteriormente, movimentos tectônicos de grande 

amplitude terão sido responsáveis pelo hiato deposicional que se verifica até ao final do 

Neogênico, momento a partir do qual volta a existir deposição de solos arenosos, 

arenoargilosos e conglomeráticos com cimento de caulinita, acompanhados, por vezes, de 

crostas lateríticas, durante o Pleistoceno (ARAÚJO et al., 1998a; MELO, 2007; BARROS et 

al., 2012). 

 As informações apresentadas pelo CPRM (2003), BARROS (2012) e BARBOSA & 

FURRIER (2012), levam-nos a considerar também a possibilidade de um movimento 

neotectônico, durante o Pleistoceno, possivelmente associado ao lineamento estrutural 

transbrasiliano referido por MOHRIAK (2003). Este movimento neotectônico teria sido 

responsável por um contacto por falha entre a bacia sedimentar do Parnaíba (com 

sedimentos desde o Paleozoico até o Quaternário) e o Cráton de São Francisco, gerando 

uma imponente cuesta com orientação NW-SE, que atualmente marca o limite do PNSC. 

Após a atuação destes movimentos tectônicos, começou a instalar-se uma rede de 

drenagem cuja evolução culminou com a formação do vale sobre o Cráton de São 

Francisco, onde hoje se localiza parte do rio Piauí e seus afluentes, alguns dos quais são 

provenientes da bacia sedimentar do Parnaíba. Este processo erosivo teria sido provocado 

por um grandes volumes de água, que terão atuado com muita intensidade em períodos 

anteriores ao evento Younger Dryas (12.9 ka a 11.6 ka; BROECKER et al., 1998; 2012; 

RUDDIMAN, 2001; BAKKER et al., 2009; SHUMAN et al., 2002; LIU et al., 2012). A 

ocorrência deste processo de erosão terá sido precedida por um importante período de 

intemperismo químico, provocado pela grande abundância de água (AULER et al., 2004; 
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FITZPATRICK, 2011; CARLSON, 2013). Com efeito, as condições de pH e temperatura das 

soluções aquosas infiltradas nas rochas sedimentares paleozoicas e quaternárias poderiam 

ter conduzido à ocorrência de processos de dissolução da caulinite preexistente e sua 

posterior precipitação (HUERTAS et al., 1999; YANG & STEEFEL, 2008), conforme foi 

descrito na petrografia (Capítulo 8). Este mecanismo de intemperismo terá facilitado o 

processo de forte erosão que ocorreu durante o Pleistoceno, podendo mesmo ter perdurado 

durante esse período. 

 Após a instalação do "grande rio" (provavelmente durante o Pleistoceno Médio a 

Tardio), os sedimentos da bacia do Cráton de São Francisco teriam sido transportados para 

as zonas de baixa altitude na região de São João do Piauí, onde o rio também cortou parte 

do Grupo Serra Grande (ROSS, 1985; GUIDON et al., 1996; 2009; 2011; SCHOBBENHAUS 

& NEVES, 2003; SAADI, 2003; BARROS et al., 2011; BUCO, 2012). 

 Dados concretos sobre a dinâmica fluvial, que comprovam a existência de linhas de 

água com relativa energia no PNSC, durante a transição Pleistoceno-Holoceno podem ser 

observados na sondagem II do Ema I, visto que a datação 14C obtida à profundidade de 200 

cm é de 12 830 anos cal. BP. Esta datação e os dados estratigráficos possibilitaram a 

inferência sobre algumas características climáticas durante esse processo de transição. 

 Com efeito, de acordo com os dados estratigráficos obtidos na sondagem II do Ema I 

as cinco camadas mais antigas são caracterizadas pela presença de uma unidade 

estratigráfica constituída por cascalho rolado (com dimensões inferiores a 3 cm) com 

aproximadamente 60 cm de espessura (Fig. 68b; Capítulo 7), que seria representativa de 

um momento em que a energia de transporte do curso de água, nesse período de tempo, 

ainda seria bastante elevada. Neste local, a sequência estratigráfica pode ser considerada 

granulodecrescente ou positiva, explicando-se por uma gradual redução da capacidade de 

transporte dos sedimentos por parte do curso de água, pois no topo da sondagem 

predominam areias grosseiras a muito grosseiras ( até 2 mm). Além disso, mesmo dentro da 

unidade estratigráfica constituída por cascalho rolado há uma gradual diminuição do 

tamanho do cascalho rolado e da sua compacidade com a diminuição de profundidade 

(Capítulos 6 e 7). 

 Estas informações vêm de encontro aos dados bibliográficos encontrados para a 

região que é classificada como bastante diversa do ponto de vista climático, uma vez que 

para este período de transição encontram-se indicadores paleoambientais que apontam 

para existência de condições cada vez mais secas (AB’SABER, 1977; CRUZ et al., 2005; 

LEDRU et al., 2005; JACOB et al., 2007), que concordam com os dados discutidos 

anteriormente, e outros que apontam para existência de condições mais úmidas (GUÉRIN et 

al., 1996; 2002; SIMÕES, 2001; FISCHER & JUNGCLAUS, 2010). Do ponto de vista global, 
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a transição Pleistoceno-Holoceno é um momento extremamente dinâmico marcado por uma 

sequência de eventos climáticos que no Hemisfério Norte são caracterizados como frios e 

secos. Estes eventos são o H1 (13.4 ka a ~18 ka; NAUGHTON, 2012; DUBOIS et al, 2014) 

e o Younger Dryas (12.9 ka a 11.6 ka), pontuado a meio pela fase quente da D/O (~12 ka; 

BOND, 1999; RAHMSTORF, 2002; CRUZ et al., 2005; STRÍKIS et al., 2011; BROECKER, 

2013; STRÍKIS & NOVELLO, 2014). Todos estes eventos acontecem em sincronia com as 

alterações orbitais definidas por Milankovicht, em particular a variação na precessão dos 

equinócios que marcam o final do MIS2. Este dinamismo característico das fases de 

transição influenciaram uma sequência de alterações abruptas na paisagem, que vão se 

prolongar durante todo o Holoceno inicial (HUCKLEBERRY et al., 2001; BAKER et al., 2001; 

ALLEY & ÁGÚSTSDÓTTIR, 2005; HABERZETTL et al., 2007; FITZPATRICK, 2011; 

HANDIANE et al., 2013). 

 O final do episódio de transição pode ser relacionado com um período de maior 

atividade solar, registrado em 10.3 ka BP, seguido por período de máxima irradiação solar 

que é registrada a 9 ka BP (BARD et al., 2000; BAKER et al., 2001a; MUSCHELER et al., 

2007; CRONIN, 2010, FISCHER & JUNGCLAUS, 2010). Entre 12 e 10 ka BP as chuvas 

começaram a diminuir na região do PNSC, iniciando-se um regime climático semiárido, com 

longos períodos de seca (ARAÚJO et al., 1998; STOUFFER et al., 2006; BAKER et al., 

2001; FITZPATRICK, 2011; STRÍKIS et al., 2011; HANDIANE et al., 2013; STRÍKIS & 

NOVELLO, 2014). Na sequência destas variações observa-se o evento de 8.2 ka BP, sobre 

o qual há poucas referências bibliográficas para o nordeste do Brasil. Contudo, os registros 

de indicadores paleoambientais passam a ser mais constantes, demonstrando condições 

mais secas (LEDRU, 1993; 2005; 2009; BEHLING, 1998; DE OLIVEIRA et al., 1999; BAKER 

et al., 2001a; PESSENDA et al., 2010a; ARAUJO, 2013). 

 Na sondagem II do Ema I obteve-se, à profundidade de 100 cm, uma datação de 14C 

de 3 010 anos cal. BP. Este facto, juntamente com a datação anteriormente referida, mostra 

que neste local a taxa de sedimentação foi muito baixa (~ 100 cm em 9820 anos), facto que 

poderia estar a associado a uma grande diminuição da energia de transporte do curso de 

água neste período de tempo e, portanto à prevalência de períodos de seca (eventualmente, 

com ocorrência de processos de erosão). Este hiato deposicional durante o Holoceno, que 

também é evidenciado em outras zonas do Brasil, é largamente discutido na bibliografia (e. 

g. AB´SÁBER, 1989; GRIMM & JACOBSON, 1992; PELLERIN, 1994; LEDRU et al., 2001; 

TOLEDO & BUSH, 2008; COTRINARI, 2008; VIDOTTO, 2008, MOTA, 2012). Contudo, é 

preciso considerar que este hiato deposicional é evidente principalmente em zonas de vale 

com maior propensão para ocorrências de processos erosivos, visto que para os solos 

encontrados na sondagem I, localizada a 50 m do abrigo Ema I, as datações demonstram 
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uma sedimentação mais expressiva, com cerca de 60 cm em 65 anos de deposição (6 048 

anos cal. BP a 5 983 anos cal. BP), fator este que estará relacionado com processos 

diferenciais de sedimentação em áreas abrigadas ou próximo destas (ARAUJO, 2008). 

Neste sentido a grande proximidade da sondagem I do Ema I à cuesta onde se encontra o 

sítio arqueológico, justificará a maior espessura de sedimentos que terão sofrido 

predominantemente um transporte mais gravitacional, tal como foi observado no mapa de 

critérios geomorfológicos do modelo SIG apresentado na Fig. 194. 

 

Indicadores paleoclimáticos durante o Holoceno médio e tardio 

 

 A análise estratigráfica das sondagens realizadas na proximidade dos sítios 

arqueológicos revelou-se muito importante na caracterização das alterações ambientais aí 

ocorridas, uma vez que nesta primeira abordagem foram bem identificadas algumas 

mudanças na dinâmica de transporte/deposição dos sedimentos. Com efeito, e como já foi 

referido anteriormente, os dados obtidos na sondagem II do Ema I demonstram a existência 

de camadas do Pleistoceno Tardio (~12 ka. BP) depositadas durante um período 

caracterizado por uma elevada energia hidrodinâmica, uma vez que contêm abundantes 

clastos de cascalho até 2 cm de diâmetro. 

 No caso da sondagem I do Ema I também se observa a existência de uma unidade 

estratigráfica, entre 150 e 190 cm, caracterizada pela presença de blocos com dimensões 

até 40 cm (datados entre 5.9 e 6 ka BP), que seriam provenientes de processos de 

desagregação das rochas suporte do abrigo, ou mesmo da área envolvente. O transporte e 

acúmulo destes blocos também poderão estar relacionados com um episódio de maior 

energia hidrodinâmica do meio de transporte. De facto, do ponto de vista global este 

momento é marcado pela ação do evento Super-ENSO (Capítulo 2) que apesar da sua 

formação no oceano Pacífico, pode estender a sua influência às áreas do oceano Atlântico 

(CLARK et al., 2002), bem com à região do semiárido nordestino, Brasil (FERNANDEZ et 

al., 2007; FERREIRA & MELLO, 2005). De acordo com dados provenientes de corais no 

Hemisfério Sul do Holoceno médio, o período de atuação significativa deste fenômeno teria 

ocorrido há cerca de 6 ka BP (RAHMSTORF, 2002; GRACIN et al., 2007). Com efeito, 

através das teleconexões climáticas, o evento Super-ENSO pode ter influenciado o clima 

global à escala milenar (YANG et al., 2006; WANG et al., 2007; SACCO, 2010; SOMOZA, 

2010; JÚNIOR, 2014) resultando em ocorrências de chuvas torrenciais no nordeste do Brasil 

devido o deslocamento da ZCIT (DE OLIVEIRA et al., 1999; NÓBREGA et al., 2000; 

FERREIRA & MELLO, 2005; FERNANDEZ & MUEHE, 2006; Fig. 14). Contudo, é preciso ter 

em consideração que a resposta ao ENSO, no que diz respeito à distribuição de chuvas 
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intrarregionais é bastante variada, sendo condicionada principalmente por questões de 

posicionamento geográfico (ALVEZ & REPELLI, 1992). 

 Na sondagem I do Perna I ocorrem duas camadas formadas por cascalho, aos 150 e 

200 cm, tendo a última camada 4.5 ka BP de idade. Desta forma, tendo em consideração 

que os dados isotópicos obtidos neste estudo apontam para um incremento generalizado da 

umidade nesse período, bem como a proximidade cronológica com o evento de 4.2 ka BP, 

torna-se admissível que a ocorrências das duas camadas formadas por cascalho podem ser 

o resultado de episódios curtos de alterações climáticas onde a energia hidrodinâmica do 

meio de transporte teria aumentado ligeiramente. O evento 4.2 ka BP é reconhecido como 

sendo um evento que afetou principalmente o Hemisfério Norte, estando associado a uma 

diminuição abrupta da temperatura, sendo por isso designado por "neoglaciação" 

(WILLIAMS et al., 1994; SEIDENKRANTZ et al., 2007) e, a exemplo de outros eventos frios, 

pode ter provocado um aumento na umidade nesta região do país devido ao deslocamento 

da ZCIT, para mais a sul do continente. 

 Cada sondagem apresentou uma ou mais camadas com carvões dispersos, 

nomeadamente nas camadas 14, 13 e 10 da sondagem I do Ema I, na camada 9 da 

sondagem II do Ema I, nas camadas 25, 22 e 10 da sondagem I do Perna I e na camada 10 

da sondagem II do Perna I. De acordo com dados estratigráficos e a datação obtida para a 

sondagem II do Ema I (3 ka BP), a ocorrência de carvões pode ser atribuída a um período 

anterior a essa idade, visto que esta idade corresponde à datação mais recente obtida e ao 

facto de não terem sido encontrado vestígios de carvão nas camadas superiores. Desta 

forma, verifica-se que a ocorrência dos paleoincêndios coincide com o intervalo mais seco 

registrado nos dados isotópicos do PNSC, estando muito provavelmente relacionados com o 

Máximo Termal do Holoceno. Com efeito, a existência destas camadas com carvão por 

grandes áreas sem relação com estrutura de fogueiras são profundamente referidas na 

bibliografia, estando constantemente associadas a paleoincêndios ocorridos na pré-história. 

No Brasil, a ocorrência de paleoincêndios está principalmente associada às condições mais 

secas de Holoceno médio (COLTRINARI, 1993; PROUS et al., 1999; ARAÚJO et al., 2005; 

MELO, 2007; ATAHAN et al., 2008; FRANCISQUINI, 2010; BUCO, 2012). 

 A comparação entre a mineralogia e textura das rochas sedimentares paleozoicas e 

quaternárias, constituintes das cuestas onde se localizam os sítios arqueológicos, com o 

dados dos sedimentos das escavações dos sítios e dos solos das sondagens, permitiram 

identificar importantes aspectos da dinâmica fluvial destas regiões durante o Holoceno 

médio e tardio na região, particularmente entre o intervalo temporal desde os 6.5 ka BP até 

aos dias atuais, conforme se pode confirmar nos dados cronológicos obtidos nas sondagens 

I do Ema I e nas sondagens I e II do Perna I. 
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 De uma forma geral, nas zonas analisadas a mineralogia dos elementos detríticos 

das rochas suporte dos abrigos, assim como a dos sedimentos dos sítios e dos solos das 

sondagens é muito semelhante, havendo predomínio de quartzo e caulinite, conforme se 

pode verificar nos difratogramas apresentados nas Figs. 200 e 201. 
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Fig. 200. Padrões de DRX da rocha suporte do abrigo e sedimentos da escavação e dos solos 
das sondagens do Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I. Kln- caulinite, Qz- quartzo.  
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Fig. 201. Padrões de DRX da rocha suporte do abrigo e sedimentos da escavação e dos 
solos das sondagens do Sítio Toca do Baixão do Perna I. Kln- caulinite, Qz- quartzo. 
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agregados de quartzo/quartzito e caulinite, cuja origem pode ser explicada pelos seguintes 

processos: 

 

1) Desagregação das rochas suporte dos abrigos e transporte essencialmente gravítico dos 

detritos resultantes, de forma direta, para zonas adjacentes; 

 

2) Desagregação das rochas sedimentares detríticas consolidadas de idade paleozoica e 

quaternária e sua deposição em pequenas bacias de sedimentação, durante o Holoceno, 

localizadas em patamares sobranceiros aos sítios arqueológicos (localizados a distâncias 

variáveis). Nesses patamares as condições de deposição teriam favorecido a 

precipitação/acumulação de grandes quantidades de caulinite (resultante de processos 

de dissolução da caulinite preexistente; HUERTAS et al., 1999; YANG & STEEFEL, 2008) 

e também de hidróxidos de ferro, formando-se rochas sedimentares detríticas 

consolidadas com grau de empacotamento flutuante, devido à maior quantidade de 

cimento do que nas rochas sedimentares paleozoicas e quaternárias (descritas neste 

trabalho e que apenas apresentam um empacotamento tangencial). Posteriormente, esta 

nova rocha sedimentar detrítica consolidada teria sofrido um novo processo de 

intemperismo, erosão e transporte, que teria conduzido à sua deposição quer nos sítios 

arqueológicos, quer nos vales onde foram realizadas as sondagens. Contudo, não se 

deve excluir a hipótese dos sedimentos dos sítios arqueológicos e dos solos das 

sondagens terem derivado diretamente de outras rochas sedimentares paleozoicas e 

quaternárias com maiores quantidades de cimento do que aquelas que foram estudadas 

neste trabalho. 

 

3) A origem dos sedimentos dos sítios arqueológicos e dos solos das sondagens poderá ter 

resultado da combinação dos dois processos anteriormente descritos.  

 

 Para o caso das explicações em 2) e 3) o transporte de sedimentos, durante o 

Holoceno, terá sido suficientemente intenso para provocar algum arredondamento dos 

clastos constituídos por agregados de quartzo e caulinite, apontando para uma ação 

conjunta da gravidade e água (Figs. 96, 98, 101, 104, 107, 109, 123, 126 e 129). Contudo, a 

quantidade de água envolvida no processo de transporte nunca teria sido muito elevada, 

dado que os elementos detríticos não ultrapassam o tamanho de areias, em oposição com o 

que se verificou no Pleistoceno, quando a energia do meio era suficientemente alta para 

erodir e transportar clastos de maiores dimensões.   

 Por outro lado, as observações petrográficas parecem indicar uma maior abundância 

de clastos constituídos por agregados de quartzo/quartzito e caulinite nos sedimentos dos 

sítios arqueológicos do que nos solos das sondagens. Este facto poderá indiciar uma menor 
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distância dos sítios arqueológicos às áreas fontes destes sedimentos, possivelmente 

proveniente dos patamares sobranceiros. Os dados petrográficos também revelam que há 

algumas diferenças entre os sedimentos depositados nos sítios arqueológicos e nos solos 

dos vales onde foram realizadas as sondagens, uma vez que nos sedimentos dos sítios 

arqueológicos os clastos que contêm caulinite apresentam um zonamento composicional, 

com uma zona interna mais impregnada em hidróxidos de ferro do que a zona mais externa, 

ao contrário do que acontece nos solos das sondagens (Fig. 104). A presença destes 

clastos zonados reforça a ideia que as sondagens estão ligeiramente mais distantes da área 

fonte dos sedimentos que os sítios arqueológicos. Por outro lado, nos solos das sondagens 

ocorre ainda uma geração de caulinite posterior, resultante de processos de 

eluviação/iluviação, que podem conduzir à formação de revestimentos do tipo “capping” e 

crostas (Figs. 110 e 11; BULLOCK et al., 1985) e à cimentação dos diferentes elementos 

detríticos (Figs. 110 e 111). Além disso, verifica-se que os processos de eluviação/iluviação 

também terão sido responsáveis pela migração de hidróxidos de ferro de camadas 

superiores para camadas inferiores (Figs. 112 e 113). De uma forma geral, as evidências 

petrográficas nos solos das sondagens demostram que os processos de iluviação podem 

atingir profundidades de 1 m a 1.5 m. Contudo, na sondagem I do Perna I a concentração 

máxima de argilas ocorreu aos 3 m de profundidade (Fig. 77c), situação que provavelmente 

não será alheia ao facto de a sondagem se localizar num vale extremamente encaixado, 

onde teriam existido condições para a acumulação de água perdurar durante mais tempo. 

Os dados isotópicos de δ13C obtidos estão em acordo com a situação descrita, pois indicam 

que este é um local com menor variação na cobertura vegetal ao longo tempo, e, por isso, 

com as condições de umidade mais estáveis. 

 Texturalmente, os sedimentos que ocorrem nos sítios arqueológicos e nos solos dos 

vales onde foram efetuadas as sondagens correspondem a areias mal calibradas pois 

apresentam grande dispersão de tamanhos e elevada percentagem de matriz (variável entre 

6 - 55 %). Além disso, os clastos aí encontrados têm formas sub-angulosas a sub-

arredondadas, indicando que os sedimentos devem ser considerados imaturos a sub-

maturos (CASTRO DORADO, 1988; TUCKER, 2001). As características anteriormente 

descritas permitem incluir os solos provenientes das sondagens na categoria dos depósitos 

colúvio-aluvionares, pois terão sido resultantes essencialmente de processos de transporte 

de material de alteração das vertentes, devidos quer à ação gravitacional, quer à ação das 

chuvas sazonais de baixa energia (ZHOU & LAU, 1998; MOHRIAK, 2003; ALEIXO, 2006; 

COELHO et al., 2007). 

 De acordo com os dados isotópicos de δ13C e às datações por 14C dos solos das 

sondagens realizadas no Ema I e Perna I, é possível estimar que terá havido um aumento 
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na frequência das chuvas sazonais a partir dos 5 983 anos BP (datação obtida na 

sondagem I do Ema I) devido ao gradual empobrecimento de δ13C. Desta forma, este 

registro pode ser coincidente com o final do MTH, sendo assim possivelmente marcado 

pelos efeitos de eventos como o 4.2 ka BP (ou outros posteriores), conforme é apontado por 

CONSTANTINO et al. (2003) e ARAÚJO et al. (2005) para as florestas de araucárias, Brasil. 

 Os resultados das análises químicas obtidas por espectrometria de absorção atómica 

e espectrofotometria em rochas suporte dos abrigos e sedimentos dos sítios arqueológicos e 

dos solos das sondagens demonstram que a quantidade de Fe2O3t e de MgO nos 

sedimentos e solos são superiores à quantidade presente na rocha suporte dos abrigos. 

Esta evidência é compatível, como já foi referido, com um ambiente de intemperismo típico 

de zonas de monossialitização ou de caulinização, onde tende a ocorrer uma acentuada 

(mas não total) exportação de sílica dos aluminossilicatos e total perda de elementos 

alcalinos e alcalino-terrosos. Estas zonas de hidrólise reúnem também as condições 

necessárias a uma certa migração e fixação de ferro, estando muitas vezes associadas a 

encouraçamentos lateríticos, razão pela qual também podem ser designadas por zonas de 

laterização (MACÊDO, 1983; FOTH, 1991; GALOPIM DE CARVALHO, 2003). 

 No caso específico do PNSC, as condições ambientais que no passado terão levado 

à desagregação das rochas sedimentares detríticas paleozoicas/quaternárias e sua 

deposição, quer nos patamares sobranceiros aos sítios arqueológicos, quer nos vales 

contíguos aos mesmos, também terão promovido a lixiviação do ferro contido em óxidos e 

sua posterior fixação sob a forma de hidróxidos de ferro nos sedimentos dos sítios 

arqueológicos e solos das sondagens. As amostras do sítio arqueológico Perna I 

apresentam valores médios (obtidos por EDS) de TiO2 e Fe2O3 superiores aos do sítio Ema I 

(Fig. 180). Este facto pode ser confirmado através do estudo petrográfico destas amostras, 

pois no sítio arqueológico Perna I os clastos com caulinite estão visivelmente mais 

impregnados com hidróxidos de ferro do que os dos sedimentos do sítio Ema I. Estes 

resultados estão de acordo com os obtidos por ARZ (1998, 1999) em estudos sobre as 

variações climáticas do nordeste do Brasil, os quais sugerem que as altas concentrações de 

hidróxido de ferro e titânio estariam relacionadas com condições mais úmidas em regiões 

continentais. Desta forma, reforça-se a ideia de que o sítio arqueológico Perna I apresenta 

características mais favoráveis à manutenção de condições mais úmidas. 

 As rochas suporte dos abrigos apresentam baixos teores de MgO (< 0.03 %), o que é 

compatível com a composição mineralógica desta rocha, onde não foi encontrada uma fase 

mineral que seja portadora de quantidades significativas deste elemento químico. 

Atendendo ao facto de que o magnésio é um elemento alcalino-terroso, apresentando por 

isso uma elevada taxa de mobilidade durante os processos de intemperismo químico 



——— PARTE 3 | RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES ————————————————————— 

    PALEOCLIMA E COMPORTAMENTO HUMANO NO HOLOCENO ———————————————————————— 246 

(MACÊDO, 1983; FOTH, 1991; GALOPIM DE CARVALHO, 2003), seria de esperar que nos 

sedimentos dos sítios arqueológicos e dos solos das sondagens os seus teores fossem 

menores devido ao processo de lixiviação. Contudo, verifica-se que de uma forma geral 

esses são mais elevados, o que só poderá ser explicado por um mecanismo de adsorção à 

caulinite aí existente, a qual apesar de apresentar uma baixa capacidade de troca catiónica 

(3-15 cmol (+) kg-1), surge em quantidade muito elevadas (VARENNES, 2003). Com efeito, 

nos solos provenientes das sondagens realizadas próximas ao sítio arqueológico Perna I, 

verifica-se que os teores de MgO, e também de Fe2O3t, são diretamente proporcionais à 

percentagem de fração argilosa presente (Fig. 202). 

 

  

Fig. 202. Variação dos teores de Fe2O3t e MgO na rocha suporte do abrigo e sedimentos da 
escavação e solos das sondagens do Sítio Toca do Baixão do Perna I. 

 

Variação da cobertura vegetal durante o Holoceno médio e tardio 

 

 A variação da cobertura vegetal na área do PNSC pode ser analisada com base nos 

dados isotópicos de δ13C que foram obtidos a partir da matéria orgânica dos solos 

provenientes das sondagens. 

 Os valores de δ13C da matéria orgânica das amostras de solos recolhidos na 

sondagem I localizada nas imediações do sítio arqueológico Ema I (com 300 cm de 

profundidade) e na sondagem II do Perna I (com 250 cm de profundidade), localizada numa 

zona mais aplanada, a 2600 m do sítio arqueológico Perna I, apresentam resultados 

semelhantes, mostrando um empobrecimento isotópico de δ13C desde o Holoceno médio 

(ca. 6 073 anos cal. BP; Tabela 22) até à atualidade. Porém, na sondagem I do Ema I o 

empobrecimento isotópico é de apenas 1.79 ‰ (de - 24.69 ‰ a - 26.48 ‰), enquanto na 

sondagem II do Perna I os valores de δ13C obtidos variam desde -20.97 ‰ (na base) a - 

25.86 ‰ (no topo), correspondendo a uma variação de 4.89‰. 

 De acordo com PESSENDA et al. (1996, 1996a, 1998a, 2010), ALVEZ et al. (2005) e 

MIRANDA (2010), variações nos valores de δ13C inferiores a 3‰ são consideradas 

inconsistentes no reconhecimento de modificações no tipo de vegetação. Desta forma, 
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segundo estes autores, no caso a variação dos valores de δ13C na sondagem I do Ema I 

poderá estar associada à decomposição da matéria orgânica contida nos solos, processo 

que terá conduzido ao transporte e acumulação de materiais enriquecidos em 13C em 

profundidade. Contudo, a variação nos valores de δ13C ao longo da sequência da sondagem 

I do Ema I também pode ser devida à eventual influência de plantas C4 no passado, em 

mistura com plantas C3 (PESSENDA, 1996; PESSENDA et al., 2005). 

 Por outro lado, na sondagem II do Perna I a variação dos valores de δ13C é superior 

a 3 ‰, apontando para uma modificação da vegetação de cobertura ao longo do tempo, de 

mais aberta com a presença de gramíneas C4 e provavelmente árvores (plantas C3), para 

mais densa (predomínio de plantas C3, e.g. árvores), ou seja, uma expansão das plantas do 

tipo C3, provavelmente associada à presença de um clima mais úmido do que o período 

anterior. Este facto poderá ser explicado por dois mecanismos: a) mudança no tipo de 

vegetação, inicialmente caracterizada por uma mistura de plantas C3 (árvores) e C4 

(gramíneas) e posteriormente pelo predomínio de plantas C3 (árvores); b) mudança no 

volume de plantas C3 já existente na região, cuja biomassa teria aumentado 

significativamente em comparação com a das plantas C4 (e.g. PESSENDA, 1996; 

RODRIGUES, 2003; PESSENDA et al., 2005; TABARELLI & GASCON, 2005; SAMPAIO, 

2010). 

 Uma situação contrastante com as que foram descritas anteriormente ocorre nos 

solos da sondagem I do Perna I onde os valores de δ13C registrados são pouco variados ao 

longo do tempo (1.25‰), indicando pouca variação no tipo de vegetação, situação que 

poderá ser explicada pela sua localização num vale extremamente encaixado, onde as 

condições ambientais seriam propícias à manutenção de valores médios umidade ao longo 

do tempo. O valor médio de δ13C obtido para este local (-23.88 ‰) aponta, por isso, para o 

predomínio de plantas do tipo C3 e  eventual presença de plantas C4 (PESSENDA, 1996; 

PESSENDA et al., 2005, ARAUJO, 2013),  

 A análise conjunta dos dados isotópicos obtidos para as sondagens do PNSC mostra 

que os valores médios de δ13C mais negativos foram encontrados na sondagem I do Ema I, 

indicando que este local terá sido o mais propício para o desenvolvimento e manutenção de 

plantas C3 ao longo do tempo, a qual predominou sobre plantas C4 durante todo o período. 

Este facto poderá estar relacionado com a localização da sondagem I do Ema I na 

proximidade da base de uma das mais pronunciadas cuestas do PNSC e, portanto, se 

encontrar numa zona mais protegida da irradiação solar direta, que propicia a manutenção 

de condições de maior umidade. Além disso, este local teria beneficiado, ao longo do tempo, 

com a liberação da água retida no arenito constituinte da rocha suporte do abrigo durante os 

períodos de maior pluviosidade na região. 
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 Nas sondagens I e II do Perna I constata-se que os valores de δ13C são muito 

semelhantes para as camadas 11 a 8 (de ambos os locais), variando apenas de - 23.96 ‰ a 

- 23.40 ‰. Portanto, durante esse período de tempo (com idade posterior a 4 569 anos cal. 

BP; Tabela 22) as condições ambientais existentes em ambos os locais teriam sido 

idênticas, havendo predomínio de plantas C3. Além disso, verifica-se que a fase 

anteriormente descrita surge na sequência de importantes alterações climáticas que deram 

início a um regime de maior umidade, conforme pode ser confirmado a partir da alteração 

brusca do registro isotópico δ13C da camada 15 da sondagem II do Perna I. Como já referido 

anteriormente, este registro coincidirá com o final do MTH, sendo assim possivelmente 

marcado pelos efeitos do evento 4.2 ka BP ou outros posteriores. 

 Verifica-se, desta forma, que os resultados obtidos para o PNSC encontram-se em 

conformidade com os dados isotópicos de outras regiões do Brasil, apontando para um 

registro de clima mais seco/menos úmido há cerca de 7 - 6 ka BP, ao qual se sucederam 

condições mais úmidas, por volta dos 5 ka BP (TAKLYA & PIERRE YBERT, 1991; LEDRU, 

1993; COLTRINARI, 1993; GOUVEIA ET AL., 1997, 1999A, 2002; BEHLING, 1998; DE 

OLIVEIRA ET AL, 1999; PESSENDA, 2003; ARAUJO ET AL, 2005; HABERZETTL ET AL., 

2007; TOLEDO ET AL, 2007; LEDRU ET AL, 2009; FRANCISQUINI, 2010; RULL ET AL., 

2011; FITZPATRICK, 2011). Deve-se referir ainda que, segundo BARROS et al. (2012), a 

região do PNSC teria tido um clima tropical úmido até cerca de 10 ka BP, que permitiu o 

desenvolvimento de uma vegetação abundante, perenifólia, a qual teria garantido condições 

de alimentação para uma fauna maioritariamente constituída por herbívoros. 

 Para além disso, a análise integrada dos dados isotópicos de δ13C obtidos para o 

PNSC coloca em evidência a importância da capacidade de armazenamento de água nas 

formações sedimentares paleozoicas, as quais apesar de serem consolidadas, apresentam, 

de acordo com os dados petrográficos, uma porosidade significativa, reunindo as condições 

necessárias para constituir um importante aquífero. Durante o período chuvoso do 

Pleistoceno este aquífero terá sofrido importantes recargas hídricas, ao contrário do que 

sucedeu no período posterior mais seco, que vigorou desde a transição Pleistoceno-

Holoceno até ao Holoceno médio. Desta forma, a quantidade de água armazenada neste 

aquífero durante o Pleistoceno poderá ter sido suficiente para garantir um caudal constante, 

embora pouco intenso, nas nascentes que se localizariam essencialmente na base desta 

formação geológica, junto às linhas de água formadas durante o período erosivo do 

Pleistoceno. Desta forma, através do “efeito esponja” das formações sedimentares 

paleozoicas foram garantidas, em parte do Holoceno, condições de umidade relativamente 

constantes nos locais onde foram efetuadas as sondagens I do Ema I e do Perna I, 

justificando-se assim a existência de valores de δ13C bastante constantes ao longo do tempo 

(Fig. 190). Por outro lado, no caso da sondagem II do Perna I a situação é completamente 
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distinta, dado que esta sondagem foi realizada numa zona mais aplanada situada 

praticamente no topo das formações paleozoicas, de onde a água seria rapidamente 

drenada em períodos semiáridos. Esta situação terá ocorrido até uma idade correspondente 

à deposição da camada 16, dado que os valores de δ13C são manifestamente superiores 

aos dos outros locais analisados. A partir dessa idade, possivelmente coincidente o final do 

MTH (~5000 anos BP, conforme referido no Capítulo 2), teriam ocorrido importantes 

alterações climáticas que deram início a um regime de maior umidade, conforme se pode 

verificar pelo evidente empobrecimento isotópico δ13C (Fig. 190). 

 De uma forma geral, observou-se um aumento nas concentrações de COT com a 

diminuição da profundidade do solo, tendência já observada em outros locais do Brasil 

(PESSENDA et al., 1996, 1998). Na sondagem I do Perna I os valores de COT são 

praticamente constantes nas camadas mais profundas, aumentando bruscamente nas 

camadas mais superficiais, facto que poderá estar relacionado com contaminações de 

natureza antrópica, possivelmente relacionadas com a prática agrícola neste local, como já 

tinha sido referido no Capítulo 11 (Fig. 203). 

 

 

Fig. 203. Valores de COT e δ
13

C dos solos coletados nas diferentes camadas da sondagem II do 
Sítio Toca da Ema do Sítio do Brás I e Sítio Toca do Baixão do Perna I. 
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 Neste momento da discussão pode-se questionar por que motivo existirá uma 

variação tão significativa nos valores de δ13C entre as três sondagens efetuadas, uma vez 

que a distância entre elas não ultrapassa 6 km em linha reta. 

 Dado que a aplicação dos conceitos microclimáticos definidos por HOLMES & 

DINGLES (1965) e FREITAS (2013) não se pode enquadrar à situação descrita para esta 

região, procurou-se então identificar quais as características fisiográficas que melhor podem 

diferenciar o grau de susceptibilidade da paisagem envolvente de cada sondagem às 

mudanças climáticas. Neste sentido foi realizada uma análise SIG para os quatro locais 

onde foram realizadas as sondagens no PNSC, que integrou critérios geomorfológicos 

(altitude, declive e proximidade de água) e climáticos (exposição solar e identificação de 

áreas erodidas por paleorios). 

 As informações fornecidas pela análise espacial SIG, com base em critérios 

geomorfológicos e climáticos e classes descritos no Capítulo 12, demonstram duas 

situações distintas nesta área: 1) as regiões das sondagens I do Ema I e do Perna I são 

muito pouco susceptíveis às alterações na paisagem provocadas por mudanças 

climáticas; 2) as regiões da sondagem II do Ema I e do Perna I são classificadas como 

susceptível (a muito pouco susceptível) às alterações na paisagem provocadas por 

mudanças climáticas (Fig. 194). Contudo, a análise espacial SIG também demonstra que no 

PNSC os fatores de natureza geomorfológica são os mais importantes no condicionamento 

da susceptibilidade às alterações na paisagem provocadas por mudanças climáticas (Figs. 

194, 196 e 198). O fator mais preponderante para este resultado é certamente a localização 

em zonas correspondentes a vales de paleorios, pois as suas vertentes terão proporcionado 

ambientes climáticos com condições mais estáveis de umidade e de baixa exposição à 

irradiação solar, ao longo do tempo. Pelo contrário, estas condições de "proteção" não são 

observáveis no local onde foi realizada a sondagem II do Perna I, pois esteve sempre 

completamente exposto às alterações climáticas, registrando com grande resolução todas 

as transições sofridas pela paisagem. Esta situação ilustra de forma inequívoca que o 

processo de amostragem em estudos paleoclimáticos é extremamente importante, devendo 

refletir as possíveis realidades dos locais estudados, bem como da sua área envolvente, 

para que seja possível uma reconstrução fidedigna das condições paleoambientais. 
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 Comportamento Humano  

 

 A compreensão da relação entre a variação da ocupação humana na região do 

PNSC com as alterações climáticas é o principal objetivo deste trabalho. Com efeito, a 

relação entre aspectos da cultura material e as condições climáticas propostas para o PNSC 

durante o Holoceno vêm sendo estudadas e discutidas ao longo dos anos por vários 

autores, como por exemplo GUIDON & DELIBRIAS (1986), GUIDON et al. (2009), BUCO 

(2012) e CAMPOS et al. (in press) e assim com para outras regiões do mundo (e.g. 

GORNITZ, 1995; BÜNTGEN et al., 2011; DAVIDSON, 2012; HEYD & LENSSEN-ERZ, 

2012). 

 Em ambos os sítios arqueológicos estudados (Ema I e Perna I) ocorrem centenas 

exemplos de arte rupestre, especialmente pinturas, características tanto da tradição 

Nordeste, como da tradição Agreste, demonstrando a ocupação destes sítios em diferentes 

momentos da pré-história (MELO, 1990; 2007). 

 O primeiro momento de ocupação registrado nos sítios Ema I e Perna I é 

representativo/comparável ao que BUCO (2012) designou para os sítios da Serra Branca 

por “movimento povos de transição”, caracterizando-se por pinturas onde predominam as 

figuras humanas, cenas dominadas por antropomorfos e as cenas que os envolvem, assim 

como pinturas de animais extintos na região, tais como a ema, a capivara e o veado-galheiro 

(Tabela 24). Este momento coincide com o período de transição entre o Pleistoceno-

Holoceno, sendo caracterizado por condições ambientais úmidas, que teriam permitido a 

subsistência destes animais, cujas características fisiológicas estariam bem adaptadas a 

este tipo de ambiente, ao contrário do que acontece atualmente na região (MACIENTE & 

RANZI, 2007; GUIDON et al., 2009; BUCO, 2012; CAMACHO, 2012). Os ossos 

encontrados, principalmente na Toca das Moendas, localizada no PNSC, demonstram ainda 

que os grupos de animais anteriormente referidos são contemporâneos a grupos humanos 

(GUIDON et al., 2009; FAURE et al., 1999; SANTOS et al., 2010; BUCO, 2013). 

 Considerando os dados paleoclimáticos obtidos pelos resultados apresentados nos 

capítulos anteriores que caracterizam a transição de um clima úmido do final do Pleistoceno 

e início do Holoceno para um clima seco no Holoceno Médio com posterior incremento da 

umidade até os dias atuais, a região onde se localizam os sítios estudados só teria 

condições de abrigar os animais extintos na região num período que se pode estender até 

ao Holoceno médio (anterior a 6 073 anos cal. BP). Esta evidência é apoiada pelas datações 

relacionadas com as pinturas destes animais nos sítios estudados (Tabela 24), as quais se 

estenderam ao longo de um período relativamente longo, que durou cerca de 3 a 4 ka (~10 

a ~7 - 6 ka BP; GUIDON et al., 1991b; 1992; MELO, 1992; 1994; 2007). 
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 A relação entre as alterações climáticas e o tipo de arte rupestre encontrada nos 

sítios reflete-se também no desaparecimento, há cerca de 7-6 ka, da tradição Nordeste na 

região estudada, a qual era evidente desde há 12 ka BP (GUIDON & DELIBRIAS, 1986; 

BUCO, 2012). Esta rotura é seguida pelo aparecimento do Movimento 3 “Povos de 

Passagem”, definido por BUCO (2012) podendo estar relacionado com uma reposta 

comportamental resiliente (MASTEN, 2010; KIRMAYER et al., 2011) ou como diagnóstico de 

ocupação por grupo diferente, visto que arte rupestre, quanto cultura material/imaterial, é 

parte indissolúvel e bidirecional entre o que o ser humano faz e as circunstâncias sob as 

quais ele o faz (DITTRICH, 2008; TODOROV, 2004), ou mesmo por contacto entre grupos. 

 

Tabela 24. Movimentos de ocupação registrado por BUCO (2012) para os sítios da Serra Branca. 
 

Movimento de Ocupação Período Cultura Material Arte Rupestre 

(MOVIMENTO 1) 
“Grandes Animais” 

Mais antigo que 10.800 
BP. 

(Não foi encontrada) Sobreposição pictórica. 

(MOVIMENTO 2) 
“Povos de Transição” 

Entorno de 10.800 BP a 
6 060 BP. 

Líticos diversos 
incluindo “lesmas” e 
“ponta de projétil”. 

Painel enterrado, 
fragmentos de parede 
pintada e ocres 
amarelo e vermelho. 

(MOVIMENTO 3) 
“Povos de Passagem” 

Entorno de 4.970 BP a 
940 BP. 

Líticos diversos, 
incluindo machados 
de pedra polida e mão 
de pilão, fragmentos 
de cerâmica lisa e 
corrugada. 

Painel enterrado, 
fragmentos de parede 
pintada, godês, ocre 
vermelho, lascas com 
pigmentos, e gravuras. 

(MOVIMENTO 4) 
“Histórico” 

Mais recente que 400 
AD. 

Flauta de madeira, 
fragmentos de 
cerâmica, louças, 
vidros. 

Gravuras sobrepostas, 
amoladores, jogo de 
tabuleiro gravado, 
pilão feito nos blocos 
soltos, pinturas pretas 
e brancas. 

 

 Apesar de num modo geral se verificar uma correlação entre as alterações climáticas 

e as alterações na arte rupestre, este processo não deve ser compreendido como linear. Por 

exemplo, no sítio Ema I foi encontrado um bloco soterrado durante as escavações do sítio 

com a pintura de um veado com características da tradição Serra Branca (LA SAVIA, 2011) 

que não se enquadra nas duas tradições predominantes deste sítio arqueológico. Por outro 

lado, durante as escavações do sítio Perna I, também foi encontrado um painel com 

desenhos característicos da tradição Agreste, com datações de cerca de 9 ka BP (MELO, 

1990; ALVARENGA & LUZ, 1991) que ultrapassa o limite de transição estabelecido pela 

tradição Nordeste, sendo um dos motivos pelo os pesquisadores estejam revendo as 
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classificações em "Tradições", visando uma nova maneira de classifica o corpus pictórico 

brasileiro.   

 Outra questão em que é possível fazer inferências refere-se à estratégia de 

ocupação do território, onde apesar das poucas informações disponíveis para os dois sítios 

estudados, observa-se algumas variações no processo de ocupação entre ambos. No sítio 

Ema I a ocupação ocorreu de 8.8 ka a 8.1 ka BP, passando-se por um período de ausência 

de evidências de ocupação (ou seja, sem artefactos), que é seguido pelo reaparecimento de 

artefactos da cultura material há cerca de 4.7 ka BP. No sítio Perna I as datações até o 

momento indicam uma ocupação entre 10.5 ka BP e 5.2 ka BP, seguida de um hiato e nova 

reocupação aos 3.8 ka BP (Tabelas 4 e 5). 

 Os resultados paleoambientais obtidos para o sítio arqueológico Ema I e para a 

sondagem I do Ema I mostram que estes sítios estiveram sempre em zonas identificadas 

com muito pouco susceptíveis às alterações climáticas (Figs. 194, 196 e 198). Contudo, o 

posicionamento da sondagem II do Ema I, assim como todo o vale a sudeste deste que se 

localiza em áreas susceptíveis às alterações, nos permite tratar de um "abandono" da área 

nos períodos mais secos, com posterior reocupação durante o período mais úmido 

(AB’SABER, 1977; 1984; 1989). Por outro lado, as evidências de paleoincêndios em 

diferentes camadas de 6 a 3 ka BP poderá ser mais uma evidência um agravamento das 

condições áridas existentes no local durante o MTH (GOUVEIA et al., 1999a, 2002). 

 No que respeita ao sítio arqueológico Perna I e à sondagem I do Perna I as 

condições paleoambientais indicadas pelos dados isotópicos demonstram que as variações 

foram muito menos intensas, pois estes locais mostraram-se propício para a manutenção de 

condições mais úmidas, mesmo antes de 4.5 ka BP (Fig. 198). Na sondagem II do Perna I, 

apesar de terem sido identificados dois artefactos líticos durante a escavação, as 

informações existentes neste local não são suficientes para referir que o mesmo constituiu 

uma área de ocupação, devendo ser apenas um local de passagem. 

 Ainda sobre os dados da ocupação do território, de acordo com a base de dados 

FUMDHAM, onde estão registradas 268 datações entre 13 ka e 1ka BP realizadas até o ano 

de 2012, observa-se um maior número de datações no período de 10 ka a 7 ka BP. O menor 

número de datações coincide com o período compreendido entre 6 ka e 4 ka BP, havendo 

uma subtil retomada a partir dos 3 ka BP, suscitando a possibilidade de migração durante 

períodos de alteração climática (AB’SABER, 199; CLAUSSEN et al., 1999; Fig. 204)   

 Considerando os quarenta anos de investigação nos sítios do PNSC e que as 

datações foram sempre realizadas em contexto de ocupação humana, considera-se válida a 

relação entre as datações existentes e a representação da ocupação do território para os 

períodos contabilizados. 
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Fig. 204. Quantidade de datações efetuadas na Serra da Capivara, que se 
encontram registradas na base de dados FUMDHAM, até ao ano de 
2012.  

 

 Esta diferença na densidade da ocupação do território para o período de 6 ka a 4 ka 

BP poderia estar relacionada com a mobilização de grupos humanos devido à influência de 

crises climáticas seca que marca o Holoceno médio, coincidindo com o chamado "gap" ou 

"hiato" do Holoceno, o qual corresponde a um momento com menor ocupação por parte de 

grupos humanos nas regiões mais continentais da América Latina (SCHMITZ, 2000; NUÑEZ 

et al., 2001; ARAÚJO et al., 2003; 2005; BUENO et al., 2013; PRATES et al., 2013; LÓPEZ 

MAZZ, 2013; DIAMONT, 2006). Outra razão poderá estar relacionada com o processo de 

migração para regiões mais úmidas, como o litoral brasileiro, onde desde o nordeste do 

Pará até o Rio Grande do Sul, houve ocupação pelos Homens dos sambaquis, num 

processo que perduraria cerca de quatro mil anos (de 6 000 a 2 000 AP; AB'SABER, 1989; 

CALIPPO, 2010; DEBLASIS et al., 2007; DEBLASIS & GASPAR, 2009). Com efeito, esta 

coincidência entre o abandono do Brasil central e aumento dos grupos litorâneos poderá 

estar relacionada com a subida do nível médio da água do mar durante esse período 

(transgressão flandriana; RIGGS et al., 1993; COLTRINARI, 1993 PERRETTI, 2011), o qual 

teria conduzido a um aumento do número de regiões estuarinas, naturalmente ricas em 

alimentos. A subida do nível médio da água do mar também influenciou grandemente o 

comportamento dos grupos humanos em várias áreas do planeta (BICHO & HAWS, 2008), 

bem como o surgimento ou colapso de determinadas culturas (DITTRICH, 2008; 

SCARDUELLI). 

 O cruzamento de dados obtidos através da análise espacial SIG (Capítulo 12) com 

os registros de ocupação humana do território do PNSC, provenientes da base de dados da 

FUMDHAM, permite considerar a hipótese dos grupos de humanos terem habitado 
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preferencialmente zonas com pouca ou muito pouca susceptibilidade às alterações 

climáticas. 

 Outra informação importante sobre o processo de ocupação do território na área dos 

sítios analisados poderá estar relacionado com a determinação de fósforo nas amostras de 

sedimentos e solos, uma vez que este elemento é considerado como indicador de ocupação 

humana pré-histórica. De facto, os trabalhos geoquimicos desenvolvidos por LAGES et al. 

(2007) na região do PNSC demonstram que há uma diferença significativa entre a 

quantidade de fósforo dos sedimentos arqueológicos e nos solos das áreas envolventes, 

sendo estas últimas mais empobrecidas. 

 No estudo aqui realizados as análises químicas por espectrofotometria de absorção 

atómica e por EDS nas rochas suporte dos abrigos e no sedimentos provenientes dos sítios 

arqueológicos e dos solos das sondagens, mostram que a ocorrência deste elemento 

químico se restringe às rochas suporte dos abrigos, com concentrações variáveis de 0.03 % 

a 0.05 %, não podendo por isso ser considerado um resultado conclusivo. Desta forma, não 

excluindo a possibilidade do fósforo ser considerado um elemento indicador de ocupação 

humana pré-histórica, também se deve ter consideração que as variações na sua 

concentração nos sedimentos encontrados em abrigos arqueológicos poderá ser 

condicionada pelo ambiente geológico envolvente.  

 Atendendo ao facto de que este elemento químico é fundamental para o cultivo de 

plantas como a mandioca e o milho (ALVES & SILVA, 2003; BRASIL et al., 2012), a não 

detecção de fósforo nos nos solos das sondagens realizadas nas áreas envolventes, poderá 

justificar a baixa fertilidade deste, podendo ser um factor de influência para a baixa taxa de 

ocupação do local pelos grupos agricultores, ao contrário do que acontence em contextos de 

terra preta (KERN et al., 2008; BUSTAMANTE & FREITAS, 2008; RUIVO et al., 2013). 

  

13.2. Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León, Extremadura, Espanha 

 

13.2.1. Indicadores paleoclimáticos durante o Holoceno médio e tardio 

 

 Por se tratar de uma caverna, os dados petrográficos, químicos e isotópicos obtidos 

para estalagmites e sedimentos do sítio de Los Postes serão representativos do 

fracionamento das alterações registradas no ambiente de entorno, facto que, em conjunto 

com a aplicação de um modelo de análise espacial SIG, permitiu tecer interessantes 

considerações sobre o paleoclima da região. 

 Os dados cronológicos das estalagmites recolhidas na caverna de Cuevas de 

Fuentes de León abrangeram parte do Holoceno médio e tardio, com um registro contínuo 
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de 4 mil anos. Com efeito, a sequência mais antiga foi registrada na estalagmite LPIII, com 

idades de 6.1 a 4.3 ka BP, enquanto a fase mais recente foi preservada na estalagmite LPII, 

com datações de 4.1 a 2.6 ka BP (Fig. 205). 

 

 

Fig. 205. Registro de valores de δ
18

O do GISP2 e do conjunto das estalgmites LPII e LPIII, 
provenientes da caverna de Los Postes, Espanha.  

 

 Os valores de δ18O do conjunto das estalagmites LPII e LPIII oscilam de -5.33 ‰ a -

2.39 ‰, com uma diferença de 2.96 ‰, que corresponde a um baixo coeficiente de variação 

(Anexo VIII e Fig. 192). Desta forma, este facto poderá refletir a ocorrência de variações 

pouco pronunciadas no valor médio de δ18O da água precipitada na área da caverna de 

Cuevas de Fuentes de León ao longo do Holoceno médio e tardio. Contudo, uma análise 

atenta das informações obtidas através dos dados petrográficos e das análises isotópicas de 

oxigênio em calcita destas estalagmites, revelam que as alterações climáticas durante o 

período analisado teriam sido suficientes para afetar o regime pluviométrico e a temperatura 

da região estudada, em determinados momentos da sua história. De facto, a aplicação de 

um critério de seriação baseado na média e desvio padrão dos dados isotópicos 

apresentados no Capítulo 11 já tinha permitido detetar algumas variações. No entanto, com 

o objetivo de confirmar esta interpretação foi realizada uma análise estatística mais 

específica, com o auxílio do software Statistica 7.0 ®, baseada na projeção em gráficos 

quantil-quantil, pois esta ferramenta estatística pode ser muito útil para verificar se a 

distribuição de frequências de um determinado conjunto de dados se adequa à distribuição 

de probabilidade normal (ou eventualmente a outro tipo de distribuição de probabilidade 

selecionado; BUSSAB & MORETTIN, 2005).  
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 A projeção dos dados isotópicos δ18O das estalagmites LPII e LPIII num gráfico 

quantil-quantil mostra que se trata de uma amostra um pouco heterogênea, definindo um 

padrão ligeiramente curvo com aumento de declive da esquerda para a direita do gráfico 

(Fig. 197a), sendo possível definir duas subpopulações: 1) subpopulação amostra com 

valores de δ18O inferiores a -4.75 ‰; 2) subpopulação amostra com valores de δ18O 

superiores a -4.65 ‰. Porém, neste mesmo gráfico quantil-quantil (Fig. 206a) são 

identificados alguns valores de δ18O discrepantes/atípicos (“outliers”), sendo cinco 

superiores a -4.07 ‰ e um correspondente ao valor mais negativo encontrado em todo o 

universo de dados δ18O (-5.33 ‰). Os cinco valores mais positivos correspondem, de facto, 

as alterações já detetados no Capítulo 11, sugerindo a ocorrência de dois importantes 

momentos de variação climática, registrados há cerca de 5.3 ka BP e 2.6 ka BP, em que a 

precipitação terá sido mais rica em 18O, o que deverá estar associado a um período de 

temperatura mais elevada e consequentemente maior taxa de evaporação (Fig. 192). O 

mesmo raciocínio também pode ser aplicado ao valor mais negativo (-5.33 ‰), embora a 

intensidade da variação climática responsável pelo seu registro, há cerca de ~4.3 ka BP, 

não tenha sido tão intensa (Fig. 192). Nesse último período terão ocorrido alterações na taxa 

de evaporação de água, muito provavelmente relacionadas com a diminuição de 

temperatura, que terão condicionado a taxa de transferência de cada isótopo de oxigênio, 

conduzindo à precipitação de água mais empobrecida em 18O (Fig. 192; FLEITMAM et al., 

2008; PERRETTI, 2011). 

 

  
 

Fig. 206. Gráficos quantil-quantil para os dados isotópicos δ
18
O (a) e δ

13
C (b) das estalagmites LPII e 

LPIII da caverna de Los Postes, Espanha. 

 

 Em contraste com a situação descrita previamente, o restante registro isotópico das 

estalagmites LPII e LPIII mostra valores de δ18O muito mais constantes (Fig. 192). Contudo, 

verifica-se que a subpopulação amostra com valores de δ18O inferiores a -4.75 ‰ ocorre 

entre os 5.3 ka BP e 2.6 ka BP, enquanto a subpopulação amostra com valores de δ18O 
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superiores a -4.65 ‰ tem idades anteriores a 5.3 ka BP e posteriores a 2.6 ka BP (Fig. 192). 

Desta forma, no período compreendido entre 5.3 ka BP e 2.6 ka BP terá sido o menos 

quente durante o Holoceno médio e tardio, estando associado a uma menor taxa de 

evaporação nos ambientes oceânicos. 

 Por outro lado, a análise petrográfica das lâminas delgadas das estalagmites LPII e 

LPIII também contribuiu para esclarecer as diferenças registradas na dinâmica pluviométrica 

da área em estudo. Com efeito, tal como foi descrito no Capítulo 8, foram identificados 

essencialmente três tipos de texturas nas estalagmites: a) textura colunar aberta/colunar 

alongada e colunar alongada com crescimentos laterais; b) textura colunar microcristalina e 

acicular radial; c) textura formada por agregados de materiais de origem detrítica 

cimentados por micrite, geralmente com estrutura porosa. 

 Cada uma destas texturas está relacionada com um determinado ambiente de 

formação, caracterizado por um determinado fluxo de gotejamento e assinatura isotópica 

δ18O: a) as texturas colunares abertas/colunares alongadas e colunares alongadas com 

crescimentos laterais, correspondem geralmente a níveis mais puros e estão associadas a 

episódios de gotejamento constante, relativamente lento (FRISIA, 2015), provavelmente 

associado a períodos em que ocorreram chuvas regulares, durante tempo suficiente para a 

formação de cristais colunares, com registros dos valores mais negativos de δ18O. No 

entanto, as texturas colunares alongadas com crescimentos laterais podem apresentar 

algum material detrítico; b) a formação de textura colunar microcristalina está associada a 

gotejamentos com carácter variável (sazonal), e a textura acicular radial será originada 

provocada por um decréscimo maior na taxa de gotejamento de solução saturada, passando 

a transferência de massa a ser processada por um fluxo gravitacional para um fluxo 

gravitacional influenciado por fenômenos de capilaridade. Se o fluxo de gotejamento diminuir 

mais, a textura acicular radial sofrerá interrupções no seu crescimento (SELF & HILL, 2003); 

c) As texturas formadas por agregados de materiais detríticos cimentados por micrite têm 

quase sempre uma estrutura porosa e uma tonalidade mais escura, devendo estar 

associadas a momentos de baixa taxa de gotejamento contínuo ou mesmo de secura. 

Contudo, a incorporação nestes níveis de elementos detríticos com granulometrias maiores 

(incluindo um fragmento de osso) só poderá ser justificada pela existência de processos de 

transporte com elevada energia, de carácter mais ou menos torrencial, mas que 

sazonalmente fossem capazes de deslocar os sedimentos para o interior da caverna e no 

interior da mesma. De facto, o aparecimento destas texturas, bem como a morfologia que as 

estalagmites adquiriram durante esses períodos, com a formação de uma zona côncava no 

seu topo devido à acumulação de material argiloso nos seus bordos, aponta para que 
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durante essa fase do seu crescimento estivessem praticamente cobertas por sedimentos, tal 

como já foi descrito por GONZÁLEZ-LEMOS et al. (2015) para estalagmites de cavernas 

localizadas na cordilheira cantábrica, noroeste de Espanha. 

 As texturas do tipo b) e c) caracterizam-se pela presença de materiais detríticos, 

devendo coincidir com períodos mais quentes e secos, com chuvas sazonais e de grande 

energia, que podem mesmo promover a ocorrência de processos erosivos. Estas fases são 

caraterizadas pelo arrastamento de todo tipo de material detrítico para a zona da caverna, 

sendo identificadas pela coloração mais acastanhada das estalagmites e pelos seus 

registros mais positivos de δ18O. Tal dinâmica demonstra que, apesar de se tratar de 

períodos secos, com chuvas sazonais, a precipitação que ocorreu era enriquecida em δ18O 

característicos de períodos quentes em ambientes continentais. 

 Os dados da petrografia também possibilitam inferências sobre a taxa de 

crescimento da estalagmite visto que a menor taxa de crescimento podem ser relacionadas 

com os períodos mais quentes (5.3 ka BP e 2.6 ka BP), quando ocorrem a formação de 

texturas colunares microcristalina e aciculares radiais. 

 Como já foi referido, também foi efetuada a aplicação de um modelo de análise 

espacial SIG à área envolvente da caverna localizada no sítio de Los Postes, usando os 

mesmos critérios estabelecidos para as áreas estudadas no PNSC, Brasil. O recurso a um 

mapa altimétrico com maior resolução possibilitou a observação de variações mais 

detalhadas nas zonas adjacentes, evidenciando-se assim uma grande susceptibilidade 

desta área às variações climáticas tendo apenas em conta critérios geomorfológicos. No 

entanto, deve-se referir que a integração de todos os critérios geomorfológicos e climáticos 

também confirma o comportamento anteriormente referido. Assim, verifica-se que o local 

(ambiente exterior) onde se encontra a caverna é muito suscetível às alterações climáticas, 

mas áreas limítrofes das linhas de água e zonas aplanadas com altitude inferior a 600 m já 

seriam, de acordo com modelo de análise espacial SIG, muito pouco suscetíveis a pouco 

susceptíveis às mudanças climáticas (Fig. 195, 197 e 199). Desta forma, de acordo com o 

mapa analítico SIG elaborado para esta pequena área geográfica, envolvente do sítio 

arqueológico de Los Postes, há fortes indicações de que a mesma é bastante suscetível a 

alterações rápidas na vegetação (FONT TULLOT, 2007; ESPINO, 2011; ROCHA et al., 

2014). 
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Variação da cobertura vegetal durante o Holoceno médio e tardio 

 As estalagmites recolhidas na caverna de Los Postes permitiram, como foi referido, 

um registro mineralógico, químico e isotópico ao longo de cerca de 4 mil anos, o que se 

revelou imprescindível para a caracterização paleoclimática da área. As variações isotópicas 

δ13C obtidas no calcário das estalagmites podem ser utilizadas no reconhecimento de 

variações na paleovegetação da área envolvente da caverna, desde que seja admitida uma 

situação de equilíbrio entre o CO2 resultante dos processos de respiração das plantas e os 

depósitos carbonatados formados (McDERMOTT, 2004). 

 Os valores de δ13C do conjunto das estalagmites LPII e LPIII variam de -10.31 ‰ a -

2.73 ‰ (Anexo VIII e Fig. 192), enquadrando-se, segundo McDERMOTT (2004), no intervalo 

de δ13C típico de plantas C3 (-14 ‰ a -6 ‰). Desta forma, apesar do coeficiente de variação 

dos valores de δ13C ser de 15.70 %, o valor médio de δ13C de -8.79 ‰ pode ser considerado 

representativo da composição isotópica do carbono da cobertura vegetal existente na área 

envolvente da caverna de Los Postes durante a maior parte do Holoceno médio e tardio. 

Contudo, a análise detalhada dos dados isotópicos de carbono existente na calcita dos 

espeleotemas mostra que teriam ocorrido alterações climáticas importantes em momentos 

específicos do Holoceno, capazes de promover modificações significativas e rápidas na 

cobertura vegetal. Com efeito, com a aplicação de um critério de seriação baseado na média 

e desvio padrão dos dados isotópicos apresentados no Capítulo 11 já se haviam 

reconhecido algumas variações anómalas. Para confirmar esta interpretação foi efetuada 

uma análise estatística específica baseada na projeção dos dados isotópicos δ13C dos 

espeleotemas LPII e LPIII num gráfico quantil-quantil, recorrendo ao software Statistica 7.0 

®. Esta análise mostrou que os valores δ13C obtidos nas estalagmites LPII e LPIII 

constituem uma amostra levemente heterogênea, definindo um padrão ligeiramente curvo 

com aumento de declive da esquerda para a direita do gráfico (Fig. 206b). Desta forma, é 

possível definir dois conjuntos de amostras: 1) amostra com valores de δ13C inferiores a -

9.37 ‰; 2) amostra com valores de δ13C superiores a -9.17 ‰ (Fig. 206b). 

 No gráfico quantil-quantil (Fig. 206b) também são identificados alguns valores de 

δ13C atípicos (“outliers”), sendo dois superiores a -5.47 ‰ e um correspondente ao valor de 

δ13C mais baixo (-10.31 ‰). Os dois valores de δ13C mais positivos (-5.47 e -2.73 ‰) 

correspondem a situações de variação previamente detetadas no Capítulo 11, apoiando 

assim a existência de dois importantes momentos de mudança climática, registrados há 

cerca de 5.3 ka BP e 2.6 ka BP, durante os quais terá havido um predomínio de plantas C4, 

mais adaptadas a um clima mais quente e seco, conforme também tinha sido indicado pelos 

dados isotópicos δ18O (Fig. 192). Desta forma, o registro de há 5.3 ka BP pode ser 
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relacionado com a fase final do Máximo Termal do Holoceno (DE BEAULIEU et al., 2005; 

MOROS et al., 2004; RENSSEN et al., 2012; FLETCHER et al., 2012), ao passo que a 

variação de há 2.6 ka BP terá ocorrido num curto período de tempo (estimado em 300 a 400 

anos), estando provavelmente relacionada com a fase 3 do ciclo de Bond, as quais são 

sempre caracterizados por condições secas, mas variáveis quanto à temperatura (BOND et 

al., 1997; 2001; SAKAI & PELTIER, 1999; KEELING & WHORF, 2000; ZHAO et al., 2012). 

Por outro lado, há cerca de 4.1 ka BP foi registrado o valor mais baixo de δ13C (-10.31 ‰), o 

que aponta para um aumento no predomínio das plantas C3, muito provavelmente 

relacionado com as alterações ambientais provocadas pelo evento de 4.2 ka BP, o qual é 

caracterizado por baixas temperaturas e por apresentar grandes diferenças na intensidade 

de pluviosidade (WILLIAMS et al., 1994; SCHULZ & PAUL, 2002; MOROS et al., 2004; 

SEIDENKRANTZ et al., 2007). Como foi referido anteriormente, este momento também é 

acompanhado pelos valores de δ18O mais negativos registrados nas estalagmites, 

relacionando-se com um período mais frio, que é coincidente com fases de maior 

pluviosidade para a Península Ibérica (COUTO, 2011). Este resultado pode ser 

representativo do efeito "bipolar seesaw” ou gangorra bipolar que evidencia a importância 

das interações das forçantes climáticas internas (BROECKER, 1998; BARD et al., 2000; 

RAHMSTORF, 2002; SEIDENKRANTZ et al., 2007; WANG et al., 2007; SANTOS, 2013; 

HANDIANE et al., 2013). 

 Excluindo os eventos descritos anteriormente, o restante registro isotópico obtido a 

partir das estalagmites LPII e LPIII caracteriza-se por apresentar valores de δ13C com menos 

variações. Não obstante, durante a análise do gráfico quantil-quantil (Fig. 206b) foi possível 

definir valores de δ13C inferiores a -9.37 ‰, que ocorrem fundamentalmente entre os 5.3 ka 

BP e 2.6 ka BP, e outros com valores de δ13C superiores a -9.17 ‰, que ocorrem antes dos 

5.3 ka BP e após os 2.6 ka BP (Fig. 192). Desta forma, apesar destes valores de δ13C se 

enquadrarem no intervalo típico de plantas C3 (-14 ‰ a -6 ‰; McDERMOTT, 2004), no 

período que antecede os 5.3 ka BP e no que se segue aos 2.6 ka BP parece ter havido mais 

condições para mistura de plantas C3 e C4, embora com predomínio das primeiras. 

  De uma forma geral, as variações nos valores de δ13C ocorrem em sincronia com as 

variações dos valores de δ18O, demonstrando que as alterações na vegetação desta área 

estarão relacionadas com modificações na temperatura e no regime pluviométrico desta 

região. As variações climáticas ocorridas há cerca de 5.3 ka BP (δ18O = -2.39 ‰ e δ13C = -

2.73 ‰) e 2.6 ka BP (δ18O = -3.72 e δ13C = -5.47 ‰), com o aparecimento de condições 

secas e quentes teriam conduzido ao rápido predomínio, embora momentâneo, das plantas 

C4 sobre as plantas C3, conforme pode ser verificado pelo aumento acentuado dos valores 

de δ18O e δ13C (Fig. 192) e nos dados petrográficos (Figs. 145, 153, 160). Por outro lado, o 
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incremento de plantas do tipo C3 ocorreria durante períodos com maior incidência de 

chuvas, ou seja quando os valores de δ18O são mais negativos. As variações climáticas 

acima mencionadas foram registradas em outras zonas da Europa (HEINRICH, 1988; 

McDERMOTT et al, 1999; FISCHER et al, 2010; SANTOS, 2010; GIESECKE et al, 2011). 

Tal dinâmica confirma que, para o Hemisfério Norte, as alterações mais significativas na 

paisagem ocorrem durante os períodos quentes (McDERMOTT et al., 1999; LINGE et al., 

2001; CRUZ, 2003). As alterações abruptas nos registros dos isótopos de carbono permitem 

reforçar o caráter dinâmico da vegetação desta região da Península Ibérica visto que está 

incluída numa zona de rápida variação de vegetação ocorre muito rapidamente. Com efeito, 

à área estudada foi recentemente atribuído o caráter de "corredor de vegetação", pois trata-

se de uma região de com propensão a mudanças na vegetação e a reduzida manutenção 

de espaços de refúgios (WIESER et al., 2003; ROCHA et al., 2014). 

  

Comportamento Humano 

  

 A relação entre o comportamento humano na Península Ibérica com as alterações 

ambientais aí registradas foi abordada por CAMPOS (2009), tendo sido reconhecido que os 

efeitos da mudança na paisagem, provocados pelas alterações climáticas associadas ao 

evento de 8.2 ka BP e ao Máximo Termal do Holoceno, terão tido grande importância nas 

alterações socioeconómicas, marcadas pela neolitização do espaço. 

 Embora seja bem conhecida a utilização da caverna de Los Postes pelo Homem ao 

longo do Holoceno médio e tardio, tal como pode ser confirmado pelas várias datações 14C 

realizadas realizadas em carvões e polens, com idades compreendidas entre 7 780 ± 60 

anos cal. BP e 4 140 ± 35 anos cal. BP (Tabela 7), a identificação de um pequeno fragmento 

de osso no seio de uma camada bastante heterogênea da estalagmite LPII estudada neste 

trabalho (Figs. 167 e 168), localizada entre os níveis 12 e 13, com idade compreendida entre 

4 120 e 3 147 anos BP, também pode ser uma evidência do uso intenso que o sítio teve 

durante o Neolítico. 

 A análise dos dados petrográficos, químicos e isotópicos, obtidos em espeleotemas e 

sedimentos que preencheram a caverna de Los Postes, permitiu tirar algumas ilações sobre 

as condições ambientais aí existentes, mas também sobre o ambiente exterior que o 

Homem habitou. Com efeito, na caverna de Los Postes verifica-se que os dois conjuntos 

estratigráficos mais recentes (UE10-UE06 e UE05-UE01) apresentam sempre teores de 

Na2O, K2O e P2O5 mais elevados do que o conjunto estratigráfico mais antigo (UE19-UE11), 

facto que poderá ser parcialmente explicado por variações na quantidade de pequenos 

clastos de plagióclase, riólito e ilite existente nessa “terra rossa”. Contudo, atendendo ao 
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facto do sódio, potássio e fósforo corresponderem a cerca de 0.7 %, ~0.2% e ~0.2% da 

massa óssea, respetivamente (OLIVEIRA, 2008), a variação da concentração destes 

elementos químicos nos sedimentos será seguramente mais condicionada pela quantidade 

de ossadas existentes, as quais aumentaram significativamente nas camadas mais 

recentes, correspondentes a momentos de maior ocupação da área, com carácter mais 

contínuo e sedentário, durante o Neolítico e períodos históricos. Com efeito, as datações já 

publicadas, referentes à ocupação neolítica nesta área (4 140 ± 35 e 5 455 ± 40 cal. BP; 

COLLADO, 2014) são correlacionáveis com as datações obtidas do espeleotema LPIII (4390 

± 1353 e 5924 ± 379 anos BP), demonstrando que há uma coincidência entre a maior 

quantidade de deposição de corpos na caverna de Los Postes e o período mais úmido que 

se seguiu ao final de uma fase quente e seca, correspondendo ao aumento demográfico 

característico do processo de sedentarização (Fig. 207).  

 Apesar da ocupação contínua da caverna, independente do tipo de regime climático, 

observa-se que as alterações climáticas registradas a volta dos 5.3 ka BP, caracterizadas 

como quentes e secas coincidem com o momento de neolitização do território nesta região 

(GORNITZ, 1995; RICHERSON et al., 2001; BONSALL et al., 2002; CARDOSO, 2002; 

COLLADO, 2014). 

 

Fig. 207. Registro de valores de δ
18

O e δ
13

C do conjunto das estalgmites LPII e LPIII, provenientes 
da caverna de Los Postes, Espanha.  

 

 Reconhece-se assim a importância do estudo da variação das concentrações dos 

elementos químicos neste tipo de ambiente, uma vez que podem refletir as alterações 

climáticas sentidas num determinado período e local, muitas vezes coincidentes com 

alterações no tipo de cultura identificada (BURJACHS et al., 2011; COSTA & NARDIN, 

2011). Outro indício de natureza química que poderá denunciar ações de natureza antrópica 
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corresponde ao registro anormalmente elevado de arsénio, que atinge 35.4 ppm entre as 

unidades estratigráficas 3 e 4. O arsénio é encontrado no formato de fosforeto em minerais 

como ouro, cobre, chumbo e ferro, e em ambientes oxidantes libertam-se, sendo facilmente 

transportado pela água que o dispersa por todo o sedimento (SILVA & FIÚZA, 2011). A 

calcopirite e a galena poderão também contribuir, com quantidades, pequenas já que o 

arsénio normalmente ocorre nesses sulfuretos por substituição (FAVAS, 1999). Por outro 

lado, nas unidades estratigráficas 3a, 5, 8 e 9 foram encontradas pequenas concentrações 

de cobre, que poderão estar eventualmente associadas à presença de calcopirite. De 

acordo com COLLADO (2014), o aumento dos teores destes elementos químicos na 

unidade estratigráfica 3a é coincidente com a ocupação romana na região, que foi 

responsável por campanhas de mineração, causadoras da contaminação química registrada 

na caverna de Los Postes. 

 A atribuição de uma ocupação de cunho ritualístico da caverna remete ao 

pressuposto de um baixo nível de alteração antrópica das camadas sedimentares 

depositadas no interior da caverna, uma vez que neste tipo de contexto funerário não ocorre 

o enterramento dos corpos (TOMÉ, 2010; COLLADO, 2014). Contudo, no caso estudado os 

sedimentos da caverna teriam sido acumulados num contexto de "armadilha sedimentar" 

(ARAÚJO, 2008), provocando significativas alterações às características expectáveis para 

rituais de "não enterramento". Tal facto pode ser suportado pela acumulação, no interior da 

caverna, de sedimentos em que os clastos constituídos por “terra rossa” já apresentam 

algum grau de arredondamento (sub-arredondados), tendo por isso sofrido algum transporte 

causado por processos de rolamento natural. As características destes sedimentos é 

aparentemente idêntica ao longo de toda a sequência sedimentar, colocando de lado 

qualquer consideração sobre a possibilidade ter havido alguma intencionalidade de 

enterramento. 

 A questão do enterramento é pertinente pois vem de encontro com as características 

das necrópoles neolíticas em território peninsular, onde os corpos são depositados dentro 

de monumentos na paisagem, naturais ou artificiais, com pouca ou nenhuma cobertura, 

acompanhados de artefactos e ossos de animais (DUARTE, 1998; CARDOSO, 2002; 

CARVALHO et al., 2003). 

 Os dados obtidos também parecem indicar que a caverna de Los Postes teve um 

uso praticamente contínuo ao longo do tempo, com finalidades essencialmente de natureza 

fúnebre. De acordo com TOMÉ (2010), o número mínimo de indivíduos existente na caverna 

de Los Postes foi estimado em 50, sendo 33 adultos e 17 não-adultos, com datações de 

artefactos que remetem para utilização da caverna no mesolítico (epipaleolítico), passando 

por enterramentos Neolíticos e espólios históricos, levando a crer que não houve etapas de 
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abandono do local, mesmo durante as alterações climáticas mais significativas registradas 

nas estalagmites.  

 A ocupação mais antiga registrada na caverna apresenta um caracter dissonante das 

restantes ocupações na região ibérica, visto que estas ocorrem maioritariamente em regiões 

costeiras (TOMÉ, 2010). Contudo, a presença de espólio arqueológico nas regiões mais 

continentais, como a gruta do Papagaio (Fátima, Portugal) demonstra uma diversidade de 

difícil explicação, pois correspondem a ambientes caracteristicamente mais quentes e 

secos, tal como se pode constatar na bibliografia já existente (BICHO, 1995/1997; 

CARDOSO, 2002), quer através dos dados apresentados neste trabalho. Por outro lado, 

segundo CARDOSO (2002) a dieta alimentar dos humanos que habitavam ambientes mais 

continentais também contemplava moluscos de água marinhas ou salobra, justificando a 

localização dos sítios arqueológicos na proximidade de confluências de rios e ribeiras, como 

a de Montemayor e Santa Cruz (Fig. 49), bem como a importância a transgressão flandriana 

neste tipo de ocupação, tal como foi descrito no Capítulo 2. 
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14. Conclusões 

 

 A utilização de análises multiproxy continentais demonstra ser eficaz na 

determinação das influências dos eventos climáticos sobre a paisagem continental em áreas 

próximas a sítios arqueológicos, em ambos os Hemisférios.  

 A discussão dos resultados demonstrou importantes relações entre os proxies 

utilizados e as condições climáticas de cada local analisado, sendo passíveis de inferir 

conclusões específicas para esses locais do Nordeste do Brasil e da Extremadura 

espanhola, assim como a correlação dos dados obtidos com os eventos globais. 

 

No que respeita ao Parque Nacional Serra da Capivara: 

 

 As análises realizadas nas sondagens feitas em locais próximos aos sítios arqueológicos 

Toca do Ema do Sítio do Brás (Ema I) e Toca do Baixão do Perna I (Perna I) no PNSC 

permitiram compreender a dinâmica climática no local desde o período de transição 

Pleistoceno-Holoceno (12 830 anos cal. BP); 

 Os dados estratigráficos obtidos nas sondagens possibilitaram a atribuição de condições 

climáticas significativamente mais úmidas para o Pleistoceno Médio até o Holoceno 

inicial, com indicadores da existência de um “grande rio" no local onde atualmente se 

situam os vales adjacentes aos sítios arqueológicos; 

 A origem dos sedimentos dos sítios arqueológicos e dos solos das sondagens, que 

apresentam clastos sub-angulosos a sub-arredondados de quartzo/quartzito e agregados 

de quartzo/quartzito e caulinite, explica-se pela desagregação das rochas suporte dos 

abrigos, seguida de transporte não muito longo para zonas adjacentes, formando-se 

depósitos colúvio-aluvionares; 

 A taxa de sedimentação muito baixa registrada para a sondagem II do Ema I demonstra 

que neste local terá havido uma grande diminuição da energia de transporte do curso de 

água, podendo ser correlacionada com o hiato sedimentar do Holoceno; 

 As camadas com carvões dispersos encontradas nas sondagens são atribuídas à 

ocorrência de grandes paleoincêndios na região e, de acordo com dados estratigráficos e 

datações efetuadas, teriam perdurado até cerca 3 ka BP; 

 A variação dos valores de δ13C obtidos para a sondagem II do Perna I aponta para uma 

modificação de uma vegetação de cobertura com predomínio de plantas do tipo C4 sobre 

as plantas C3 (-20.97 ‰; na base), para uma caracterizada pela expansão das plantas 

C3 (- 25.86 ‰; no topo), há cerca de 4 000 anos BP, característica de condições mais 

úmidas; 
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 Na sondagem I do Ema I e na sondagem I do Perna I os va lores de δ13C registrados têm 

pouca variação ao longo do tempo, mantendo-se o predomínio de plantas do tipo C3 

sobre as plantas do tipo C4, situação que poderá ser explicada pela localização em vales 

encaixados, que estão relativamente protegidos da irradiação solar direta. Além disso, 

estes locais teriam beneficiado, durante os períodos mais secos, da emergência de água 

que tinha sido armazenada nas formações areníticas paleozoicas e quaternárias. 

 Na sondagem I do Ema I observaram-se blocos com dimensões até 40 cm (datados entre 

6 ka BP e 5.9 ka BP), que seriam provenientes da desagregação das rochas suporte do 

abrigo, provocada por um eventual período de chuvas torrenciais que pode ser 

relacionado com o evento Super-ENSO; 

 Nas camadas dos solos das sondagens, atribuídas ao Holoceno médio são observáveis 

processos recentes de eluviação/iluviação de caulinita e hidróxidos de ferro, que 

promovem a sua consolidação; 

 O modelo de análise espacial em SIG, com base em critérios geomorfológicos e 

climáticos demonstraram duas situações distintas na área estudada: 1) os locais dos 

sítios arqueológicos e das sondagens I do Ema I e do Perna I são muito pouco 

susceptíveis às alterações na paisagem provocadas por mudanças climáticas; 2) os 

locais da sondagem II do Ema I e do Perna I são classificados como susceptíveis às 

alterações na paisagem provocadas por mudanças climáticas; 

 Foi possível estabelecer uma relação entre algumas características da arte rupestre com 

as alterações climáticas registradas, através da identificação da transição de diferentes 

estilos de pintura no início do período mais seco (7 - 6 ka BP); 

 As alterações climáticas refletem-se na estratégia de ocupação do território. Com efeito, 

no sítio Ema I a ocupação do território ocorreu de 8.8 ka a 8.1 ka BP, passando-se por 

um período de ausência de evidências de ocupação, correspondente ao período mais 

seco, o qual foi sucedido pelo reaparecimento de artefactos da cultura material há cerca 

de 4.7 ka BP, quando se verifica um incremento da umidade. Para o sítio Perna I as 

datações indicam uma ocupação entre 10.5 ka BP e 5.2 ka BP, seguida de um hiato e 

nova reocupação aos 3.8 ka BP. 

  

No que respeita ao Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León: 

 

 Os resultados das análises de δ18O e δ13C demonstram a existência de momentos de 

variação climática, destacando-se a ocorrência de dois períodos secos e quentes há 

cerca de 5.3 ka BP e 2.6 ka BP e um período mais úmido e frio há cerca de 4.1 ka BP. O 
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aparecimento destas condições secas e quentes teriam conduzido ao rápido predomínio, 

embora momentâneo, das plantas C4 sobre as plantas C3; 

 No período que antecede 5.3 ka BP e naquele que se segue aos 2.6 ka BP parece ter 

havido melhores condições para mistura de plantas C3 e C4, enquanto o período 

compreendido entre 5.3 ka BP e 2.6 ka BP terá sido o menos quente durante o Holoceno 

médio e tardio; 

 As análises de texturas dos espeleotemas permitiram aferir quais foram as suas taxas de 

crescimento ao longo do tempo, verificando-se que as taxas de maior crescimento se 

correlacionam com os períodos mais úmidos. Desta forma, o estudo petrográfico torna-se 

um bom instrumento na compreensão da dinâmica climática; 

 Os dados isotópicos δ18O e δ13C são correlacionáveis com eventos globais conhecidos, 

tais como o Máximo Termal do Holoceno, o evento de 4.2 ka BP e a fase 3 do Ciclo de 

Bond, demonstrando que os espeleotemas da caverna de Los Postes podem ser 

considerados bons indicadores das modificações na vegetação de cobertura provocadas 

por alterações climáticas; 

 A utilização do modelo de análise espacial SIG permitiu verificar que o local onde se 

localiza a caverna de Los Postes é muito susceptível às alterações climáticas, mas áreas 

limítrofes das linhas de água e zonas aplanadas são consideradas muito pouco 

susceptíveis a pouco susceptíveis às mudanças climáticas; 

 Apesar da utilização contínua da caverna de Los Postes ao longo do tempo, 

independente do tipo de regime climático, verifica-se que há uma coincidência entre a 

maior quantidade de deposição de corpos na caverna e o período mais úmido que se 

seguiu ao final da fase quente e seca registrada a 5.3 ka BP, provavelmente devido a um 

aumento demográfico decorrente da neolitização do território; 

 A fase neolítica na área do MNCFL coincide com o período anterior ao evento climático 

de há 5.3 ka BP, durante uma fase quente e seca correspondente ao MTH. Esta fase 

encontra-se bem marcada na camada UE8 da caverna de Los Postes, datada de há 5 

455 ± 40 anos cal. BP. 

 

 Desta forma, para ambos as áreas estudadas foi possível estabelecer correlações 

entre os efeitos climáticos locais e alterações climáticas globais, como por exemplo o 

Younger Dryas, o evento 8.2 ka BP, o Máximo Termal do Holoceno, o evento 4.2 ka BP e o 

Ciclo de Bond, e as forçantes internas (e. g. ENSO, Transgressão Flandriana e ZCIT). 

 As alterações climáticas originadas por estes eventos terão sido sentidas pelo 

Homem na pré-história, influenciando aspectos do seu comportamento, tal como foi possível 

observar pelas alterações do tipo de arte rupestre, ocupação do território e aspecto 

socioeconómicos. 
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Anexos 

 

Anexo I - Decreto nº 83.548, de 5 de Junho de 1979 que cria, no Estado do Piauí, o Parque Nacional 

da Serra da Capivara, com os limites que específica e da outras providência. 

 Anexo II - Mapa com as divisões do Parque Nacional Serra da Capivara, segundo ICMBio. 

 Anexo III - Decreto 124/2001, de 25 de julho, Criação do Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de 

León”. 

 Anexo IV- Resultados das análises granulométricas das frações inferiores a 2 mm dos solos 

recolhidos nas sondagens efetuadas no PNSC (segundo a classificação de UDDEN-

WENTHWORTH in TUCKER, 2001). 

Anexo Va - Análise química (% peso) dos sedimentos dos sítios arqueológicos Toca da Ema do Sítio 

do Brás I e Toca do Baixão do Perna I, por EDS. 

Anexo Vb - Análise química (% peso) dos sedimentos dos sítios arqueológicos Los Postes, por EDS. 

Anexo VI - Análises químicas de elementos maiores (% peso) e As (ppm) de rochas, sedimentos dos 

sítios e solos das sondagens dos sítios Toca da Ema do Sítio do Brás I, Toca do Baixão do 

Perna I e sedimentos do sítio de Los Postes, por espectrofotometria de absorção de atómica. 

 Anexo VII - Análises química de isótopos (δ13
C) e Carbono Orgânico Total (COT) em solos 

provenientes das sondagens próximas aos sítios arqueológicos Toca da Ema do Sítio do Brás I 

e Toca do Baixão do Perna I. 

Anexo VIII - Análises isotópicas δ
13
C e δ

18
O dos espeleotemas da caverna de Los Postes. 
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Anexo I - Decreto nº 83.548, de 5 de Junho de 1979 que cria, no Estado do Piauí, o Parque Nacional 

da Serra da Capivara, com os limites que específica e da outras providência. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da 

Constituição, e nos termos do artigo 5º, alínea "a", da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica criado, no Estado do Piauí, o Parque Nacional da Serra da Capivara, com a área de 

aproximadamente 100.000 ha, subordinado ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF 

Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Agricultura, compreendida dentro do seguinte perímetro: o 

ponto inicial (ponto 1) é determinado a 1.000 m a oeste da nascente principal do Riacho Nova Olinda sobre 

o paralelo 08º50'S, desse ponto segue em linha seca de aproximadamente 20.500m coincidente ao 

paralelo 08º50'S até o ponto geograficamente determinado pelas coordenadas 42º32'28"W E 08º50'S. 

Deste ponto segue por aproximadamente 16.000 m no sentido W-L (oeste-leste) acompanhando a cota de 

400 m até encontrar linha telegráfica que liga São João do Piauí a São Raimundo Nonato. Continua em 

direção norte, pela esquerda da linha telegráfica a até o cruzamento desta com o Riacho Bom Jesus. 

Deste ponto segue em uma linha no sentido N-W (norte-oeste) de aproximadamente 1.500 m até encontrar 

a nascente de um dos aluentes do Riacho Bom Jesus. Sobe o Riacho Bom Jesus por uma linha distante 

1.000 m da margem esquerda até sua nascente principal no encontro do paralelo 08º42'S. Segue este 

paralelo no sentido L-W (leste-oeste) por uma linha coincidente de aproximadamente 9.400 m até um 

ponto sobre este paralelo a 1.000m da margem direita do Riacho Gruta do Pinga. Desce o Riacho Gruta 

por uma linha distante 1.000 m da margem direita até encontrar o paralelo 08º38'51"S, segue por uma linha 

coincidente a este paralelo no sentido L-W (leste-oeste) por 5.700 m aproximadamente até o ponto distante 

1.000 m da margem direita do Riacho Toca da Onça. Desce este Riacho por uma linha distante 1.000 m da 

margem direita até encontrar um caminho secundário no sentido L-W (leste-oeste) atravessando a Serra 

Grande seguindo no encontro do Riacho dos Chagas no sentido S-N (Sul-norte) até o paralelo 08º30'S. 

Segue a linha coincidente deste paralelo até o ponto distante 1.000 m da margem esquerda do Riacho 

Baixo da Lima. Sobe o Riacho Baixo da Lima por uma linha distante 1.000 m da margem esquerda até o 

encontro do Riacho Nova Olinda, subindo este por uma linha distante 1.000 m da margem esquerda até 

encontrar o ponto inicial sobre o paralelo 08º50'S, fechando assim o perímetro. 

Art. 2º O Parque Nacional da Serra da Capivara, tem por finalidade precípua, proteger flora e fauna e as 

belezas naturais, e os monumentos arqueológicos, no local existente e fica sujeito ao regime especial do 

Código Florestal, instituído pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

Art. 3º - Fica o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal incumbido de em um prazo máximo de 90 

(noventa) dias, baixar o regimento dessa unidade de conservação. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

Brasília, 5 de junho de 1979; 158º da Independência e 91º da República. 

 

João B. de Figueiredo 

Angelo Amaury Stabile" 
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Anexo III - Decreto 124/2001, de 25 de julho, Criação do Monumento Natural «Cuevas de Fuentes de 
León». 

 
Las Cuevas de Fuentes de León están situadas al sureste del término municipal de Fuentes de León 
(Badajoz) en el límite con la provincia de Huelva. Se trata de una zona kárstica desarrollada sobre 
materiales calcáreos del Cámbrico, compuesta por numerosas cavidades entre las que destacan: la Cueva 
del Agua, La Lamparilla, Sima Cochinos, Los Postes, Caballo y Cueva Masero, esta última de reciente 
descubrimiento. 
En el conjunto kárstico existen cuevas de elevada fragilidad, en buen estado de conservación y con 
formaciones poco comunes. Su singularidad e importancia así como la fragilidad de algunos de sus 
componentes ante un posible uso inadecuado de la misma puede provocar su deterioro o destrucción 
definitiva con las graves consecuencias que ello tendrá para el mantenimiento, conservación y difusión del 
patrimonio natural y la puesta en acción de políticas 
sociales y ambientales de desarrollo sostenible, razones que aconsejan la urgente protección de todo el 
conjunto de la formación carbonatada mediante la figura jurídica más adecuada. 
El espacio objeto de protección constituye un conjunto kárstico de gran importancia en Extremadura por 
ser uno de los pocos ejemplos de este tipo de formaciones geológicas existentes en la Comunidad 
Autonómica. Presenta un gran valor ambiental y concretamente geológico por la espectacularidad de los 
espeleotemas (depósitos químicos por precipitación del carbonato cálcico en formas muy variadas) de 
algunas de sus cuevas como es el caso de la Cueva Masero, la rareza del lago interior de la Cueva del 
Agua, la belleza deteriorada de las cuevas de Los Postes y Caballo, la biodiversidad existente en el 
entorno de las cuevas así como restos de arte rupestre. 
La importancia del conjunto kárstico radica en la cantidad y variabilidad de espeleotemas, como 
formaciones más características y que le aportan mayor valor ambiental, destacan las estalactitas con filos 
de hacha, estalactitas con punta de lanza, helicoidales y curvas, excéntricas, espículas de aragonito y 
velos o banderolas de hasta medio metro. Asimismo existen estalactitas de dos metros de altura, 
columnas, sifones, lenares, estalagmitas y estalactitas vivas, 
coladas, sombreros hongo, etc. 
El resto de variables ambientales que integran el medio físico-natural es también valioso en cuanto a 
vegetación, fauna, paisaje, etc., tanto del interior de las cavidades como del entorno.  
El artículo 2 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y los Espacios Naturales 
de Extremadura, establece como objetivo la integración en la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura de aquellos espacios naturales cuya conservación o restauración lo aconseje y hayan sido 
declarados como tales tras los estudios e informes pertinentes, así como la preservación de los valores 
científicos del patrimonio natural. 
En el artículo 5 de la citada Ley se contempla el deber de conservación de los espacios naturales por parte 
de los poderes públicos de Extremadura. Asimismo se determina la obligación de las Administraciones de 
asegurar el mantenimiento y conservación de los recursos naturales con independencia de su titularidad o 
régimen jurídico, garantizando que la gestión de los recursos naturales se produzca sin merma de su 
potencialidad económica, social y medioambiental para satisfacer las necesidades de las generaciones 
actuales y futuras. 
De conformidad con el artículo 15 de la citada Ley podrán ser declarados Espacios Naturales Protegidos 
aquellas zonas del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura así como los elementos 
singulares del Patrimonio Natural en atención a la representatividad, singularidad, rareza, fragilidad o 
interés de sus elementos o sistemas naturales por su interés singular desde el punto de vista científico, 
cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo. 
La citada Ley, en su artículo 16, prevé entre otros, la figura de Monumento Natural que resulta adecuada a 
las características y a los objetivos de protección de las Cuevas de Fuentes de León, debido a que el 
artículo 19 define como Monumento Natural los espacios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen ser objeto de una 
protección especial así como las formaciones geológicas que reúnan un interés especial por la singularidad 
o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. 
El artículo 33 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales 
de Extremadura establece que la competencia de declarar los Espacios Naturales Protegidos, se atribuye 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente a instancia propia o de otras entidades. 
En virtud de lo expuesto, de la vigente Ley de Conservación de la Naturaleza y de los Espacios Naturales 
de Extremadura, a propuesta del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su sesión del día 25 de julio de 2001. 
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D I S P O N G O   
ARTICULO 1.º - Finalidad 
Por el presente Decreto se declara Monumento Natural las «Cuevasde Fuentes de León» con la finalidad 
de contribuir a la conservación del espacio y sus valores naturales, en armonía con los usos, derechos y 
aprovechamientos tradicionales y con el desenvolvimiento de actividades educativas, científicas, culturales, 
recreativas, turísticas o socioeconómicas compatibles con la protección del espacio. 
ARTICULO 2.º - Objetivos 
La declaración del Monumento Natural de las Cuevas de Fuentes de León tiene como objetivos básicos: 
1.–Mantener la integridad estructural, hidrológica, y cultural del complejo kárstico donde se ubican las 
Cuevas de Fuentes de León, así como asegurar el mantenimiento de todos aquellos recursos que afectan 
directa o indirectamente a la conservación de dicho complejo. 
2.–Propulsar el desarrollo socioeconómico y cultural de las poblaciones de forma compatible con el 
Espacio Natural Protegido. 
3.–Potenciar la investigación para un mejor conocimiento de los valores de este Espacio Natural Protegido. 
4.–Proporcionar formas de uso y disfrute del Espacio Natural Protegido de manera compatible con su 
conservación y la seguridad de los visitantes. 
5.–Facilitar el desarrollo de actividades de información, interpretación y educación ambiental. 
6.–Propiciar que su conservación y uso sea un ejemplo a seguir tanto en Extremadura como en otros 
ámbitos, como modelo de desarrollo sostenible en un Espacio Protegido. 
ARTICULO 3.º - Ambito territorial 
El Monumento Natural se sitúa en la provincia de Badajoz, en el término municipal de Fuentes de León e 
incluye una red de cuevas localizadas en el sureste del citado término municipal, en la frontera con la 
provincia de Huelva, en los parajes conocidos como: «La Suerte de Montero», «El Bujo» y «Cerro del 
Cuerno» situados concretamente en la Sierra del Puerto y en la Sierra del Castillo del Cuerno. Las cuevas 
ocupan una superficie de unas 200 Ha. 
La delimitación del complejo kárstico donde se localizan las cuevas a proteger según los límites naturales 
es la siguiente: 
– Este: Desde el punto kilométrico 3+000 de la carretera de Fuentes de León a Cañaveral de León hasta el 
límite provincial con Huelva. 
– Sur: Límite provincial entre Badajoz y Huelva hasta la confluencia con el camino que parte de la carretera 
de Cañaveral de León a Arroyomolinos de León hasta la carretera de Fuentes de León a Cañaveral de 
León. 
– Oeste: Límite provincial desde el citado camino hasta la confluencia con el Arroyo de la Sierpe. 
– Norte: Arroyo de la Sierpe hasta su confluencia con la Rivera de Santa Cruz y esta Rivera hasta el cruce 
con la carretera de Fuentes de León a Cañaveral de León. 
ARTICULO 4.º - Compatibilidades 
El otorgamiento al terreno mencionado del régimen de Monumento Natural será compatible, siempre que 
no afecte a la conservación de los valores que se pretenden proteger, con el ejercicio de: 
a) Las atribuciones de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Corporación Local 
sobre los bienes de dominio público en el contenidos. 
b) Las atribuciones de la Administración del Estado de la Comunidad Autónoma o de la Corporación Local 
sobre los Montes de Utilidad Pública y Protectores, según lo dispuesto en la Ley de Montes y en el 
Reglamento para su aplicación. 
c) Los derechos privados existentes, si los hubiera en los terrenos afectados. 
ARTICULO 5.º - Protección 
1.–Desde la entrada en vigor de este Decreto, toda acción que se ejecute dentro del Monumento Natural y 
pueda producir directa o indirectamente desfiguraciones, deterioros o destrucciones en los valores 
naturales objeto de protección serán autorizados, con carácter previo a su ejecución, por la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, pudiendo solicitar, cuando 
lo estime oportuno, en razón de la naturaleza de la actividad y sin perjuicio de lo legalmente establecido, un 
estudio sobre el impacto ambiental de la actividad propuesta y un proyecto de acondicionamiento 
medioambiental de la zona afectada. 
2.–La Dirección General de Medio Ambiente regulará la entrada de personas a la Cueva para lo cual se 
solicitará la correspondiente autorización. Queda prohibido expresamente en el espacio declarado 
Monumento Natural: 
a) El vertido de residuos líquidos o sólidos que pueda provocar el deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas así como del recurso suelo y/o edafológico. 
b) La realización de cualquier actuación que implique un cambio en la red de drenaje del complejo kárstico. 
c) La rectificación de cauces. 
d) El establecimiento de pozos, zanjas o cualquier depósito destinado a facilitar la absorción por el terreno 
de aguas residuales o cualquier tipo de residuo. 
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e) El desarrollo de cualquier actividad que implique la modificación de la morfología del terreno y del 
paisaje actual de la zona, tales como movimientos de tierras, despejes y desbroces para la construcción de 
explanaciones, terrazas, bancales, etc. 
f) Cualquier actividad extractiva de los recursos geológicos de la zona. 
g) La realización de prospecciones y sondeos, salvo los que tengan fines científicos o de gestión del 
Espacio Natural y sean autorizados por la Dirección General de Medio Ambiente. 
h) Las actividades constructivas con excepción de las instalaciones e infraestructuras vinculadas a la 
investigación y educación ambiental así como las vinculadas a los aprovechamientos agrarios que puedan 
desarrollarlo en suelo no urbanizable, que deberán contar con las autorizaciones sectoriales pertinentes. 
i) La edificación y construcción de nuevos caminos y vías, salvo que se consideren imprescindibles para la 
gestión y el uso público del Monumento Natural, se adecuen los objetivos de conservación y protección de 
los valores del mismo y sean aprobados por el procedimiento general previsto por el punto 1 de este 
artículo. 
j) La recogida del material geológico alguno del interior de las cuevas que constituyen el complejo kárstico. 
k) Cualquier otro incompatible con los fines de la declaración de protección, de acuerdo con lo previsto en 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, en los instrumentos de planeamiento o en las 
restantes normas de aplicación. 
ARTICULO 6.º - Administración y gestión 
1.–Corresponde la administración del Monumento Natural de las Cuevas de Fuentes de León a la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, la cual, en el ámbito de sus competencias, adoptará las 
medidas de conservación, protección y disfrute necesarias para el adecuado cumplimiento de las 
finalidades del Monumento Natural. 
2.–En el desarrollo de las mismas realizará sus actuaciones en coordinación y con conocimiento del 
Ayuntamiento de Fuentes de León. 
ARTICULO 7.º - Limitaciones de derechos 
Las limitaciones singulares y efectivas que resulten incompatibles con el ejercicio de las actividades y los 
usos tradicionales y consolidados propios del medio rural, cuando estos vinieran desarrollándose con 
anterioridad, conforme al ordenamiento jurídico, serán indemnizadas por la Administración, 
determinándose la cuantía de acuerdo con las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de la 
Administración; no obstante, podrán convenirse otras formas de indemnización. 
ARTICULO 8.º - Infracciones y sanciones 
El incumplimiento o infracción de las normas reguladoras del régimen especial de protección del 
Monumento Natural será sancionado, según cada caso proceda, de acuerdo con lo que dispone la 
legislación vigente en materia de espacios naturales, flora y fauna silvestres, montes, régimen del suelo y 
demás disposiciones legales aplicables, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad exigible en vía penal, 
civil o de otro orden en que puedan incurrir. Los infractores estarán obligados en cualquier caso a reparar 
los daños y perjuicios causados. 
DISPOSICION FINAL: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. 
 

Mérida, a 25 de julio de 2001. 
 
 

El Presidente de la Junta de Extremadura, 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA 

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, 
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ 
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Anexo IV - Resultados das análises granulométricas das frações inferiores a 2 mm dos solos 
recolhidos nas sondagens efetuadas no PNSC (segundo a classificação de UDDEN-
WENTHWORTH in TUCKER, 2001). 

 

Ema I sondagem I 

Classe Diâmetro Percentagem (%) 

  Cam*. 5  Cam. 16  Cam. 17  Cam. 19  Cam. 22  Cam. 26  Cam. 30  Média 

Argila < 4 µm 11.07 28.17 27.20 36.10 23.03 6.65 21.60 21.97 

Silte 31 - 63 µm 3.77 7.82 8.35 11.40 6.88 2.99 8.77 7.14 

Areia muito 
fina a fina 

0.063 - 0.250 mm 5.62 7.88 6.75 9.07 7.32 8.03 7.05 7.39 

Areia média 

a grosseira  
250 - 1000 mm 30.63 25.47 23.23 13.60 25.80 30.37 25.10 24.89 

Areia muito 
grosseira 

1000 - 2000 mm 19.77 7.48 9.68 4.68 11.38 20.47 10.83 12.04 

 

*Cam.- Camada. 

Ema I sondagem II 

Classe Diâmetro Percentagem (%) 

  Camada 6 Camada 14 Camada 19 Camada 22 Média 

Argila < 4 µm 13.50 22.20 14.43 15.80 16.48 

Silte 31 - 63 µm 5.45 5.48 4.83 6.20 5.49 

Areia muito 

fina a fina 
0.063 - 0.250 mm 7.40 9.90 7.07 15.38 9.94 

Areia média a 
grosseira  

250 - 1000 mm 19.10 28.50 22.03 25.83 23.87 

Areia muito 
grosseira 

1000 - 2000 mm 20.85 9.27 19.87 7.60 14.40 

 

Perna I sondagem I 

Classe Diâmetro Percentagem (%) 

  Camada 4 Camada 8 Camada 28 Camada 30 Média 

Argila < 4 µm 6.16 8.47 14.83 22.3 12.94 

Silte 31 - 63 µm 2.55 3.70 6.57 11.80 6.15 

Areia muito fina 

a fina 
0.063 - 0.250 mm 2.64 10.32 7.77 12.09 8.20 

Areia média a 
grosseira  

250 - 1000 mm 35.4 33.23 18.43 15.73 25.70 

Areia muito 
grosseira 

1000 - 2000 mm 24.04 15.14 19.03 7.10 16.33 

 

 

Perna I sondagem II 

Classe Diâmetro  Percentagem (%) 

  Camada 5 Camada 7 Camada 10 Camada 25 Média 

Argila < 4 µm 17.03 17.57 21.4 15.97 17.99 

Silte 31 - 63 µm 9.32 12.12 15.45 16.29 13.29 

Areia muito fina 
a média 

0.063 - 0.250 mm 15.12 16.53 18.20 13.30 15.79 

Areia grosseira a 

muito grosseira  
250 - 1000 mm 21.97 18.43 8.30 16.93 16.41 

Areia muito 
grosseira 

1000 - 2000 mm 6.07 3.35 1.50 3.97 3.72 
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Anexo VII - Análises química de isótopos (δ13C) e Carbono Orgânico Total (COT) em solos 

provenientes das sondagens próximas aos sítios arqueológicos Toca do Ema do Sítio 

do Brás I e Toca do Baixão do Perna I. 

 

Perna Sondagem I Perna Sondagem II Ema Sondagem I 

Camada 
(cm) 

COT (%) 
13C (‰) Camada 

(cm) 
COT (%) 

13C (‰) Camada 
(cm) 

COT (%) 
13C (‰) 

1 1.63 -24.54 1 0.70 -25.86 1 0.48 -26.34 

2 0.66 -24.45 2 0.28 -25.39 2 0.57 -26.48 

3 0.24 -23.06 3 0.32 -25.30 3 0.45 -25.99 

4 0.13 -23.62 4 0.29 -24.63 4 0.33 -25.80 

5 0.12 -24.02 5 0.25 -24.28 5 0.38 -25.46 

6 0.14 -23.29 6 0.28 -24.33 6 0.34 -25.33 

7 0.15 -23.65 7 0.23 -24.35 7 0.25 -25.19 

8 0.14 -23.96 8 0.19 -23.52 8 0.24 -25.03 

9 0.15 -23.63 9 0.23 -23.40 9 0.27 -25.46 

10 0.14 -23.81 10 0.34 -23.47 10 0.19 -24.86 

11 0.16 -23.71 11 0.34 -23.60 11 0.19 -24.82 

12 0.16 -24.27 12 0.34 -22.52 12 0.22 -25.18 

13 0.18 -23.55 13 0.24 -22.24 13 0.20 -24.76 

14 0.20 -24.03 14 0.28 -21.72 14 0.19 -24.85 

15 0.17 -23.81 15 0.17 -22.09 15 0.22 -25.02 

16 0.15 -24.02 16 0.24 -21.22 16 0.19 -24.87 

17 0.14 -24.27 17 0.20 -21.08 17 0.21 -24.63 

18 0.12 -24.00 18 0.13 -21.12 18 0.19 -24.91 

19 0.10 -24.29 19 0.11 -21.34 19 0.16 -24.89 

20 0.11 -23.62 20 0.13 -21.55 20 0.15 -24.82 

21 0.11 -24.02 21 0.14 -21.59 21 0.13 -24.70 

22 0.13 -24.17 22 0.13 -21.97 22 0.13 -24.69 

23 0.12 -24.14 23 0.16 -20.97 23 0.13 -24.80 

24 0.10 -23.80 24 0.16 -21.72    

25 0.11 -23.75 25 0.12 -21.59    

26 0.08 -24.20       

27 0.08 -23.93       

28 0.08 -23.32       

29 0.08 -23.66       

30 0.08 -23.75       
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Goethite 

 

      Alvarez M, Sileo E E, Rueda E H 

      American Mineralogist 93 (2008) 584-590 

      Structure and reactivity of synthetic Co-substituted goethites 

      Locality: synthetic 

      Sample: G0, 0 mol% Co 

      Note: changed OH(x) to match reported bond distances 

      _database_code_amcsd 0004538 

 

      CELL PARAMETERS:   4.6163  9.9564  3.0248   90.000   90.000   

90.000 

      SPACE GROUP: Pbnm       

      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838 

      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      41.32483172     

               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   

Multiplicity 

                17.82         12.24        4.9782    0   2   0         

2 

                21.21        100.00        4.1880    1   1   0         

4 

                26.33         11.08        3.3849    1   2   0         

4 

                33.25         41.26        2.6947    1   3   0         

4 

                34.70         24.00        2.5850    0   2   1         

4 

                35.48          4.80        2.5300    1   0   1         

4 

                36.08         14.47        2.4891    0   4   0         

2 

                36.65         66.19        2.4521    1   1   1         

8 

                39.02          3.23        2.3082    2   0   0         

2 

                39.97          8.64        2.2555    1   2   1         

8 

                40.10          2.81        2.2485    2   1   0         

4 

                41.20         14.93        2.1909    1   4   0         

4 

                43.20          1.13        2.0940    2   2   0         

4 

                45.06          3.48        2.0121    1   3   1         

8 

                47.29          5.94        1.9220    0   4   1         

4 

                50.58         10.76        1.8045    2   1   1         

8 

                51.50          2.46        1.7744    1   4   1         

8 

                53.20         33.62        1.7217    2   2   1         

8 

                54.19          9.68        1.6925    2   4   0         

4 

                55.37          3.34        1.6594    0   6   0         

2 

                57.38          6.92        1.6058    2   3   1         

8 

                59.03         23.03        1.5648    1   5   1         

8 



                61.29         10.00        1.5124    0   0   2         

2 

                61.50          4.62        1.5077    2   5   0         

4 

                62.93          3.27        1.4770    2   4   1         

8 

                63.25          4.47        1.4701    3   2   0         

4 

                64.00         10.05        1.4549    0   6   1         

4 

                65.63          5.96        1.4225    1   1   2         

8 

                67.04          4.41        1.3960    3   3   0         

4 

                67.88          1.08        1.3808    1   2   2         

8 

                68.40          4.42        1.3715    3   0   1         

4 

                69.10          5.36        1.3593    1   7   0         

4 

                69.14          2.04        1.3587    3   1   1         

8 

                69.80          1.99        1.3473    2   6   0         

4 

                71.33          1.78        1.3222    3   2   1         

8 

                71.54          6.85        1.3189    1   3   2         

8 

                73.23          2.86        1.2925    0   4   2         

4 

                74.92          2.05        1.2675    3   3   1         

8 

                75.09          1.08        1.2650    2   0   2         

4 

                76.54          2.38        1.2446    1   4   2         

8 

                79.85          3.26        1.2012    3   4   1         

8 

                84.11          2.41        1.1509    0   8   1         

4 

                84.52          2.90        1.1464    4   1   0         

4 

                86.08          1.10        1.1295    3   5   1         

8 

                86.20          1.04        1.1283    3   6   0         

4 

                86.25          3.68        1.1277    2   4   2         

8 

                87.21          1.39        1.1178    0   6   2         

4 

                89.46          1.24        1.0955    2   8   0         

4 

======================================================================

========== 

       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt 

Bartelmehs 

  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 

1104-1107. 
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