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RESUMO 

 

Espeleotemas são depósitos minerais formados no interior de cavernas a partir de precipitação 

química. Os registros isotópicos de oxigênio (δ18O) e de carbono (δ13C) de estalagmites de 

composição carbonática funcionam como arquivos de variações paleoclimáticas e 

paleoambientais. Em estudos de monitoramento hidrogeoquímico realizados em diversas 

cavernas ao redor do mundo, os dados de δ18O de espeleotemas foram correlacionados com as 

variabilidades de insolação e às atividades de sistemas de monções. Já os dados de δ13C são 

altamente sensíveis ao fracionamento isotópico de carbono, induzido principalmente pela 

presença de cobertura vegetal. Contudo, ainda há pouco conhecimento sobre como o 

intemperismo químico das rochas e da cobertura pedológica do epicarste afetam a 

precipitação carbonática dentro das cavernas, e os registros isotópicos dos carbonatos dos 

espeleotemas. O presente trabalho tem como objetivo compreender como variações dos 

processos de intemperismo e de pedogênese afetam o sinal isotópico de δ18O, δ13C e, em 

adição, das razões isotópicas de estrôncio (87Sr/86Sr) e de urânio (δ234U) em espeleotemas. As 

análises deste conjunto de proxies também fornecem, em última instância, interpretações 

relativas a respeito da cobertura vegetal sobre a caverna. O local estudado é a caverna Lapa 

Sem Fim (Luislândia, região Norte de Minas Gerais), desenvolvida nos carbonatos da 

Formação Lagoa do Jacaré, pertencente ao Grupo Bambuí. A caverna já possui extenso banco 

de dados de δ18O e δ13C, além de datações urânio-tório (U-Th) realizadas anteriormente 

durante o período de monitoramento hidrogeoquímico. Todas as análises foram realizadas em 

um conjunto de quatro estalagmites (LSF3, LSF15, LSF16 e LSF19) que recobrem 

continuamente os últimos 28 mil anos. Os resultados das razões 87Sr/86Sr foram confrontados 

com os dos demais membros do sistema, representados pela rocha encaixante e pelo perfil de 

solo sobre a caverna. A rocha encaixante apresenta valores de 87Sr/86Sr de 0,7083 ± 0,0008, 

enquanto que o solo apresenta amplo espectro de variação, entre 0,7299 e 0,8184. No 

intervalo entre 28 ka AP e 12 ka AP (AP: Antes do Presente, em referência ao ano de 1950), 

as razões 87Sr/86Sr dos espeleotemas são próximas às da composição da rocha, oscilando entre 

0,7083 e 0,7089. Valores substancialmente mais elevados são registrados durante o Holoceno, 

em torno de 0,7103, chegando a 0,7132 durante o Evento 8.2. O comportamento das razões 
87Sr/86Sr dos espeleotemas é coerente com os dados de δ13C, que apresentam forte 

empobrecimento isotópico durante o Holoceno, sugerindo a presença de cobertura vegetal. De 

modo semelhante, as razões δ234U, obtidas das datações dos quatro espeleotemas descrevem 

dois patamares de valores ao longo de 28 mil anos. Valores mais baixos de δ234U são 

registrados durante o Glacial e o Deglacial, seguindo de  aumento abrupto durante o 

Holoceno. A interpretação conjunta dos proxies (δ13C, δ18O, 87Sr/86Sr e δ234U) indica a 

mudança das condições ambientais sobre a Lapa Sem Fim. Durante o Glacial e o Deglacial os 

valores positivos de δ13C indicam menor fracionamento do carbono pela cobertura vegetal; o 

que é corroborado pelos menores valores de 87Sr/86Sr e δ234U, que apontam para uma menor 

cobertura pedológica. Por sua vez, no Holoceno ocorre a situação inversa; o δ13C se apresenta 

negativo e os valores de 87Sr/86Sr e δ234U são abruptamente maiores. Tal configuração é 

indicativa de desenvolvimento da cobertura pedológica sobre a caverna, com maior influência 

da vegetação nos registros isotópicos dos espeleotemas. 

 

Palavras-chave: Espeleotemas. Intemperismo químico. Pedogênese. Razões isotópicas.  



 

 

ABSTRACT 

 

Speleothems are mineral deposits formed inside caves from chemical precipitation. The 

carbon (δ13C) and oxygen (δ18O) isotopic ratios of carbonate-bearing stalagmites are applied 

as archives of palaeoclimatic and palaeoenvironmental variations. Hidrogeochemical 

monitoring studies done in caves around the world correlated the δ18O values to the insolation 

forcing and to the activity of monsoons systems. On the other hand, the δ13C values are highly 

sensible to the carbon isotopic fractionation, which is mainly induced by the chemical 

weathering of the host rock. Nevertheless, little is known about how the host rock chemical 

weathering and the soil cover on the epikarst affect the carbonate precipitation inside the 

caves and, hence, the speleothems isotopic data. This study aims to assess the influence of 

chemical weathering of the host rock and the soil cover of a karstic system on the speleothems 

growth inside caves, through the variabilities of δ13C and δ18O values, and, in addition, the 

variations of strontium (87Sr/86Sr) and uranium (δ234U) isotopic ratios. These proxies can 

provide interpretations about the pedogenic processes, as well as the presence of vegetation 

above the cave. The study site is the Lapa Sem Fim Cave, which is located at the nothern part 

of Minas Gerais, and developed in the Lagoa do Jacaré Formation, belonging to the Bambuí 

Group. Previous hidrogeochemical monitoring studies have provided an extensive database of 

δ13C and δ18O values and uranium-thorium (U-Th) ages. All analyses were done in a 

composite of four stalagmites (LSF3, LSF15, LSF16 e LSF19) which continuously cover the 

last 28 thousand years. The 87Sr/86Sr results were compared to the 87Sr/86Sr ratios from the 

other end members, which are the host carbonate rock and the soil cover. Host rock showed 
87Sr/86Sr values of 0.7083 ± 0.0008, whereas soil cover has a wide range, from 0.7299 to 

0.8184. Between 28 kyr BP and 12 kyr BP (BP: Before Present, in reference the year of 

1950), 87Sr/86Sr ratios of the speleothems are close to the host rock isotopic composition, 

fluctuating between 0.7083 and 0.7089. Substantially higher 87Sr/86Sr values are recorded 

during the Holocene, around 0.7103. Abrupt increases are observed at during the Holocene, 

with 87Sr/86Sr ratios reaching values of 0.7132 during the 8.2 Event. These increases are 

consistent with the speleothems δ13C values, which show a strong isotopic fractionation, due 

to the formation of the soil cover and to the presence of vegetation. Similarly, the δ234U ratios, 

which come from the speleothems U-Th ages, show two levels of values along 28 thousand 

years; during the Glacial and Deglacial periods they are low, and shift during the Holocene. 

The general interpretation based on the four proxies (δ13C, δ18O, 87Sr/86Sr and δ234U) points to 

the environmental changes above the Lapa Sem Fim cave; during the Glacial and Deglacial 

periods, the positive δ13C values show a low fractionation, due to the scant soil cover and 

vegetation, which is confirmed by the low 87Sr/86Sr and δ234U records. On the other hand, the 

δ13C values are negative, and the 87Sr/86Sr and δ234U are much higher along the Holocene. 

These abrupt changes on the speleothems isotopic records indicate the environmental 

changes, from dry to humid, also the development of a pedogenic cover above the cave. 

 

Keywords: Speleothems. Chemical weathering. Pedogenesis. Isotopic ratios. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os espeleotemas são formações minerais de interior de cavernas, cujo 

desenvolvimento ocorre pela dissolução e precipitação de rochas carbonáticas, tendo, 

portanto, forte relação com o regime pluvial ao qual o sistema cárstico está submetido. Estas 

construções têm grande importância em trabalhos de Paleoclimatologia por conta de sua vasta 

distribuição geográfica e controle geocronológico preciso, feito através de datações U-Th, 

permitindo reconstruções paleoclimáticas de alta resolução em intervalos de tempo variáveis 

(WANG et al., 2004, 2006; CRUZ et al., 2009; CHENG et al., 2012; STRÍKIS et al., 2014). 

Alguns estudos correlacionaram a variabilidade de sistemas de monções com dados isotópicos 

de oxigênio (δ18O) e de carbono (δ13C), que, em conjunto, fornecem interpretações quanto às 

condições climáticas por conta da sensibilidade do fracionamento destes elementos à 

dissolução de carbonatos e à presença de cobertura de solo no epicarste (FAIRCHILD; 

BAKER, 2012; FAIRCHILD et al., 2006; LACHNIET, 2009). 

 Em um sistema cárstico, o solo recobre as rochas da chamada zona subcutânea ou 

epicarste, que compreende a superfície mais externa do pacote de rocha carbonática. A 

principal característica do epicarste é a maior permeabilidade em comparação às camadas de 

rocha mais profundas, em razão da presença de fraturas que funcionam como rotas de fluxo, 

permitindo que a dissolução seja substancialmente maior e mais uniformemente distribuída do 

que no volume de rocha bruta abaixo (KLIMCHOUK et al., 2000). Um sistema cárstico ainda 

pode ser subdividido em duas regiões baseadas em dominância de processos geoquímicos. A 

primeira é a região de dissolução, que abrange o perfil de solo e o epicarste, em que ocorrem a 

percolação de água e a dissolução da rocha carbonática. A segunda é a região de precipitação, 

que é a cavidade onde as soluções encontram-se supersaturadas em carbonato e a ocorre a 

formação dos espeleotemas (FAIRCHILD et al., 2006). 

Desde a segunda metade da década de 1960, estudos sobre a avaliação das variações 

isotópicas de δ18O e δ13C em espeleotemas, particularmente nas estalagmites, são movidos 

pelo interesse na distribuição destes isótopos na matriz carbonática. Por exemplo, as 

variabilidades de valores de δ18O são proxies frequentemente aplicados na reconstituição de 

paleopluviosidade e identificação de fontes de umidade, em que, valores negativos de δ18O 

são associados à intensificação do regime pluviométrico, e vice-versa (LACHNIET, 2009). 

Porém, nos sistemas cársticos, é necessário que se conheça detalhadamente os processos de 

fracionamento isotópico que ocorrem no epicarste, na zona vadosa e dentro das cavernas, 

durante o histórico da formação dos espeleotemas (RIECHELMANN et al., 2013). Por 
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fracionamento isotópico entende-se o enriquecimento relativo em um isótopo de um 

determinado elemento durante uma mudança de fase ou uma reação química, devido às 

diferenças de massa entre os átomos, que lhes confere maior ou menor facilidade de 

intercâmbio entre as fases da reação (LACHNIET, 2009; ALBARÈDE, 2011). 

 O δ13C dos espeleoetmas ainda é um proxy pouco explorado em reconstituições 

paleoclimáticas, entretanto, fornece importantes informações acerca das variações ambientais, 

como também do interior da caverna. Basicamente, os valores de δ13C são condicionados por 

três fatores; i) δ13C do CO2 dos poros do solo, herdado do metabolismo da cobertura vegetal, 

ii) a dissolução de rochas carbonáticas, que resulta em valores de δ13C do carbonato 

dissolvido com o das soluções percolantes, e iii) da degaseificação das soluções quando estas 

surgem em pontos de gotejamento que formam espeleotemas (LI et al., 2005). Tais fatores são 

relacionados diretamente com especificidades do sistema cárstico ao qual pertencem, como a 

espessura da cobertura de solo, as características do aquífero e comportamento do fluxo das 

soluções, a atmosfera da caverna e os processos hidrogeoquímicos ocorridos nos 

gotejamentos (FAIRCHILD et al., 2006). Tanto a atmosfera como a hidrogeoquímica dos 

gotejamentos são avaliados continuamente pelo monitoramento de cavernas, através de 

medições de pressão parcial de CO2 (pCO2), temperatura, umidade relativa e taxas de 

gotejamento (BAKER et al., 2007; CRUZ et al., 2005a, 2005b, 2007, 2009; KARMANN et 

al., 2007; BREITENBACH et al., 2015; NAGRA et al., 2017; WORTHAM et al., 2017). 

 Ainda assim, somente as variações dos registros isotópicos de δ13C e δ18O não 

respondem de forma satisfatória às questões sobre como os processos de intemperismo 

químico atuantes nas rochas e na cobertura pedológica do epicarste afetam a precipitação 

carbonática dentro das cavernas. Muito embora a vegetação tenha forte influência sobre a 

composição isotópica do δ13C da fração de carbono inorgânico dissolvido das soluções de 

infiltração, variações das condições físico-químicas durante a precipitação de carbonato 

exercem forte controle sobre a composição isotópico do δ13C do carbonato precipitado nos 

espeleotemas. A avaliação do papel da recarga pluvial e das influências do intemperismo e da 

pedogênese na formação e desenvolvimento de espeleotemas pode ser feita através das 

variações das razões isotópicas de estrôncio (87Sr/86Sr) e de urânio (δ234U), proxies que 

aliados aos registros de δ13C e δ18O, podem indicar os processos específicos relacionados à 

evolução da cobertura de solo sobre a caverna, bem como da saturação das soluções 

percolantes em íons bicarbonato (GAYSCONE; HARMON, 1992; BANNER et al., 1996; 

FAIRCHILD; BAKER, 2012). 
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 No contexto dos eventos climáticos relacionados aos ciclos de glaciação do 

Quaternário, os últimos 30 mil anos fornecem um recorte temporal crucial para estudar os 

efeitos das mudanças climáticas na paisagem e, por conseguinte nos processos pedogenéticos. 

Ao longo deste intervalo ocorreram importantes eventos climáticos como o Último Máximo 

Glacial, entre 24 e 19 ka AP, a fase de transição para o interglacial, conhecida como Deglacial 

entre 19 e 11,7 ka AP e, por fim, o Holoceno, atual fase interglacial que se estende desde 11,7 

ka AP até o presente. Visando à melhor compreensão de como as variações climáticas da 

última glaciação afetaram os processos pedogenéticos, este trabalho lança mão de abordagens 

multiproxy, integrando registros isotópicos de δ13C e δ18O com dados de 87Sr/86Sr e δ234U em 

espeleotemas da região Norte de Minas Gerais. A área de estudo é situada no limite sul do 

semiárido, lfocalização que configura uma importante zona de transição climática entre Clima 

Tropical Úmido de Savana (Aw) e Clima Tropical Semi-Árido (BSh) de acordo com a 

classificação de Köppen-Geiger (SÁ, 2009). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 O presente trabalho tem como objetivo principal reconstituir o intemperismo químico 

e a pedogênese do sistema cárstico da caverna Lapa Sem Fim através das variações das razões 

isotópicas de carbono (δ13C), oxigênio (δ18O), estrôncio (87Sr/86Sr) e urânio (δ234U), proxies 

que fornecem informações a respeito dos processos pedogenéticos ocorridos no epicarste. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar a evolução isotópica de carbono dos últimos 28 ka AP, com base em dados 

obtidos previamente de quatro estalagmites da caverna Lapa Sem Fim, construindo 

nova curva de δ13C que abrange os períodos Glacial Tardio, Deglacial e Holoceno; 

• Comparar os dados dos espeleotemas da Lapa Sem Fim com os resultados do 

monitoramento hidrogeoquímico e isotópico desta caverna, assim como com os perfis 

isotópicos de δ13C e δ18O do Centro Oeste; 

• Construir a curva de variabilidade dos registros isotópicos de estrôncio (87Sr/86Sr) de 

espeleotemas ao longo de 28 mil anos da Lapa Sem Fim, e compará-los com as 

assinaturas de δ13C; 

• Comparar as variabilidades dos valores de 87Sr/86Sr com o comportamento de isótopos 

de urânio (δ234U), de modo a aprimorar as interpretações paleoambientais feitas 

através dos dados de δ13C. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Conceitos básicos sobre fracionamento isotópico 

 O fenômeno do fracionamento isotópico decorre das diferenças de energia 

fundamental entre os átomos ou moléculas, dependendo principalmente das massas atômicas 

dos elementos envolvidos na reação ou mudança de fase; quanto maior a massa atômica de 

um elemento, menor é a sua energia de vibração. Nas moléculas, isto pode aumentar a energia 

necessária para romper as ligações. Sendo assim, quanto maior o peso de uma molécula, 

menor sua energia vibracional total, tornando-a menos reativa e susceptível ao fracionamento 

isotópico (CLARK; FRITZ, 1997; ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001; ALBARÈDE, 2011). 

 O fracionamento isotópico de um elemento pode ocorrer em condições de equilíbrio 

(fracionamento em equilíbrio) ou desequilíbrio (fracionamento cinético) (LACHNIET, 2009). 

No primeiro, as taxas de reações são iguais, havendo apenas diferentes concentrações de 

isótopos entre reagentes e produtos (ou entre duas fases). Já no segundo, as taxas de reações 

são diferentes para os isótopos de interesse (LACHNIET, 2009; ALBARÈDE, 2011). Em 

sistemas abertos, como as cavernas, a formação de espeleotemas se dá pela precipitação de 

carbonatos a partir de soluções supersaturadas. Esta característica implica em condições de 

desequilíbrio químico, o que acarreta em algum grau de desequilíbrio isotópico, favorecendo 

particularmente o fracionamento cinético (FAIRCHILD; BAKER, 2012). 

 Nas reações químicas ou mudanças de fase de um composto, a razão das quantidades 

de isótopos do elemento de interesse entre reagentes e produtos, ou entre duas fases distintas é 

denominada fator de fracionamento (α), que pode ser calculada através da equação 1: 

α =
RA

RB
    (eq. 1), 

em que A e B são os reagentes e produtos, ou as fases da reação, e R, a razão isotópica do 

elemento de interesse do composto/fase A e B (LACHNIET, 2009). 

 O valor de α da reação é função da cinética tanto das reações químicas como reações 

de mudanças de fase, que são influenciadas principalmente pelas condições de pressão, 

temperatura e do gradiente de concentração. A pressão pode ser tanto a do sistema (pressão 

total), como também a diferença de pressão parcial entre os dois membros da reação, que é a 

unidade de concentração que expressa pressão exercida por um determinado gás sobre uma 

superfície. Nos processos geoquímicos que vigoram na superfície, as variações do α 

geralmente são muito próximas a 1, sendo expressadas em termos de 1000lnα ou pela ainda 

notação ε, de acordo com a equação 2 (ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001): 
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𝜀 = (𝛼 − 1) × 103    (eq. 2) 

 As razões isotópicas de um composto são calculadas de acordo com as abundâncias 

dos isótopos de interesse, como por exemplo, 13C/12C, 18O/16O, D/H, em que o denominador é 

sempre o isótopo mais abundante. Portanto, diz-se que o isótopo de um elemento é pesado ou 

leve de acordo com a maior ou menor razão isotópica (ALBARÈDE, 2011). Para fins de 

conformidade, estes valores são comparados a padrões de referência conhecidos e apropriados 

para cada tipo de amostra. A notação delta (δ) representa os desvios das razões isotópicas, 

calculados através da equação 3: 

δR = [(
RAm

RP
) − 1] × 103    (eq. 3) 

 RAm é a razão isotópica do elemento de interesse na amostra, RP, a do padrão 

correspondente e ẟR é o desvio dado em permil (‰). Nos estudos paleoclimatológicos 

envolvendo carbonatos, os isótopos de interesse são os de oxigênio e carbono; assim, os sinais 

δ18O e δ13C podem ser calculados segundo as equações 4 e 5, respectivamente: 

δ O18 = [
( O18 O16⁄ )

amostra

( O18 O16⁄ )
padrão

−  1] × 103    (eq. 4) 

δ C13 = [
( C13 C12⁄ )

amostra

( C13 C12⁄ )
padrão

−  1] × 103     (eq. 5) 

 Os valores de δ18O e δ13C são interpretados de forma simples; valores positivos 

apontam para menor fracionamento do elemento na amostra, que concentra o isótopo pesado, 

e vice-versa. O padrão adotado mundialmente para amostras de carbonato é o PDB, sigla 

inglesa de Pee Dee Belemnite, referente aos carbonatos de belemnites da Formação Pee Dee, 

que aflora na Carolina do Norte (EUA) (ALBARÈDE, 2011). Atualmente é comercializado 

pela Agência de Energia Atômica Internacional da Áustria, sendo referido na literatura 

científica como V-PDB, devido ao prefixo Vienna. 

 Segundo Clark e Fritz (1997), há uma relação matemática entre o fator de 

fracionamento (1000lnα ou ε) e a notação delta: 

αA−B =

δ OA
18

1000
+ 1

δ OB
18

1000
+ 1

=
1000 +  δ OA

18

1000 +  δ OB
18     (eq. 6) 

 De acordo com a equação 6, os valores dos fatores de fracionamento tornam-se muito 

próximos daqueles de δ18O ou δ13C. Logo, 1000lnα ou ε próximo a 1 representa variações da 

ordem de 1‰ nos valores de δ18O ou δ13C. Tomando como exemplo as reações de 

precipitação de carbonato em cavernas, se o fracionamento de carbono entre os íons 
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bicarbonato tiver ε = -1, o carbonato depositado será 1‰ mais pesado do que o HCO3
- 

presente na solução residual (ZEEBE; WOLF-GLADROW, 2001). 

 Nas regiões cársticas ocorrem processos que afetam o fracionamento destes elementos, 

e, consequentemente, os sinais δ18O e δ13C. Portanto, estes valores dependerão, além das 

variações regionais de precipitação, de fatores específicos do sistema cárstico envolvido, que 

são; a presença de cobertura pedogenética e o tipo de flora, o efeito reservatório causado pelo 

aquífero cárstico, as taxas de precipitação de calcita no interior das cavernas e as influências 

antropogênicas decorrentes do uso do solo (FAIRCHILD et al., 2006). 

 

3.2 Registros isotópicos de carbono (δ13C) no sistema cárstico 

 A infiltração de chuva em um sistema cárstico ocorre através da cobertura de solo e 

representa uma média ponderada da precipitação anual, uma vez que parte deste volume de 

água é perdida devido à interceptação da cobertura vegetal, evaporação, transpiração ou 

eventualmente por escoamento superficial. A infiltração é responsável pelo aumento da 

umidade nos poros, que depende diretamente do volume e da sazonalidade das chuvas 

(LACHNIET, 2009), além das características do solo. A formação dos espeleotemas tem 

início na infiltração, em seguida da dissolução da rocha carbonática ao entrar em contato com 

as soluções percolantes, e culmina na precipitação de carbonato dentro da caverna. 

 O solo e a flora têm influência preponderante sobre a composição isotópica do 

carbono, destacando-se o papel da pressão parcial de CO2 (pCO2) como fonte de acidez para 

as soluções de infiltração (FAIRCHILD et al., 2006; FAIRCHILD, BAKER, 2012). Por 

exemplo, a concentração de CO2 na atmosfera é de 380 ppm, resultando em uma pCO2 de 

0,00038 atm. Nos solos, este gás é produzido pelos processos biológicos dos vegetais, e suas 

concentrações nos poros podem chegar a 100000 ppm (0,1 atm) (AMUNDSON et al., 1998; 

FORD, WILLIAMS, 2007). 

 O δ13C do CO2 dos solos reflete a assinatura isotópica da cobertura vegetal do 

epicarste. À medida que as raízes realizam respiração celular e ocorre a decomposição de 

matéria orgânica, o CO2 liberado será aproximadamente 4‰ maior que o da planta original 

(CERLING, 1984 apud AMUNDSON et al., 1998), gerando valores de δ13C menos negativos. 

As gramíneas realizam fotossíntese tipo C4 e apresentam δ13C variando entre -17‰ e -9‰, 

com média de -14‰; já as plantas de folhas largas realizam fotossíntese tipo C3 e possuem 

δ13C entre -32‰ e -20‰, com média de -27‰ (PESSENDA et al., 1996, 2009; 

McDERMOTT, 2004; DREYBODT, SCHOLZ, 2011). Assim, espera-se que o CO2 das 
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plantas C3 tenha δ13C em torno de -23‰, e o de plantas C4 em torno de -10‰. Em 

comparação com o δ13C do CO2 atmosférico (δ13C ≅ -7‰), o δ13C da biomassa continental 

mais negativo indica que a fixação do CO2 nos solos ocorre em desequilíbrio isotópico 

(ALBARÈDE, 2011). 

 Durante a infiltração, o CO2(g) do solo é solubilizado (reação 1) tornando-se aquoso. 

Sob condições de pH baixo, o CO2(aq) reage com a água formando ácido carbônico (reação 2), 

que, por ser um ácido fraco, tende à desprotonação à medida em que o pH aumenta (reações 3 

e 4) (FAIRCHILD; BAKER, 2012): 

CO2(g) ↔  CO2(aq)     (r. 1) 

H2O + CO2(aq) → H2CO3    (r. 2) 

H2CO3 → H+ + HCO3
−    (r. 3) 

HCO3 
− →  H+ + CO3

−2    (r. 4) 

 As reações 1, 2, 3 e 4 mostram as etapas de formação da fração de carbono inorgânico 

total ou carbono inorgânico dissolvido (CID) das soluções percolantes na zona vadosa, e 

contém o CO2(g) da respiração vegetal e da degradação de matéria orgânica, e os íons 

bicarbonato (HCO3
-) e carbonato (CO3

2-), que são produtos da dissociação do ácido carbônico 

(H2CO3) (AMUNDSON et al., 1998; FAIRCHILD; BAKER, 2012). As proporções destes 

compostos nas soluções dependem, além da pCO2 e do pH do solo, da temperatura da região e 

da taxa de dissolução da rocha carbonática, numa relação simples; quanto maior a pCO2 do 

solo, menor o pH da solução e maior a quantidade de carbonato dissolvido (FORD; 

WILLIAMS, 2007). 

 As reações 3 e 4 representam as dissociações do ácido carbônico e do íon bicarbonato 

que, ao solubilizarem os íons H+, reduzem o pH das soluções percolantes. O alto poder 

corrosivo das mesmas permite maior dissolução de rocha encaixante do epicarste, como é 

descrita na reação 5. Por fim, tem-se que a dissolução de carbonato no sistema cárstico é 

resumida de acordo com a reação 6: 

CaCO3  +  H+ ↔ Ca+2  +  HCO3
−    (r. 5) 

H2O +  CO2(aq) + CaCO3 ↔ Ca+2 + 2HCO3
−    (r. 6) 

 No interior das cavernas, ao entrar em contato com uma atmosfera de menor pCO2, as 

soluções sofrem degaseificação, segundo a reação 7: 

2HCO3
− + Ca+2 ↔ CaCO3 + H2O + CO2(g)    (r. 7) 

 O pH dos sistemas cársticos varia entre 7 e 8, faixa em que a espécie predominante no 

CID é o íon bicarbonato (HCO3
-), com uma pequena contribuição de carbonato (CO3

2-), 
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embora este seja mais comum em condições de pH superior 10 (Figura 1) (ALBARÉDE, 

2011; FAIRCHILD, BAKER, 2012). As principais reações que contam no cálculo total do ε 

envolvido na especiação do CID são as dissoluções do CO2(g) (εdg) e de bicarbonato (εdb). Os 

valores do fracionamento podem ser resumidos por εgb (CO2(aq) - HCO3
-) (ZEEBE; WOLF-

GLADROW, 2001). 

 

 

Figura 1: Especiação de carbonatos da fração inorgânica (CID) de soluções do sistema cárstico em 

função do pH. Extraída de Fairchild e Baker (2012). 

 

 A degaseificação das soluções favorece a formação de espeleotemas e depende da 

diferença de pCO2 entre a solução gotejante e a atmosfera da caverna; quanto maior esta 

diferença, mais carbonato precipita. Portanto, o δ13C de uma estalagmite é resultado não 

apenas da composição isotópica do CO2(g) do solo, como também dos fatores de 

fracionamento isotópico (ε) das reações de solubilização e hidratação do CO2 (reações 1 e 2), 

dissolução em íon bicarbonato (reação 3) e da precipitação de carbonato (reação 7). 

 A Figura 2 mostra as etapas de formação de bicarbonato (HCO3
-), desde a hidratação 

do CO2(aq), com as respectivas curvas de variação de ε versus temperatura. Para fins de 

cálculo, é feita a conversão de temperatura entre as escalas Celsius e Kelvin (TK = T(°C) + 

273,15). De acordo com o gráfico, a reação mais influente no fracionamento do carbono das 

estalagmites é a hidratação do CO2 (CO2(aq) ↔ H2CO3
-) que, sob condições de temperatura 

próximas de 20oC, induz ao enriquecimento do δ13C da ordem de 10‰. Então, caso o CO2(g)  



10 

 

tenha δ13C = -23‰, assinatura típica de plantas C3, o δ13C do HCO3
- será de -13‰ (ZEEBE; 

WOLF-GLADROW, 2001). 

 

 

Figura 2: Variações de ε em função da temperatura nas etapas de formação do CID de soluções, modificada de 

Zeebe e Wolf-Gladrow (2001). Nota: ε = (α−1) x 10
3
; g = fase gasosa (CO

2(g)
); d = CO

2 
dissolvido; b 

=bicarbonato (HCO
3

-
); c = carbonato (CO

z

2-
); α = (ε/10

3
) + 1. 

 

 Os efeitos isotópicos relacionados com os processos de degaseificação e a pCO2 

também se relacionam com as taxas de gotejamento dentro da caverna. Quanto menor a taxa 

de gotejamento, maior o tempo para reequilíbrio isotópico durante a formação dos 

espeleotemas. Tais efeitos são mais expressivos nos valores de δ13C, que tenderão a serem 

maiores, pois os processos de fracionamento de carbono nos espeleotemas são intensificados 

(DREYBRODT; SHOLZ, 2011). 

 

3.3 Razões isotópicas de estrôncio (87Sr/86Sr) 

Diferentemente dos isótopos estáveis, os isótopos radiogênicos sofrem decaimento 

radioativo, sobretudo aqueles com massa superior a 56. Consequentemente, os núcleos 

tornam-se mais instáveis e as diferenças entre as massas atômicas dos isótopos diminuem 
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(BANNER, 2004). Dentre os sistemas radiogênicos aplicados nas geociências, destaca-se o 

rubídio-estrôncio (Rb-Sr), descrito sucintamente a seguir. 

 O rubídio (Rb) tem número atômico 37, pertence ao grupo dos metais alcalinos (I-A) e 

é classificado como incompatível, por permanecer na fase líquida durante a cristalização dos 

magmas, ou seja; não há minerais de Rb, de modo que este elemento ocorre 

predominantemente como elemento-traço. O cátion Rb+
 possui raio de 1,52 Å e substitui o 

potássio (K+, raio iônico de 1,38 Å) nas celas unitárias dos feldspatos alcalinos. Na natureza, 

existem dois isótopos de Rb; 85Rb com 72,17% de abundância, e 87Rb, radioativo, que tem 

abundância de 27,83% (GERALDES, 2010). 

 O estrôncio (Sr) é um metal alcalino terroso (grupo II-A) de número atômico 38 e que 

forma poucos minerais próprios, dentre os quais se destacam a estroncianita (SrCO3) e a 

celestita (SrSO4). O cátion Sr+2 possui raio de 1,13 Å, pouco maior que o do Ca+2 (0,99 Å), o 

que permite a substituição nas celas unitárias de minerais, preferencialmente nas de 

coordenação octaédrica. Há quatro isótopos de Sr; 88Sr, 87Sr, 86Sr e 84Sr, cujas abundâncias 

são, respectivamente, 82,53%, 7,04%, 9,87% e 0,56%, originados pelas reações de 

nucleossíntese primordiais. Destes, apenas o 87Sr pode também ter origem radiogênica, como 

produto do decaimento por emissão beta do87Rb, que possui constante de decaimento () de 

1,42 x 10-11 anos-1, tempo de meia vida (T1/2) de 4,9 Ga, e  é um antineutrino (reação 8) 

(BANNER, 2004; GERALDES, 2010): 

Rb →87 Sr +  β−87 +  + 0,275 meV     (r. 8) 

 As concentrações de isótopos radiogênicos (87Sr), e consequentemente a idade de um 

reservatório, podem ser calculadas a partir da relação linear entre a quantidade do isótopo pai 

(87Rb) e o filho (87Sr), estabelecida pela Lei do Decaimento Radioativo. Como os resultados 

obtidos pelos espectrômetros são dados através de razões isotópicas, divide-se todos os 

membros da equação de decaimento pelas concentrações do isótopo não radiogênico estável, 

que, neste caso é o 86Sr (BANNER, 2004). Assim, obtém-se a expressão da equação 7: 

Sr87

Sr86  =  (
Sr87

Sr86 )
0

+  (
Rb87

Sr86 ) (eλt − 1)    (eq. 7) 

 De acordo com a equação 7, (87Sr/86Sr)0 é o intersecto da reta com o eixo vertical, e 

representa o valor das razões 87Sr/86Sr no momento da formação do reservatório, e 87Rb/86Sr é 

a inclinação da reta, que varia de acordo com o teor de 87Rb. O sistema radioativo Rb-Sr é 

aplicado em estudos geocronológicos e geoquímicos, particularmente em questões 
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envolvendo a evolução da composição dos reservatórios, principalmente a crosta terrestre e o 

manto (BANNER, 2004; GERALDES, 2010). 

 As razões isotópicas de Sr são amplamente utilizadas em materiais geológicos como 

parâmetros de correlação petrogenético. De um modo geral, razões 87Sr/86Sr são medidas em 

minerais autigênicos, como carbonatos, sulfatos, fosfatos, entre outros, como forma de avaliar 

as variações relativas das fontes de sedimento em uma determinada bacia sedimentar 

(BANNER; HANSON, 1990; HALVERSON et al., 2005, 2007, 2010). 

 Os oceanos são os reservatórios finais de estrôncio, com quantidade de 1,21x1027 mol; 

as contribuições das fontes, assim como suas concentrações de Sr e razões 87Sr/86Sr foram 

compiladas e resumidas por Banner (2004): i) influxos fluviais (87Sr/86Sr = 0,7116) fornecem 

3,40 x1010 mol/ano ;ii) diagênese de sedimentos plataformais, interações entre água e 

assoalho ou água e arcos de ilha (87Sr/86Sr = 0,7084) geram 0,34x1010 mol/ano; iii) interação 

entre água e cordilheiras oceânicas (87Sr/86Sr = 0,7037) geram 1,20 x1010 mol/ano. 

 Ao longo do tempo geológico, os depósitos de rochas carbonáticas aumentaram 

significativamente de expressividade. Há poucos registros de carbonatos arqueanos (4000-

2500 Ma), devido à interação direta entre as águas oceânicas com o manto através do 

vulcanismo característico desta era. No Proterozóico (2500-541 Ma), quando um volume 

considerável de crosta continental já havia sido formado, surgiram os depósitos carbonáticos 

plataformais; apenas a partir do Triássico (250 Ma) tornaram-se mais frequentes em 

ambientes marinhos profundos. Isto pode ser observado através da evolução do sinal isotópico 

de 87Sr/86Sr, pois a composição de estrôncio registrada passou a mostrar também a 

contribuição do intemperismo tanto das rochas portadoras de cálcio, como das portadoras de 

87Rb. As variações das razões 87Sr/86Sr também refletem a importância dos processos de 

espalhamento oceânico, que tende a reduzi-las, e de soerguimento de cordilheiras, que tende a 

aumentá-las (FARCHILD; BAKER, 2012). 

 Em estudos paleoclimatológicos envolvendo espeleotemas, as razões 87Sr/86Sr são 

registros isotópicos amplamente aplicados, pois sua integração com os métodos de datação e 

os registros de δ13C e δ18O fornece uma abordagem nova no que diz respeito as relações entre 

a variabilidade climática e a geoquímica de águas subterrâneas (BANNER et al., 1996). As 

variações de 87Sr/86Srfuncionam como traçadores isotópicos de processos geoquímicos 

exógenos, como o intemperismo químico das rochas da crosta continental, pedogênese, e nos 

estudos de identificação de fontes de estrôncio (BANNER et al., 1996; LI et al., 2005: 

FAIRCHILD; BAKER, 2012). A principal vantagem de se avaliar as razões 87Sr/86Sr é que o 
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fracionamento deste elemento é desprezível, mesmo durante os processos de evaporação, 

degaseificação e mediante as flutuações de temperatura (BANNER et al., 1996). 

 Nos sistemas cársticos, os valores de 87Sr/86Sr tanto em soluções de gotejamento como 

as de espeleotemas são aplicados na identificação de possíveis fontes deste elemento, com 

particular atenção à cobertura de solo e as rochas carbonáticas em que se desenvolvem as 

cavernas. As medições das variações de estrôncio teoricamente devem apontar para qual é a 

mais preponderante no registro deste isótopo (FAIRCHILD; BAKER, 2012). 

 

3.4 Registros isotópicos de urânio (ẟ234U) 

 O urânio (U) é um elemento que possui número atômico igual a 92, pertencente ao 

grupo dos actinídeos, e que pode formar minerais próprios, destacando-se a uraninita (U3O8). 

Porém, é mais comumente encontrado como elemento traço em rochas ígneas, metamórficas e 

sedimentares. Na natureza, o isótopo com maior abundância deste elemento é o 238U 

(99,27%), que é o isótopo pai de uma extensa série de decaimento radioativo, iniciada por 

emissão de partícula alfa, e que cujo produto final é o 230Th, como mostra de forma resumida 

a reação 9. O tempo de meia-vida (T1/2) do238U é de 4,58 bilhões de anos, o do 234Th é de 24 

dias, o do 234Pa é de 35,4 dias e o do234U é de aproximadamente 2,45 mil anos (GAYSCONE, 

1992; CHENG et al., 2000): 

U238 α
→ Th

β
→234 Pa

β
→234 U234 α

→ Th230     (r. 9) 

 No que diz respeito à geoquímica dos processos exógenos o urânio é conhecido por ter 

grande afinidade com a matéria orgânica, associando-se a ácidos fúlvicos e úmicos, assim 

como a coloides orgânicos (RICHARDS; DORALE, 2003). O urânio quando em seu estado 

de oxidação mais baixo (U+4) é menos solúvel do que no maior estado de oxidação (U+6). O 

cátion U+6 é mais facilmente incorporado à matéria orgânica por complexação, a depender 

somente das condições de temperatura, pH e da presença de íons complexantes. Por exemplo, 

a uma temperatura de 25°C, e uma atmosfera com pCO2 de 0,01 atm, o U+6 pode ligar-se a 

carbonatos (pH > 7,5), fosfatos (pH entre 4 e 7,5), fluoretos (pH entre 3 e 4), sulfatos (pH < 4) 

e, mais raramente a silicatos (pH = 6) (GAYSCONE, 1992). 

 Na natureza, é incomum que ocorra fracionamento isotópico em radionuclídeos 

pesados. No caso do urânio, este fracionamento se refere às atividades de decaimento, e são 

particularmente observadas entre as rochas portadoras de urânio e as soluções lixiviadas das 

mesmas (GAYSCONE, 1992; RICHARDS; DORALE, 2003). Como a idade de formação de 

rochas ou minerais portadores de urânio é da ordem de centenas de milhões de anos, os 
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diferentes filhos radioativos das séries de urânio encontram-se em equilíbrio secular, i,e., as 

atividades de decaimento são semelhantes. O equilíbrio secular de isótopos de uma mesma 

série de desintegração é calculado pelas razões entre as quantidades do isótopo pai (238U) e do 

isótopo filho (234U). As razões esperadas para o equilíbrio secular do urânio (234U/238U) 

variam entre 0,5 e 40 (GAYSCONE, 1992). 

 Há três fatores que afetam o equilíbrio secular do urânio. O primeiro é a oxidação, na 

qual a mudança de estado de oxidação aumenta a solubilidade de urânio, e consequentemente, 

reduz as razões de equilíbrio secular. O segundo é a lixiviação de rochas que contém minerais 

já afetados pelo decaimento do 238U, contribuindo para que haja excesso de 234U na solução 

(GAYSCONE, 1992). 

 O terceiro é o fenômeno do recuo alfa, que ocorre durante o decaimento do 238U. A 

ejeção de partícula alfa por um átomo de 238U próximo à superfície de um mineral faz com 

que o isótopo filho (234Th) seja expelido do retículo cristalino. Como as meias-vidas do 234Th 

e do seu isótopo filho 234Pa são muito curtas, o 234U formado permanece em solução, levando 

à maior lixiviação de 234U. Consequentemente, decaimentos sucessivos aumentam as razões 

238U/234U em águas subterrâneas (GAYSCONE, 1992; RICHARDS; DORALE, 2003). 

 O parâmetro δ234U, medido a partir das datações U-Th, relaciona as razões 234U/238U 

das amostras datadas com os valores esperados para as condições de equilíbrio secular 

(equação 8): 

δ234U = [
( U/ U238234 )

medido

( U/ U238234 )
equilíbrio

− 1] × 103    (eq. 8) 

(234U/238U)medido é a razão de massa medida na amostra, e (234U/238U)equilíbrio é a razão de massa 

nas condições de equilíbrio secular. O δ234U(0) representa o δ234U no momento da cristalização 

do carbonato, e é dado pela equação 9: 

δ234UT = δ234U0e−λ234UT    (eq. 9) 

 Os registros isotópicos de urânio em depósitos continentais têm grande aplicabilidade 

em estudos paleoclimatológicos porque abrange intervalos temporais de aproximadamente 

600 mil anos. Particularmente nos espeleotemas, as idades U-Th podem ser usadas até mesmo 

como um proxy independente dos valores de δ13C, δ18O e 87Sr/86Sr. Através da avaliação da 

frequência de distribuição de idades U-Th na matriz carbonática, é possível obter informações 

cronológicas a respeito da duração de glaciações e de períodos periglaciais (GAYSCONE; 

HARMON, 1992). 



15 

 

 Também através dos valores de δ234U de espeleotemas é possível avaliar as condições 

de saturação de águas subterrâneas em bicarbonato (HCO3
-), e, em última instância, a 

presença de cobertura vegetal sobre a caverna. Como referido na seção 3.2, a formação de 

espeleotemas se dá pela precipitação de carbonato originado de íons bicarbonato em solução; 

na condição de acidez adequada (pH = 7,5), soluções subsaturadas em HCO3
-, são 

relacionadas à menor pCO2  no solo, indicando pouca cobertura vegetal. Por outro lado, as 

soluções supersaturadas em HCO3
- são relacionadas à maiores pCO2  no solo, apontando para 

a presença de cobertura vegetal (GAYSCONE; HARMON, 1992). 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é a caverna Lapa Sem Fim (16° 8'59,60"S, 44°37'40,03"W), que dista 

de 6,3 km do perímetro urbano de Luislândia, município do norte de Minas Gerais, no vale do 

Rio São Francisco (Figura 3). A caverna é destino de expedições exploratórias desde o final 

da década de 1930, quando foi nomeada Lapa da Vargem Grande (MINAS GERAIS, 1939 

apud SILVA, 2003), e é a maior já mapeada no estado. Sua morfologia é labiríntica de 

planimetria reticulada, com aproximadamente 21 km de extensão em planta, desenvolvida ao 

longo de fraturas de cisalhamento conjugados (Figura 4) (SILVA et al., 2003). 

Uma característica marcante dos salões é que os patamares superiores têm forma 

elíptica, formado provavelmente por diferença de taxa de dissolução. Em seção transversal 

aparenta ter forma de fechadura, associada à fase de ampliação por entalhamento vadoso 

(STRÍKIS, 2015). Este tipo de desenvolvimento é chamado singênese, processo em que o 

entalhamento vertical acaba sobrepõe-se ao alargamento da caverna, levando ao 

desenvolvimento incisivo com paredes semelhantes às de um cânion (FARRANT; SMART, 

2011). Fases de inundações periódicas podem ser evidenciadas pela ocorrência de materiais 

sedimentares alóctones depositados nas galerias mais superiores (Figura 5). 

 

 

Figura 3: Imagem de satélite das localizações de Luislândia e da Lapa Sem Fim. Fonte: Google Earth. 
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Figura 4: Mapa da Lapa Sem Fim, elaborado pelo Espeleogrupo Peter Lund (EPL) e pela União Paulista de Espeleologia (UPE). P1 e P2 são os pontos de monitoramento 

hidrogeoquímico e isotópico, com período de atividade entre 2011 e 2016. 
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Figura 5: Entrada da Lapa Sem Fim (esquerda) e detalhe da morfologia do conduto principal (direita). 

 

4.1 Geologia regional e local 

 O vale do São Francisco está tectonicamente inserido na porção central do Cráton do 

São Francisco. De uma forma geral, a região apresenta uma cobertura tabular horizontal, 

pouco deformada, composta por três grandes depósitos sedimentares distintos; Grupo 

Bambuí, Grupo Urucuia e depósitos paleógenos e quaternários pertencentes à bacia 

intracratônica do São Francisco (ALKIMIM; MARTINS NETO, 2001; IGLESIAS-

MARTÍNEZ, 2007; IGLESIAS; ULHEIN, 2009). 

 O Grupo Bambuí, de idade neoproterozóica, é a cobertura de maior distribuição no 

Cráton e na bacia do Rio São Francisco, representando uma associação siliciclástica e 

bioquímica depositada em mar epicontinental, em três megaciclos de raseamento, cada um 

contendo fases de transgressão, subsidência e regressão marinhas (DARDENNE, 1978, 1981, 

2000). O primeiro é representado pela Formação Sete Lagoas (carbonática); o segundo, pelas 

formações Serra de Santa Helena (pelito-carbonática) e Lagoa do Jacaré (carbonática); e o 

terceiro, pela Formação Serra da Saudade (pelítica) (ALVARENGA et al., 2007; IGLESIAS-

MARTÍNEZ, 2007; IGLESIAS; ULHEIN, 2009). 

 A Lapa Sem Fim se desenvolve nas rochas carbonáticas da Formação Lagoa do Jacaré 

(Figura 6). Litologicamente, trata-se de calcários de cor preta a cinza, localmente oolíticos e 

pisolíticos, brechas intraclásticas, margas e intercalações de siltitos e folhelhos esverdeados, 

cujo ambiente de deposição interpretado foi o de plataforma carbonática regressiva submetida 

à ação de tempestades (IGLESIAS-MARTÍNEZ, 2007; IGLESIAS; ULHEIN, 2009). No 

interior da caverna, sobretudo nos patamares superiores das galerias, ocorrem depósitos 
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arenosos finos retrabalhados, associados ao Grupo Urucuia. Este pacote rochoso foi 

primeiramente estudado e nomeado por Barbosa (1965 apud IGLESIAS; ULHEIN, 2009), e é 

composto arenitos brancos e avermelhados com granulometria fina a média, com grãos bem 

selecionados e matriz argilosa escassa. Há locais em que se encontram níveis basais de 

conglomerados monomíticos (CAMPOS; DARDENNE, 1997b apud IGLESIAS, ULHEIN, 

2009). Nesses depósitos siliciclásticos desenvolve-se uma fina canga laterítica. 

O Grupo Bambuí tem sido alvo de estudos isotópicos envolvendo medidas de δ13C em 

amostras de rocha total, cujos valores mostram forte tendência de aumento, ficando 

anormalmente altos na Formação Lagoa do Jacaré (e,g, KAWASHITA et al., 1993; SANTOS 

et al., 2000; MISI et al., 2007; CUNHA, 2015; STRÍKIS, 2015). À exceção do trabalho de 

Stríkis (2015), o perfil isotópico destas rochas ao longo do Proterozoico foi avaliado também 

através das razões 87Sr/86Sr, abordando a correlação quimioestratigráfica com outras sucessões 

carbonáticas ao redor do mundo. Já no trabalho de Santos et al. (2000) não constam medidas 

de 87Sr/86Sr, porém, os autores obtiveram teores de Sr da ordem de 1000 ppm. 

 

Tabela 1: Valores de δ13C e 87Sr/86Sr para a Formação Lagoa do Jacaré. 

 δ13C (V-PDB) 87Sr/86Sr Localização 

Kawashita et al. (1993) +11,2‰ 0,7074 – 0,7080 Paraopeba (MG) 

Santos et al. (2000) +12‰ ------------- MG e GO* 

Misi et al. (2007) +14,7‰ 0,7074 – 0,7082 Serra do Ramalho (BA) 

Cunha (2015) +12‰ 0,7075 – 0,7082 BR 135** 

Stríkis (2015) +13,2‰ ------------- Luislândia (MG) 

*Município de São Domingos. 

**Trecho entre os municípios de Buenópolis e Montes Claros. 

 



20 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa geológico (esquerda), perfil AA’ (abaixo) do norte de MG em escala 1:500.000 e legenda destacando as unidades litoestratigráficas (direita). 

Modificada de Iglesias-Martínez (2007). 



21 

 

4.2 Climatologia 

O estado de MG tem clima tropical semiúmido, com temperaturas médias anuais 

variando em torno de 25°C (INMET, 2016), e precipitação acumulada anual de 

aproximadamente 944 mm, de acordo com dados da estação meteorológica do município de 

Brasília de Minas (ANA, 2016). A distribuição das chuvas no norte do estado é marcada pela 

atuação do Sistema de Monções Sul-Americano (SMSA), cuja fonte de umidade é a Bacia 

Amazônica (RAO et al., 1996). 

As monções se desenvolvem em resposta ao contraste de temperatura entre as regiões 

continentais e os oceanos, e são os principais componentes das chuvas em estações quentes 

(VERA et al., 2006). No norte de Minas Gerais, embora não haja inversão significativa da 

direção dos ventos, apenas a sazonalidade da precipitação é suficiente para classificar o clima 

da região como sendo de monções (REBOITA et al., 2015). 

O SMSA tem início por volta de setembro, quando as convecções se tornam mais 

intensas e migram da América Central para a América do Sul. A estação úmida se inicia sobre 

a Amazônia Equatorial espalhando-se nas direções leste e sudeste, e é marcada por chuvas 

intensas. No intervalo entre o fim de novembro até fevereiro, o aquecimento da superfície do 

continente, junto ao calor latente de condensação liberado e à umidade da Bacia Amazônica 

formam uma região meteorológica chamada Alta da Bolívia (VERA et al., 2006; REBOITA 

et al., 2013; 2015), região meteorológica entre a Bolívia e o Peru, quando se formam uma 

zona de baixa pressão atmosférica e um anticiclone de altos níveis de altitude. 

A variabilidade da Alta da Bolívia relaciona-se diretamente com a distribuição 

espacial e temporal da precipitação. Na primavera, as convecções na bacia amazônica são 

intensificadas, fortalecendo o anticiclone; no outono, tem-se a migração da Alta para norte. 

No inverno, ocorrem pouquíssimas convecções, enfraquecendo o anticiclone; já no verão, a 

Alta está em seu máximo desenvolvimento, uma vez que a atividade convectiva está em seu 

ápice (REBOITA et al., 2013). 

Durante a fase madura do SMSA as convecções profundas cobrem a maior parte da 

América do Sul, desde o equador até a latitude de 20°S. A principal atividade convectiva 

nesta região relaciona-se a uma banda de nebulosidade e precipitação que se estende desde a 

Amazônia até o Sudeste do Brasil chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 

(Figura 7). A principal característica da ZCAS é a ocorrência de jatos de baixos níveis, 

chamados Jatos de Baixo Nível Sul-Americanos. No verão, estes jatos intensificam os ventos 
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a leste dos Andes e transportam umidade oriunda da Bacia Amazônica e da Bacia do Rio de 

La Plata (VERA et al., 2006). 

 

 

Figura 7: Climatologia das precipitações influenciadas pela ZCAS entre junho e agosto (JJA) e entre dezembro e 

fevereiro (DJF). Desenvolvida através do software MatLab (julho de 2018). 

 

No norte de Minas Gerais, os volumes de chuva são distribuídos entre uma estação 

úmida, entre setembro e março, e outra seca, entre abril e agosto. A primeira contem 
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aproximadamente 90% dos acumulados mensais de chuva, chegando a valores da ordem de 

840 mm. Os maiores volumes de precipitação são de 460 mm, no período entre dezembro a 

fevereiro, fase madura do SMSA. Entre março e maio ainda há um volume significativo de 

chuva, coincidindo com a fase declinante do SMSA, em que a intensidade das convecções 

começa a diminuir, marcando o início da migração rumo ao equador. Entre junho e agosto 

ocorre a estação seca, cujo volume de chuva é de no máximo 15 mm, devido ao 

enfraquecimento das convecções, e consequentemente da ZCAS (Figura 8) (REBOITA et al., 

2015). 

 

 

 

Figura 8: Distribuição da precipitação anual no estado de Minas Gerais no verão (DJF) e no inverno (JJA). 

Extraída e adaptada de Reboita et al (2015). 

  



24 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Amostragem e processamento para análises de 87Sr/86Sr 

 As amostras destinadas às análises de 87Sr/86Sr são classificadas em cinco categorias: 

i) carbonatos de estalagmites; ii) carbonatos depositados sobre superfícies artificiais, neste 

caso, representadas por vidros de relógio; iii) rocha encaixante; iv) cobertura de solo; e v) 

sedimentos siliciclásticos associados ao Grupo Urucuia. 

 Antes dos procedimentos de preparação para as análises de 87Sr/86Sr, é feita a pesagem 

das amostras em balança com precisão de cinco casas decimais, calibrada para miligramas. O 

armazenamento é feito em cadinhos de teflon da fabricante Savillex. Apenas as amostras de 

rocha encaixante e de solo foram pulverizadas antes da pesagem. 

 Segundo os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) estabelecidos pelo 

Laboratório de Estudos Geocronológicos, Geodinâmicos e Geoambientais da Universidade de 

Brasília (UnB), utilizou-se uma massa de aproximadamente 20 mg por amostra. Os processos 

de amostragem de cada categoria serão descritos a seguir. 

 

5.1.1 Carbonatos de estalagmites 

 A amostragem das estalagmites foi realizada através de uma microfresa, modelo 5400 

da Sherline. Foram coletadas 48 amostras de um conjunto de quatro estalagmites (LSF3, 

LSF15, LSF16 e LSF19) que cobrem o intervalo temporal referente aos últimos 28 mil anos. 

A escolha dos posicionamentos de amostragem para análises de 87Sr/86Sr (Figuras 9 e 10) foi 

feita de forma que ficassem próximos aos horizontes das datações U-Th realizadas por Stríkis 

(2015), e cujos valores constam tabelados no Anexo 1. 
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Figura 9: Preto: horizontes de idades U-Th (STRÍKIS, 2015). Vermelho: níveis de amostragem para análises de 

87Sr/86Sr nas estalagmites LSF3 e LSF16. 

 

 



26 

 

  

Figura 10: Preto: horizontes de idades U-Th (STRÍKIS, 2015). Vermelho: níveis de amostragem para análises de 

87Sr/86Sr nas estalagmites LSF15 e LSF19.  
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5.1.2 Carbonatos de vidros de relógio  

 Os vidros de relógio fazem parte do acervo do monitoramento isotópico da Lapa Sem 

Fim, cujas atividades ocorreram entre os anos de 2011 e 2016. A Figura 11 apresenta a 

imagem de um vidro instalado na Lapa Sem Fim no ponto de monitoramento P2. 

  

Figura 11: Vidros de relógio instalados no ponto de monitoramento P1 da caverna Lapa Sem Fim. 

 

 Estes vidros foram previamente jateados com areia, a fim de facilitar a deposição de 

calcita pelo aumento da superfície de contato, e são posicionados sob dois pontos de 

monitoramento (P1 e P2) onde haviam gotejamentos ativos; a escassez de pontos monitorados 

se deve ao caráter intermitente destes gotejamentos. A amostragem foi realizada por raspagem 

manual com auxílio de um bisturi (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Raspagem de carbonatos depositados em vidro de relógio. 
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5.1.3 Rocha encaixante e cobertura de solo 

 Três amostras de rocha encaixante foram coletadas; a primeira, na porção mais 

externa, em afloramento sobre a caverna, e as demais ao longo do conduto principal. A Figura 

13 apresenta a imagem de porção do afloramento de rocha encaixante sobre a caverna Lapa 

Sem Fim amostrada para análise de 87Sr/86Sr. 

  

Figura 13: Imagens da rocha encaixante amostrada para análises de 87Sr/86Sr. (a) afloramento sobre a Lapa Sem 

Fim; (b) amostra do conduto principal da caverna. Os círculos vermelhos destacam as porções amostradas. 

 

 Já a amostragem de solo foi realizada em um perfil localizado sobre o conduto 

principal da caverna, formado por um ravinamento de médio porte. Ao todo, cinco amostras 

foram coletadas obedecendo a um espaçamento de 20 cm (Figura 14). A pulverização foi 

realizada em moinho de disco, em períodos de dez minutos por amostra (Figura 15). 
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Figura 14: Amostragem de solo em ravinamento para as análises de 87Sr/86Sr. 

 

 

Figura 15: Amostras de rocha (LSF3-01, LSF3-02 e LSF4-01) e de solo (LSF2-00) após a moagem. 

 

5.1.4 Sedimentos siliciclásticos  

 No interior da Lapa Sem Fim, há depósitos de sedimentos siliciclásticos arenosos, de 

granulometria fina, bem selecionados, com bioclastos compostos por restos de raízes e folhas. 
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Estes sedimentos são relacionados ao Grupo Urucuia, cuja descrição litológica consta no item 

4.1. As amostras destes sedimentos foram coletadas em depósito localizado próximo ao 

conduto principal (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Pacote de sedimento arenoso relacionado ao Grupo Urucuia coletado no interior do conduto principal 

da Lapa Sem Fim. 

 

5.2 Abertura dos carbonatos 

 Após as pesagens, é feita a abertura dos carbonatos das estalagmites e dos vidros de 

relógio. As amostras são dissolvidas com ácido acético a 0,05 mol/L e transferidas para 

microtubos com capacidade de 2 mL, que permanecem abertos até a dissolução completa do 

carbonato, i.e., quando cessa a liberação de CO2. Em seguida, as soluções são colocadas em 

banho de ultrassom por 20 minutos, e encaminhadas para centrífugas nas quais são agitadas 

por dez minutos. 

 Terminada a centrifugação, pipeta-se 1 mL do sobrenadante, que é retornado ao aos 

cadinhos de teflon, levado para a capela com exaustão e colocada em chapa aquecedora a 

140°C até a completa evaporação. A amostra restante no tubo é armazenada para eventuais 

réplicas. O fluxograma resumindo as etapas de abertura das amostras de carbonato encontra-

se na Figura 16. 
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Figura 17: Etapas de abertura das amostras de carbonatos. 

 

5.3 Digestão das amostras de rocha encaixante e de solo 

 A digestão das amostras de solo e da rocha encaixante é feita em quatro etapas até a 

passagem das amostras pela coluna cromatográfica. Neste procedimento, usa-se HNO3 para 

eliminação de matéria orgânica, e HF para a abertura de matriz silicática; ambos os ácidos são 

destilados e concentrados. 

 O primeiro ataque é feito pela adição de 3 ml de HF e 250 µL de HNO3 às amostras 

nos cadinhos de teflon, que são imediatamente fechados. As soluções são mantidas em chapa 

aquecedora por 24 horas, e após este período, abrem-se os cadinhos para completa 

evaporação. Na segunda etapa, os mesmos volumes dos ácidos são adicionados às amostras, 

que ficam nos cadinhos fechados por mais três ou quatro dias (Figura 18). Então novamente 

os cadinhos são abertos e as amostras, reevaporadas. Na terceira etapa, coloca-se apenas 1 mL 

de HNO3 e as amostras são retornadas para a chapa aquecedora, onde permanecem até a 

evaporação completa do ácido. 

 A quarta e última etapa do ataque é feita com adição de 3 mL de ácido clorídrico 

(HCl) destilado a uma concentração de 6 N. Os recipientes são fechados e retornam à chapa 

aquecedora até a solução da amostra ficar com aspecto homogêneo e límpido. Caso isto não 

ocorra, repetem-se os ataques ácidos da segunda, terceira e quarta etapas. 
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Figura 18: Digestão das amostras de rocha e de solo sobre chapa aquecedora a 140°C. 

 

5.4 Separação cromatográfica em coluna de estrôncio 

Após o resfriamento completo, as amostras evaporadas são levadas para a coluna de 

separação cromatográfica para o método 87Sr/86Sr, com capacidade para passar 38 amostras 

(Figura 19). Cada uma delas é montada, no interior, com resina de troca catiônica para a 

retenção do estrôncio. Inicialmente, as colunas são lavadas individualmente duas vezes com 

1,5 mL de HNO3 diluído a 2,9 N. 

 

 

Figura 19: Coluna cromatográfica, com capacidade para 38 amostras. 
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 Em seguida, as amostras já digeridas e secas são novamente solubilizadas nos 

cadinhos de teflon com 1 mL do mesmo ácido. As amostras solubilizadas são introduzidas nas 

colunas, e em seguida, pipeta-se mais 0,5 mL de HNO3, deixando todas as soluções passarem 

pelas resinas. A esta concentração, o rubídio (Rb) é eliminado e descartado na solução 

passante, enquanto que o estrôncio (Sr) permanece retido na resina. As lavagens da coluna e 

da resina são repetidas oito vezes. 

 Com um pipetador de 1 mL adiciona-se HNO3 a 0,05 N. Nestas condições, o Sr retido 

torna-se móvel e a solução restante é coletada nos cadinhos da amostra, e novamente é levada 

para evaporação e posterior preparação para a análise por espectrometria de massa por 

ionização térmica (TIMS). Na Figura 20, observa-se o fluxograma de todos os procedimentos  

descritos, desde a moagem à leitura no TIMS. 

 

 

Figura 20: Etapas de digestão e separação em coluna de Sr das amostras de sedimentos, solo e rocha. 

 

5.5 Espectrometria de massa por termoionização(TIMS) 

 A espectrometria de massa é um método baseado na separação de átomos a partir das 

diferenças de massa atômica, cargas e movimentos magnéticos e elétricos. Dependendo do 

tipo de amostra, da forma de ionização e do modo de separação das massas, há a necessidade 

de um equipamento específico (FAURE; MENSING, 2005 apud CUNHA, 2015). Em 

trabalhos de geologia isotópica, quatro fontes são mais comuns; plasma, impacto de elétron, 
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impacto de íons e termoionização. Os espectrômetros que utilizam esta última técnica são 

denominados de Thermal Ionization Mass Spectrometer, abreviado para TIMS. 

 Na termoionização a amostra deve estar solubilizada para ser depositada sobre um 

filamento metálico. A eficiência da ionização varia de acordo com o tipo de filamento, ou 

função de trabalho (energia necessária para que um elétron vença a barreira potencial e fique 

livre do metal no vácuo), e do potencial de ionização do elemento desejado (SATO; 

KAWASHITA, 2002). 

 Para este trabalho, utilizou-se o TIMS modelo TRITON da Thermo-Finnigan e 

filamentos de rênio (Re) para a evaporação das amostras. Os filamentos são encaixados em 

suportes metálicos montados em um evaporador no qual os conjuntos ficam arranjados em 

série, e a corrente elétrica que passa pelo equipamento é definida pelo usuário. A amostra é 

então solubilizada com HNO3 a 5% e, em seguida, pipeta-se 1 µL dessa solução para ser 

depositada sobre o filamento (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Filamento montado no evaporador, contendo 1 µL de amostra solubilizada. 

 

 Os interruptores dos filamentos são ligados, e inicialmente, utiliza-se uma corrente de 

0,3 A para a evaporação lenta das amostras. Quando os filamentos secam, a corrente é elevada 

para 1,3 A para que todo o líquido seja evaporado, caso ainda haja algum volume restante. Em 

seguida, a corrente é reduzida e o evaporador, desligado. A etapa final da análise consiste na 

montagem do carrossel de amostras e leitura no espectrômetro.  
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5.6 Análises de δ13C e δ18O 

 As análises de δ13C e δ18O foram realizadas no Laboratório de Isótopos Estáveis do 

Centro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo (LIESP/ CPGEO/ IGc/ 

USP), a partir do pó de carbonato raspado dos vidros de relógio, em espectrômetro de massa 

de fonte gasosa da Thermo Finningan, modelo Delta Plus Advantage. 

 O procedimento tem como princípio a liberação de CO2 a partir da reação entre CaCO3 

e ácido ortofosfórico (H3PO4) concentrado, em um reator de temperatura controlada (72°C). 

As amostras são colocadas em tubos de ensaio nos quais o H3PO4 é injetado, promovendo a 

reação. Então, um fluxo de gás hélio arrasta o CO2 dos tubos para o acessório Finnigan Gas 

Bench, onde é separado de outros gases por cromatografia gasosa. Todo o sistema opera de 

forma automatizada (Figura 22). 

 No espectrômetro, a determinação das razões isotópicas do CO2 é realizada por triplo 

coletor de O/C através de uma fonte iônica, e os resultados analíticos são baseados na análise 

de nove alíquotas sequenciais de cada amostra. Para amostras com no mínimo 100 μg de 

CaCO3, as razões 13C/12C, têm precisão analítica de ± 0,1‰, e as razões de 18O/16O, de ± 

0,15‰. Os resultados na notação delta são reportados em relação ao padrão V-PDB, e as 

análises são realizadas em triplicata. 

Os valores de δ13C e δ18O são corrigidos através de uma curva de regressão linear dos 

valores de quatro padrões distintos; três internacionais (IAEA-CO-8, NBS18 e NBS19), e um 

interno (REI). A Tabela 2 apresenta os valores de referência de cada um dos padrões 

utilizados. 

 

Figura 22: Etapas das análises isotópicas de ẟ13C e ẟ18O. 
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Tabela 2: Valores isotópicos dos padrões do LIESP/ CPGEO. 

Padrão δ13C (‰, V-PDB) δ18O (‰, V-PDB) 

NBS-18 -5,01 -23,20 

NBS-19 1,95 -2,20 

IAEA-CO-8 -5,76 -22,70 

REI -7,93 -7,83 
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6 RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados das análises executadas. A caverna 

Lapa Sem Fim já possui extenso banco de dados com resultados de trabalhos anteriores (e,g,, 

STRÍKIS, 2011; STRÍKIS; NOVELLO, 2014; STRÍKIS, 2015), destacando-se os registros de 

isótopos de oxigênio (δ18O), carbono (δ13C), datações urânio-tório (U-Th) feitas em 

estalagmites, medições de parâmetros ambientais do interior da caverna e geoquímica de 

soluções de gotejamento, além do acervo de vidros de relógio do monitoramento 

hidrogeoquímico e isotópico. 

 

6.1 δ13C e δ18O dos carbonatos de vidros de relógio 

Nas Figuras 23 e 24 são apresentados os resultados do monitoramento isotópico da 

Lapa Sem Fim. Os dados de δ18O e δ13C são relativos ao carbono inorgânico dissolvido (CID) 

das soluções e depositados sobre os vidros de relógio posicionados sob gotejamentos nos 

pontos P1 e P2. Como mencionado anteriormente, o monitoramento da caverna ocorreu entre 

os anos de 2011 e 2016, porém, as deposições datam de 2012 e 2014 para o ponto P1, e de 

2012 para o ponto P2. Os hiatos observados ao longo dos anos de 2013 e 2015, evidenciam o 

caráter intermitente dos gotejamentos, que, por sua vez, refletem as baixas precipitações 

registradas nestes anos. 

 O ponto P1 apresenta valores médios de -4,5‰ para δ18O e de -1,1‰ para δ13C. Já o 

ponto P2 tem uma média de δ18O de -5,5‰, e de -5,3‰ para δ13C. Apesar da diferença de 4‰ 

nos valores de δ13C, os pontos P1 e P2 registram amplitudes de variação semelhantes. O 

período escolhido para a comparação foi 2012, ano em que os gotejamentos estavam ativos 

nos dois pontos monitorados. De acordo com os registros, os valores das séries isotópicas de 

δ13C têm amplitude de variação de 4,5‰ enquanto que os de δ18O, de 1,3‰. 
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Figura 23: Comparação entre taxa de deposição (mg/dia, preto) do ponto P1 com registros de δ18O e δ13C de 

carbonatos depositados sobre vidro de relógio (eixos invertidos). 
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Figura 24: Comparação entre taxa de deposição (mg/dia, preto) do ponto P2 com registros de δ18O e δ13C (eixos 

invertidos) de calcita depositada sobre vidro de relógio. 
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 Em ambos os pontos o δ13C e δ18O apresentam relação inversa com a taxa de 

deposição. Ao longo do ano de 2012, a diminuição da taxa de deposição é acompanhada pelo 

aumento dos dados de δ13C e δ18O. A relação inversa observada entre a taxa de deposição e a 

composição isotópica pode ter relação com o tempo de reequilíbrio químico da solução de 

gotejamento. Em casos onde as vazões dos gotejamentos diminuem o maior tempo de 

reequilíbrio entre a solução de gotejamento e a atmosfera leva a um aumento dos valores de 

isotópicos de oxigênio e carbono do CID. Isso ocorre porque ao se reequilibrar com a 

atmosfera da caverna a solução perde CO2 por degaseificação. Esse processo gera um forte 

empobrecimento de isótopos leves da solução, sobretudo para o carbono cujo valor de εCO2-

HCO3
-é de cerca de 10‰. Por essa razão, nota-se um enriquecimento isotópico de δ13C cerca de 

2,5 vezes maior que o do δ18O (DREYBODT, 2008). 

 

6.2 Razões isotópicas de estrôncio (87Sr/86Sr) 

 Nesta seção, serão apresentados os resultados das análises das razões de estrôncio 

(87Sr/86Sr) realizadas para a Lapa Sem Fim. A Figura 25 mostra as variações das razões 

87Sr/86Sr das estalagmites LSF3, LSF15, LSF16 e LSF19, em que os valores registrados 

apresentam duas tendências de comportamento ao longo dos últimos 28 mil anos. Durante o 

Glacial tardio e o Deglacial, a série 87Sr/86Sr das estalagmites LSF3, LSF16 e LSF15 

apresenta pouquíssima variação, com valor médio de 0,7084 ± 0,0001, que é bastante próximo 

à média obtida para a rocha encaixante, em média de 0,7083 ± 0,0001. 

 Já ao longo do Holoceno, os resultados de 87Sr/86Sr da estalagmite LSF19 apresentam 

variações relativas substancialmente maiores, com média de 0,7103 ± 0,0008. Os sinais 

87Sr/86Sr desta estalagmite se aproximam daqueles obtidos para as amostras de cobertura de 

solo, que apresentam amplo espectro de variação, entre 0,7299 a 0,8184. Ainda nos registros 

da LSF19, pode-se observar um aumento abrupto por volta de 8,4 ka AP. 
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Figura 25: Variações de 87Sr/86Sr das estalagmites da Lapa Sem Fim. 

 

Além das medidas de 87Sr/86Sr das estalagmites, foram medidas também as razões 

87Sr/86Sr de amostras da cobertura de solo, da rocha encaixante, da canga laterítica presente na 

superfície do solo e de sedimentos siliciclásticos finos associados ao Grupo Urucuia. Estes 

elementos representam possíveis fontes de 87Sr que alteram o registro isotópico dos 

espeleotemas. A canga laterítica apresentou 87Sr/86Sr equivalente a 0,7987 ± 0,0001, enquanto 

que os sedimentos do Grupo Urucuia têm 87Sr/86Sr de 0,7299 ± 0,0001. Os resultados de todas 

as medições foram comparados, e os respectivos intervalos de variação de cada um dos 

componentes do sistema são apresentados na Figura 26. 

A média total das assinaturas 87Sr/86Sr das estalagmites é de 0,7089 ± 0,0001. O valor 

é próximo ao da rocha encaixante (0,7083 ± 0,0001), e, apesar de ser mais elevado, indica que 

esta é a principal fonte de 87Sr dos espeleotemas. Porém, durante o Holoceno, a cobertura de 

solo e a canga laterítica parecem ter exercido maior influência sobre os sinais de 87Sr/86Sr, o 

que é retratado pela diferença de amplitude de valores observados para a estalagmite LSF19. 
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Figura 26: Comparação entre os valores médios de 87Sr/86Sr das possíveis fontes de Sr (Grupo Urucuia, rocha 

encaixante, canga laterítica e solo) e das estalagmites da Lapa Sem Fim. 
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7 DISCUSSÕES 

7.1 Cronologia das datações dos espeleotemas 

Na Figura 27, apresentam-se os intervalos de deposição das quatro estalagmites da 

Lapa Sem Fim, construído a partir das idades U-Th obtidas por Stríkis (2015), e que 

correspondem aos últimos 28 mil anos. A distribuição das idades mostra que as deposições 

ocorreram sem hiatos estratigráficos significativos, o que é perceptível graças à sobreposição 

dos registros, particularmente das estalagmites LSF3, LSF15 e LSF16. Há apenas uma 

pequena diferença entre a idade mais recente da LSF15 e a mais antiga da LSF19, de 

aproximadamente 920 anos (STRÍKIS, 2015). 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

 LSF19

 LSF3

 LSF15

 LSF16

Idade (ka AP)
 

Figura 27: Intervalos de deposição das estalagmites LSF3, LSF15, LSF16 e LSF19. Modificada de Stríkis 

(2015). 

 

 Contextualizando as idades U-Th nos eventos climáticos do Pleistoceno Superior, o 

período compreendido entre 28 e 1 ka AP pode ser divido em três intervalos, a saber: i) 

glacial tardio e último máximo glacial, entre 28 e 19 ka AP; ii) deglacial, entre 19 e 11,7 ka 

AP e iii) Holoceno, entre 11,7 ka AP e o presente. 

 O período Glacial tardio durou entre 27 e 19 ka AP, marcando o início do MIS 2, sigla 

inglesa de Marine Isotope Stage 2. O nome é referente à divisão da série temporal de dados de 

temperatura de superfície marinha baseados em isotopia de oxigênio (δ18O) de carapaças de 

foraminíferos bentônicos que, em última análise, registram as variações relativas do nível do 

mar em escala global. De acordo com a divisão, números pares se referem a períodos frios, 
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representados por valores negativos de δ18O, associados a fases mais frias com expansão do 

gelo continental. Já os números ímpares se referem a valores positivos de δ18O, representando 

períodos quentes, com menor cobertura de gelo continental. A contagem dos MIS tem início 

no Holoceno, atual interglacial, que determina o início do MIS1 em 11,7 ka AP. O MIS 2 

perdura por todo interglacial e Último Máximo Glacial, indo de 11,7 a 27 mil anos AP 

(EMILIANI, 1955). Na Lapa Sem Fim, o Glacial tardio pode ser observado na estalagmite 

LSF3 (entre 27 e 17 ka AP). 

 O Deglacial teve início em torno de 19 ka AP quando do fim do Último Máximo 

Glacial, período em que as coberturas de geleiras atingiram volumes máximos (CLARK et al., 

2009), e terminou com o aumento global de temperatura característico do Holoceno, em 11,7 

ka AP. Este período é representado pelos registros das estalagmites LSF3, LSF15 e LSF16, 

com intervalo temporal terminando por volta de 12 ka AP. 

 O Holoceno tem início por volta de 11,7 ka AP, e sua principal característica é que 

trata-se de um período de expressiva redução da amplitude das variações climáticas, 

ocorrendo eventos frios cuja duração é da ordem de grandeza de centenas de anos, a exemplo 

dos eventos Bond, identificados por sedimentos associados ao derretimento de geleiras, 

conhecidos como IRD (sigla inglesa de Ice Rafted Debris) (BOND et al., 1997; STRÍKIS; 

NOVELLO, 2014). No registro cronológico da Lapa Sem Fim, o Holoceno é representado 

exclusivamente pela estalagmite LSF19, cujas idades variam entre 11,1 e 1,1 ka AP. 

 Com base nas idades U-Th (STRÍKIS, 2015), foi feito um modelo cronológico idade 

versus profundidade através de interpolações lineares entre as datações da estalagmite LSF19 

(Figura 28). Segundo este modelo, ao longo do Holoceno, o crescimento da estalagmite 

LSF19 ocorreu de forma contínua na maior parte do tempo, havendo poucos hiatos 

expressivos durante a deposição de carbonato. O único observado ocorreu entre 8,07 e 7,69 ka 

AP com duração de aproximadamente 430 anos. Além disso, observa-se também que não há 

formação de espeleotema após 1052 ± 46 anos AP, idade exata da datação mais recente. 

 Em espeleotemas, a partir de dados geocronológicos, é possível também estimar suas 

taxas de crescimento (TC). Para a estalagmite LSF19, os valores de TC possuem uma média 

de 0,2 mm/ano, e apresentam uma leve tendência de aumento ao longo do Holoceno. 

Pontualmente, são observados picos de deposição no Holoceno médio e superior quando são 

registrados valores da ordem de 0,35 mm/ano. 
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Figura 28: Modelo de interpolação idade (preto) versus profundidade com a curva de variação da taxa de 

crescimento (mm/ano, vermelho) da estalagmite LSF19. Adaptada de Stríkis (2015). 

 

Compilando todas as taxas de crescimento das estalagmites estudadas, é possível 

observar um contínuo aumento dos valores ao longo do último glacial e Holoceno (Figura 

29). Como será mais bem explorado no item 7.2, tal tendência encontra relação com a 

evolução da assinatura isotópica de δ13C na escala de tempo orbital. 

 

7.2 Registros isotópicos de espeleotemas nos últimos 28 mil anos 

 Na Figura 29, são apresentados os registros isotópicos de δ13C das quatro estalagmites 

estudadas, LSF3, LSF15, LSF16 e LSF19, em conjunto com suas respectivas curvas de 

variação de taxa de crescimento (TC). Pode-se observar que os valores de δ13C durante o 

Glacial tardio são majoritariamente positivos entre 28 e 16,2 ka AP, com excursões negativas 

chegando a no máximo -2‰. 

 Ao final deste período, ocorre uma queda acentuada, em que o δ13C chega a 

aproximadamente -7‰. Este comportamento dos valores de δ13C corresponde ao Deglacial 

(entre 19 ka e 11,7 ka AP). Durante o Holoceno (entre 11,7 ka e 1,1 ka AP) os registros 

mantiveram-se negativos, variando entre -4‰ e -6‰. 
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Figura 29: Comparações entre as variabilidades de δ13C das estalagmites e TC (mm/ano, escala logarítmica). 

 

 Os perfis isotópicos de δ13C dos espeleotemas mostram bom acoplamento com as TC. 

Conforme expresso na fundamentação teórica, os valores de δ13C não são modulados apenas 

pelo volume de precipitação, mas também por alterações geoquímicas sofridas pelas soluções 

durante a infiltração através da zona vadosa. Desta forma, valores de δ13C mais negativos 

podem ter relação com uma maior produção de CO2 do metabolismo da flora, que intensifica 

a acidificação do meio poroso e induz à maior formação de H2CO3. Consequentemente, estas 

soluções mais ácidas dissolvem maior volume de carbonato ao entrar em contato com as 

rochas encaixantes, o que pode ser observado pelos maiores valores de TC das estalagmites, 

principalmente nos registros da LSF16. 
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 As TC também têm relação com a disponibilidade de gotejamentos. Esse fator é crítico 

sobretudo na Lapa Sem Fim, cujo reservatório que alimenta os gotejamentos é extremamente 

raso, de cerca de 5 m. Desse modo, períodos mais secos devem refletir diretamente na vazão 

de gotejamentos e, por conseguinte, nas TC. 

 

7.3 Variabilidade do registro de δ13C do Brasil Central 

 O perfil isotópico de δ13C da Lapa Sem Fim observado na transição do Glacial-

Holoceno se assemelha com registros de cavernas do Centro-Oeste do Brasil, a exemplo da 

caverna Jaraguá localizada em Bonito, Mato Grosso do Sul, realizados por Novello (2016). 

 Observando a Figura 30, nota-se que os valores de δ13C dos espeleotemas do Centro-

Oeste durante o Glacial são coerentes com os da Lapa Sem Fim; nas duas cavernas, os valores 

de δ13C se apresentam mais positivos; na Lapa Sem Fim são da ordem de +4‰,e na Jaraguá, 

de + 2‰. Do mesmo modo, o Holoceno das duas cavernas também apresenta valores 

negativos, variando de -8‰ a -4‰ para a Jaraguá, e entre -6‰ a -3‰ na Lapa sem Fim. A 

principal diferença se encontra durante a transição do Deglacial para o Holoceno, que é sutil 

para a Lapa Sem Fim e abrupta para a Jaraguá. 
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Figura 30: Registros de δ13C de espeleotemas da Lapa Sem Fim (STRÍKIS, 2015), acima, e abaixo da Jaraguá 

(NOVELLO, 2016). 

 

As interpretações paleoclimatológicas baseadas apenas em registros de δ13C de 

espeleotemas podem gerar controvérsias, uma vez que estes dados não explicam de forma 

satisfatória os processos que provocam suas variabilidades. Por este motivo, aplicam-se 

também os dados de δ18O. Sabe-se, da literatura científica, que nos espeleotemas estes 

registros têm correlação negativa com a precipitação, i.e., períodos úmidos geram δ18O 

negativo, enquanto que períodos secos, δ18O positivo (CRUZ et al., 2005b; KARMANN et 

al., 2007, FAIRCHILD, BAKER, 2012). 

Partindo-se desta hipótese, os dados de δ13C responderiam à variabilidade ambiental, 

que em última análise, seria o resultado da disponibilidade hídrica, condicionando a atividade 

biológica. O resultado seria o seguinte cenário para os valores de δ13C e o δ18O: períodos 

chuvosos levariam a um δ18O mais negativo, devido à intensificação do fracionamento 
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isotópico do oxigênio durante as precipitações. Maiores volumes de chuva implicariam em 

maior atividade biológica do solo, resultando também em δ13C mais negativo. Desta forma, o 

δ13C e o δ18O dos espeleotemas teriam uma correlação positiva entre si. Contudo, isto não se 

aplica nem aos registros isotópicos da Lapa Sem Fim, tampouco aos da Jaraguá. 

 Comparando os comportamentos dos sinais de δ18O e δ13C das duas cavernas, nota-se 

que os valores de δ13C são positivos no Glacial, entram em queda no Deglacial, e tornam-se 

negativos no Holoceno. Por outro lado, os de δ18O não mostram grandes variações; apenas no 

Deglacial da Lapa Sem Fim observam-se uma queda sutil seguida de uma excursão com 

tendência a valores mais positivos, principalmente próximas ao limite Deglacial-Holoceno 

(Figura 31). 

 O fracionamento isotópico do CID das soluções é afetado durante os processos de 

formação das soluções de gotejamento. Portanto, o δ13C de um espeleotema é resultado dos 

seguintes fatores: i) produtividade e qualidade da matéria orgânica do solo; ii) da pCO2 da 

caverna, que modifica o fator de fracionamento isotópico entre o CID e a água (εcalcita-água); e 

iii) do fenômeno da PCP (sigla inglesa de prior calcite precipitation). 

 A formação de solos, o aumento da atividade biológica e as variações entre os tipos de 

vegetação C3 e C4 afetam diretamente o δ13C das frações de CID das soluções de infiltração. 

Neste sentido, as grandes variações do δ13C das estalagmites da caverna Lapa Sem Fim 

observadas durante o Deglacial podem ser reflexo do aumento da atividade biológica e maior 

formação de solo sobre a caverna. 

A pCO2 de uma caverna é reflexo da dinâmica de ventilação em seu interior, que 

também dependerá de sua morfologia. Cavernas que formam condutos descendentes e 

apresentam uma única abertura para a superfície tendem a ter ventilação condicionada pela 

temperatura externa, fazendo com que o ar atmosférico circule com mais vigor nas épocas 

mais frias (FAIRCHILD; BAKER, 2012). 

 Especificamente no caso da Lapa Sem Fim, este fator acaba sendo menos 

preponderante sobre os valores de δ13C, justamente por se tratar de uma caverna bem 

ventilada, e, portanto, a pCO2 do interior deve ter sofrido poucas variações significativas ao 

longo do tempo. A maior ventilação da caverna é condicionada pela circulação de água ao 

longo do conduto principal, o que garante a circulação de ar no interior da cavidade. 
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Figura 31: Comparações entre as variabilidades de δ18O (esquerda) e δ13C (direita) das estalagmites da Lapa Sem Fim (STRÍKIS, 2015) e Jaraguá (NOVELLO, 2016) nos 

últimos 28 mil anos. 
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O fenômeno de PCP descreve a precipitação de calcita nos condutos por onde 

percolam as soluções, ou na ponta de estalactites antes de formar as estalagmites 

(FAIRCHILD; BAKER, 2012). A PCP é fortemente influenciada pelo nível de água do 

aquífero no epicarste; sendo assim, em períodos secos, há mais circulação de ar no aquífero 

suspenso que alimenta os gotejamentos, o que leva à deposição de calcita uma vez que este 

cenário favorece o processo de degaseificação das soluções (TOOTH; FAIRCHILD, 2003; 

MUSGROVE; BANNER, 2004; FAIRCHILD et al., 2006). 

A PCP exerce controle sobre a incorporação de elementos traços na composição das 

estalagmites e pode ter influência sobre o δ13C da calcita das estalagmites, porém isto ainda 

não é muito claro (FAIRCHILD et al., 2000; RIDLEY et al., 2015). Nos gotejamentos, os 

isótopos pesados são removidos da solução, então, teoricamente, o δ13C do CID seria mais 

negativo. Porém, estudos de monitoramento geoquímico e isotópico, como os realizados por 

Karmann et al. (2007) no sistema cárstico Santana-Pérolas (SP), e Oster et al. (2012) na 

caverna Black Chasm (Califórnia, EUA), observaram o contrário; PCP intensificada gerando 

aumento do δ13C das soluções de gotejamento, detectado através do aumento razões 

elementares Mg/Ca e Sr/Ca. 

Visando compreender como a PCP pode afetar o δ13C dos carbonatos, pode-se usar 

perfis isotópicos feitos em vidros de relógio, tais como os realizados por Stríkis (2015) em 

amostras coletadas na caverna Lapa dos Anjos, também localizada no Norte de Minas Gerais, 

a aproximadamente 140 km da Lapa Sem Fim (Figura 32). Ao longo da superfície de 

deposição, observa-se aumento dos valores isotópicos de δ18O e δ13C do centro para a borda. 

Isto é decorrente da destilação Rayleigh, que descreve o empobrecimento de um determinado 

elemento em um reservatório finito. Como referido na Fundamentação Teórica, a precipitação 

de carbonato ocorre por degaseificação, ocasionando em perda preferencial de isótopos leves 

como CO2(g). A 25°C,o fator de fracionamento εgb (CO2(g)→HCO3
-) é de -8, o que leva ao 

aumento de cerca de 8‰ do CID, explicando também a maior amplitude de variação do δ13C 

em relação à do δ18O. 
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Figura 32: Perfil isotópico de δ18O e δ13C em vidro de relógio da caverna Lapa dos Anjos (STRÍKIS, 2015). 

 

Através das medições de δ13C do CID dos vidros de relógio, foi possível calcular 

valores de εcalcita-água experimentais para a Lapa Sem Fim. De acordo com o gráfico da Figura 

33, o εcalcita-água da LSF é próximo de 1, consistente com valores teóricos de εcalcita-água 

calculados por Mook et al. (1986) e Romanek et al. (1992) e aponta para condições de 

deposição mais próximas do equilíbrio. Outro dado interessante da Lapa Sem Fim é que 

durante a precipitação ocorre pouco fracionamento de carbono, i,e., a assinatura isotópica da 

calcita é relativamente próxima à das espécies que compõem o CID. 

Os valores de fracionamento isotópico calculados para a Lapa Sem Fim são de 

𝜀𝐻𝐶𝑂3
−−𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎= + 0,52 ± 1,43. Isto indica que, de modo geral, o δ13C do carbonato será entre 

1,5 e -1,5 o valor do δ13C do HCO3
-. Apesar da elevada margem de erro, o resultado é 

coerente com os valores experimentais calculados em laboratório. À temperatura de 25°C, 

Romanek et al. (1992) obtiveram 𝜀𝐻𝐶𝑂3
−−𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎= +0,99 ± 0,26, enquanto que MOOK et al. 

(1986) obtiveram 𝜀𝐻𝐶𝑂3
−−𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎= + 0,81 (Figura 34). 
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Figura 33: Comparação entre os valores de εHCO3—calcita calculados no monitoramento da Lapa Sem Fim com os 

obtidos experimentalmente por Rubinson e Clayton (1963) e Romanek et al (1992). 

 

 A grande faixa de incerteza do εbicarbonato-calcita obtido no experimento da Lapa Sem Fim 

em comparação com os valores experimentais obtidos em laboratório deve-se às variações das 

condições físico-químicas adversas que alteram as taxas de deposição. Como é possível 

observar no gráfico da Figura 34, os valores de εbicarbonato-calcita apresentam boa relação com a 

taxa de deposição medida nos vidros de relógio. Para o ponto P1, o coeficiente de correlação r 

é de 0,52; para o ponto P2, r equivale a 0,58. Assim, tem-se que, em condições em que a taxa 

de formação de carbonato é maior, o εbicarbonato-calcita aumenta. 
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Figura 34: Correlações entre εHCO3—calcita e taxas de deposição (mg/dia) dos pontos P1 (r = 0,52) e P2 (r = 0,58). 

 

 Em condições mais secas, com reduzida TC e PCP intensa, o δ13C pode ter valores 

mais positivos; isto também seria deduzido caso a produtividade orgânica do solo diminuísse. 

Porém, enquanto os comportamentos do δ13C e do δ18O são coerentes durante o Glacial tardio 

e o Holoceno, durante o Deglacial os dados isotópicos registram comportamento antifásico. 

Os valores de δ18O da Lapa Sem Fim se apresentam mais positivos a partir de 15 ka AP, o que 

descreve o estabelecimento de condições mais secas, enquanto os dados de os dados de δ13C 

descrevem uma forte redução sugestiva de maior atividade biológica nos solos (Figura 35). 

Isto exclui a possibilidade de que tenha ocorrido PCP, uma vez que condições mais secas a 

intensificariam, levando ao aumento do δ13C. 
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Figura 35: Variabilidades de sinais isotópicos de δ13C e δ18O (‰, V-PDB) ao longo de 28 ka AP. 

 

7.4 Variabilidade das razões 87Sr/86Sr e de ẟ234U da Lapa Sem Fim 

A enorme amplitude dos valores de δ13C registrados para as estalagmites da caverna 

Lapa Sem Fim apontam para uma maior influência do pelo perfil de solo sobre o epicarste, e, 

consequentemente, do metabolismo da cobertura vegetal. Isto pode ser discutido à luz das 

variações isotópicas de estrôncio (87Sr/86Sr) e de urânio (δ234U), utilizadas para interpretar as 

interações entre água e rocha carbonática, relacionando-as com as condições de umidade 

locais. Neste sentido, aumentos de 87Sr/86Sr em espeleotemas representam menor interação 
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água-rocha e vice-versa. Esta interpretação também pode indicar o tempo de residência das 

soluções dentro do aquífero antes de gotejar para a formação dos espeleotemas. 

Na Figura 36, são mostrados os perfis de δ13C das estalagmites LSF3, LSF16, LSF15 e 

LSF19, cada qual com as respectivas variações de 87Sr/86Sr. Ao longo do Glacial e do 

Deglacial, os valores de 87Sr/86Sr são menores do que no Holoceno; o que implicaria em 

menor influência de cobertura de solo nestas assinaturas. Durante a infiltração, as soluções 

tendem a registrar primeiro as razões 87Sr/86Sr do solo, e ao longo do tempo, assumem valores 

próximos ao da rocha. Portanto, assim como o δ13C entre 28 e 16 ka AP sugere pouquíssima 

influência da atividade biológica dos solos, os dados de 87Sr/86Sr sugerem a quase ausência de 

solo sobre a caverna. 
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Figura 36: Perfis de δ13C das estalagmites e as respectivas razões 87Sr/86Sr (eixo invertido). 

 

A partir de 16 ka AP, a redução dos valores de δ13C é acompanhada por um sutil 

aumento das razões 87Sr/86Sr, indicativas de maior interferência de solo sobre a química das 

soluções de infiltração. Esta relação é mais clara no gráfico de detalhe dos períodos Glacial e 
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Deglacial (Figura 37). Nele, observa-se que os valores de 87Sr/86Sr acompanham a diminuição 

dos valores de δ13C das estalagmites LSF16 e LSF15, o que aponta para o desenvolvimento 

de cobertura de solo sobre o epicarste na transição do Deglacial para o Holoceno. 

A pedogênese depende do clima, temperatura, relevo, atividade biológica, material 

parental e tempo (FAIRCHILD; BAKER, 2012). Uma vez que as condições climáticas do 

Holoceno aparentam ser mais úmidas, as razões da estalagmite LSF19 sugerem que houve 

desenvolvimento de perfil de solo sobre a caverna, como resultado da intensificação do 

intemperismo químico das rochas do epicarste. 
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Figura 37: Perfis de δ13C e 87Sr/86Sr (eixo invertido), com detalhe para o Glacial e o Deglacial. 

 

 O cenário atual de formação de espeleotemas na Lapa Sem Fim pode ser analisado 

através dos dados de 87Sr/86Sr medidos nos vidros de relógio (Figura 38). A média de 87Sr/86Sr 

obtida é de 0,7094 ± 0,0001, valor próximo ao da rocha encaixante. Durante o Glacial tardio e 

o Deglacial, o perfil de solo sobre a Lapa Sem Fim deveria ser muito pequeno, intensificando 
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as interações água-carbonato. Consequentemente, as soluções de gotejamento que formaram 

as estalagmites LSF3, LSF16 e LSF15 registraram composição isotópica mais próxima à da 

rocha encaixante. Situação semelhante ocorre atualmente, uma vez que a caverna está 

localizada em uma fazenda, na qual a cobertura de solo é pouco profunda, e cuja vegetação 

original foi substituída por pastagens extremamente degradadas. 
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Figura 38: Comparação entre razões 87Sr/86Sr das estalagmites com as dos vidros de relógio dos pontos P1 e P2. 

 

 A relação entre o δ13C e a cobertura de solo tem suporte também nas variações dos 

valores de δ234U e das concentrações de 234U obtidos dos cálculos das idades 230Th, que estão 

apresentados nas Figuras 39 e 40, respectivamente. Os valores de δ234U apresentam variações 

coerentes entre as quatro estalagmites que compõem a série temporal da Lapa Sem Fim. Isto 

descarta a hipótese de que o δ234U(0) seja uma variável necessariamente local do ambiente 

cárstico. Portanto, este dado reflete variações dos isótopos de urânio dentro do aquífero 

cárstico ao longo do tempo. 

 O aumento do δ234U(0) nos espeleotemas é comumente relacionado na literatura com a 

intensidade do fluxo de água no aquífero cárstico e o tempo de residência das soluções de 

infiltração (ZHOU et al., 2005). Condições mais secas permitem que as soluções percolantes 

acumulem mais 234U em razão do maior tempo de interação com a rocha; condições mais 
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úmidas limitam a extensão com que o 238U é preferencialmente removido, levando a baixos 

valores de δ234U (ZHOU et al., 2005; OSTER et al., 2012; WORTHAM et al., 2017). 

 Especificamente no caso da Lapa Sem Fim, as variações do δ234U refletem aspectos 

relativos à cobertura de solo. Esta relação pode ser explicada pelo fenômeno do recuo alfa, 

que leva a ejeção do 234U do retículo cristalino em consequência da liberação de uma partícula 

α durante a série de decaimento do 238U para 234U. Neste sentido, um intemperismo mais 

intensificado de minerais constituintes da rocha encaixante relacionados ao desenvolvimento 

de um perfil de solo favorece o acúmulo de 234U pelo recuo alfa, o que aumenta os valores de 

δ234U(0) das soluções de infiltração.  
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Figura 39: Comparação entre valores de δ13C (verde) e 87Sr/86Sr (preto) com ẟ234U(0) (roxo). 
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8 CONCLUSÕES 

 A avaliação paleoambiental e paleoclimatológica feita a partir das análises isotópicas 

de carbono (δ13C), estrôncio (87Sr/86Sr) e urânio (δ234U) representa um avanço na 

compreensão dos processos de escala local que alteram os perfis isotópicos registrados por 

espeleotemas em maior resolução temporal. As séries temporais construídas através de 

registros isotópicos de δ13C e δ18O dos quatro espeleotemas do norte mineiro, subdividem os 

últimos 28 mil anos em três períodos; Glacial (entre 28 e 19 ka AP), representado pela 

estalagmite LSF3, Deglacial (entre 19 e 12 ka AP), representado pelas estalagmites LSF15 e 

LSF16, e o Holoceno (entre 11,7 ka AP e o presente), representado pela estalagmite LSF19. 

 Os valores de δ13C das estalagmites apresentam três padrões de comportamento 

diferentes ao longo dos últimos 28 mil anos; durante o Glacial são majoritariamente positivos, 

ao longo do Deglacial apresentam forte queda, e tornam-se negativos por todo o Holoceno. As 

mudanças no padrão de comportamento do δ13C podem estar associadas às variações da fonte 

de carbono inorgânico no epicarste, que, por sua vez, é fortemente induzido pelo metabolismo 

da flora e pela pedogênese. Este cenário, portanto, descreve a passagem de condições 

climáticas secas durante o Glacial, com pouca cobertura pedogenética e vegetal, para 

condições de clima úmido no Holoceno, evidenciada pelos valores negativos de δ13C, que 

apontam para maior fracionamento deste elemento. 

 Comparando os registros isotópicos da Lapa Sem Fim com os da caverna Jaraguá, 

nota-se que os valores de δ13C de ambas possuem comportamentos semelhantes. Para 

corroborar a hipótese de que o δ13C das estalagmites é modulado pela presença de solo e 

cobertura vegetal, estes valores foram confrontados com os de δ18O, cuja interpretação a 

variação da quantidade de chuva em escala regional. Porém, em ambas as cavernas, os dados 

de δ18O não apresentaram comportamentos que apontem para conclusões precisas acerca das 

condições climáticas. 

 Os dados do monitoramento hidrogeoquímico e isotópico da Lapa Sem Fim, realizado 

entre 2011 e 2016, foram utilizados visando a uma explicação mais aprofundada acerca dos 

processos de fracionamento isotópico do carbono das estalagmites. As medidas de fatores de 

fracionamento entre o carbonato e as soluções de gotejamento (𝜀𝐻𝐶𝑂3
−−𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎)a partir dos 

valores de δ13C do CID, depositado sobre os vidros de relógio permitiram concluir que 

mesmo em cavernas bem ventiladas e em condições de temperatura estável os valores de 

𝜀𝐻𝐶𝑂3
−−𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎apresentam forte variação coerentes com variações das taxas de deposição. A 

deposição de carbonato ocorre por degaseificação, assim, variações da vazão de gotejamento 
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e, consequentemente do tempo de reequilíbrio entra a solução e a atmosfera da caverna 

exerçam influência na composição isotópica do δ13C do CID das soluções de gotejamento. 

Isto pode ser observado na Lapa Sem Fim, uma vez que os valores obtidos de 

𝜀𝐻𝐶𝑂3
−−𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑎nos carbonatos dos vidros de relógio variam de forma coerente com mudanças 

da taxa de deposição de calcita que, no caso da Lapa Sem Fim tem relação com a vazão dos 

gotejamentos. Os modelos teóricos também explicam que as diversas etapas da formação de 

espeleotemas pode, de uma forma geral, causar mais variações no fracionamento isotópico do 

carbono do que do oxigênio, fazendo com que os valores de δ13C cheguem a variar em torno 

de 10‰. Outra explicação para a maior variação dos valores de δ13C é o fenômeno da PCP, 

apontada pelos resultados de δ13C e δ18O da Lapa Sem Fim. 

 A hipótese de que o δ13C das estalagmites da Lapa Sem Fim foi modulado pela 

presença de cobertura de solo sobre a caverna foi estudada através das assinaturas isotópicas 

de estrôncio (87Sr/86Sr). Os valores de 87Sr/86Sr das estalagmites foram medidos e comparados 

com as possíveis fontes deste elemento no sistema cárstico da Lapa Sem Fim, e os resultados 

apresentaram dois padrões de comportamento; ao longo do Glacial e do Deglacial (28 ka AP - 

12 ka AP), o 87Sr/86Sr das estalagmites correspondentes a estes períodos (LSF3, LSF15 e 

LSF16) apresentou pouca variação, com valores próximos aos da rocha encaixante. Já durante 

o Holoceno (11,7 ka AP – Presente), o 87Sr/86Sr da estalagmite LSF19 foi maior do que os 

demais, aproximando dos valores obtidos para o solo e a canga laterítica. 

 Os valores de 87Sr/86Sr de um espeleotema são reflexo da composição isotópica de 

estrôncio da solução de gotejamento a partir da qual foi formado. Ao longo do tempo, as 

soluções que percolam em um sistema cárstico herdam as assinaturas isotópicas de 87Sr/86Sr 

das fontes, revelando não apenas a ocorrência de pedogênese sobre a caverna, mas a origem 

do 87Sr na matriz carbonática, e o tempo de residência destas soluções no sistema cárstico. No 

caso da Lapa Sem Fim, as assinaturas de 87Sr/86Sr mostram que houve formação de solo ao 

longo dos últimos 28 mil anos, particularmente ao longo da transição do Último Máximo 

Glacial (UMG) para o Holoceno, período em que se observa a queda dos valores de δ13C das 

estalagmites LSF15 e LSF16. 

 Esta hipótese foi também corroborada pelos vidros de relógio da Lapa Sem Fim, cujos 

valores de 87Sr/86Sr aproximam-se daqueles medidos para o Glacial e o Deglacial. Neste caso, 

há que se considerar as possíveis influências antropogênicas sobre estes registros, uma vez 

que a caverna se situa dentro de uma fazenda, onda espessura do solo sobre o epicarste foi 
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muito reduzida e a cobertura vegetal original foi removida, dando lugar às pastagens 

degradadas. 

 Todos os registros isotópicos (δ13C, 87Sr/86Sr e δ234U) da caverna Lapa Sem Fim 

descrevem de forma coerente um padrão de variação ambiental durante a transição entre o 

Último Máximo Glacial (UMG)e o Holoceno. As assinaturas isotópicas de δ13C e 87Sr/86Sr do 

UMG são características de condições em que havia pouco ou nenhum desenvolvimento de 

solo sobre a cavidade da Lapa Sem Fim. Do mesmo modo, os valores menores tanto de 238U 

como de δ234U(0) apontam para uma menor lixiviação de rocha associada à redução da 

precipitação local. Os dados de 238U e de δ234U(0) são coerentes com as interpretações de δ13C 

e 87Sr/86Sr, uma vez que os isótopos de 234U tendem a se acumular nos solos, entre outros 

motivos, por conta do fenômeno de recuo alfa. 

 Por outro lado, o Holoceno apresenta assinaturas isotópicas de δ13C mais negativas e 

valores de 87Sr/86Sr, 238U e δ234U nitidamente maiores do que as do fim do UMG. Este 

comportamento indica claramente o desenvolvimento pedogenético sobre a caverna, afetando 

significativamente os registros dos espeleotemas da Lapa Sem Fim. Esta interpretação 

também é corroborada pelos dados de δ13C e 87Sr/86Sr obtidos dos carbonatos dos vidros de 

relógio, que representam o CID das soluções de gotejamento formadoras de espeleotemas. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1: Resultados das datações urânio-tório (U-Th) das estalagmites LSF3, LSF15, LSF16 e LSF19 (STRÍKIS, 2015). 

Amostra 238U(ppb) 
232Th 

(ppt) 

230Th / 232Th 

(x10-6) 

δ234U* 

(medida) 

230Th / 238U 

(atividade) 
230Th (anos) 

230Th (anos) 

(corrigida) 

δ234UInicial** 

(corrigida) 

230Th (anos 

AP)*** 

(corrigida) 

LSF3-A 62 ± 0,2 256 ± 2 1626 ±15 1712 ± 8 0,4056 ±0,003 17398 ± 139 17355 ± 141 1798 ±8 17296 ± 141 

LSF3-B 85 ± 0,3 158 ± 1 3758 ±41 1727 ± 9 0,4226 ±0,003 18075 ± 141 18056 ± 141 1817 ±9 17997 ± 141 

LSF3-128 76 ± 0,1 759 ±15 704 ±14 1714 ± 4 0,4284 ±0,001 18409 ± 56 18305 ± 92 1804 ±4 18246 ± 92 

LSF3-188 70 ± 0,1 139 ± 3 3748 ±77 1730 ± 4 0,4522 ±0,001 19385 ± 62 19365 ± 64 1827 ±4 19306 ± 64 

LSF3-C 70 ± 0,2 119 ± 1 4578 ±60 1714 ± 7 0,4726 ±0,003 20488 ± 164 20470 ± 164 1816 ±8 20411 ± 164 

LSF3-253-REP 81 ± 0,1 88 ± 2 7408 ±174 1684 ± 3 0,4893 ±0,001 21502 ± 76 21491 ± 76 1789 ±3 21432 ± 76 

LSF3-306 89 ± 0,1 169 ± 3 4373 ±89 1691 ± 4 0,5058 ±0,001 22227 ± 65 22207 ± 66 1800 ±4 22148 ± 66 

LSF3-316 72 ± 0,1 118 ± 2 5173 ±107 1701 ± 4 0,5116 ±0,001 22414 ± 70 22397 ± 71 1811 ±4 22338 ± 71 

LSF3-D 51 ± 0,2 2003 ± 6 221 ±1 1685 ± 9 0,5260 ±0,004 23282 ± 194 22873 ± 281 1797 ±10 22814 ± 281 

LSF 3B 340 86 ±0,1 282 ±6 2627 ±53 1617 ± 3 0,5243 ±0,001 23831 ±65 23796 ±70 1730 ±3 23737 ± 70 

LSF 3B-I 81 ±0,1 371 ±7 1911 ±38 24301 ± 60 0,5335 ±0,001 24301 ±60 24252 ±69 1730 ±3 24193 ± 69 

LSF3B-II 77 ±0,1 927 ±19 735 ±15 24552 ± 68 0,5404 ±0,001 24552 ±68 24424 ±113 1741 ±4 24365 ± 113 

LSF 3-1' 105 ±0,2 530 ±11 1763 ±36 1593 ± 3 0,5383 ±0,002 24782 ±84 24728 ±93 1708 ±3 24669 ± 93 

LSF3-415 91 ±0,2 431 ±9 1991 ±41 1630 ± 6 0,5724 ±0,002 26104 ±129 26054 ±134 1754 ±7 25995 ± 134 

LSF 3-3' 96 ±0,2 1033 ±21 872 ±18 1602 ± 4 0,5718 ±0,002 26381 ±95 26265 ±125 1726 ±4 26206 ± 125 

LSF3-E 87 ± 0,3 298 ± 2 2780 ±22 1580 ± 8 0,5789 ±0,003 27040 ± 201 27003 ± 202 1705 ±9 26944 ± 202 

                   

LSF15-1 91 ±0,1 406 ±8 1069 ±22 1692 ± 3 0,2878 ±0,001 12190 ±33 12143 ±47 1751 ±3 12084 ± 47 

LSF15-4 72 ±0,1 201 ±4 1734 ±35 1680 ± 3 0,2934 ±0,001 12498 ±47 12468 ±51 1740 ±3 12409 ± 51 

LSF15-6 184 ±0,2 33 ±1 28101 ±663 1718 ± 3 0,3064 ±0,001 12886 ±35 12884 ±35 1782 ±4 12825 ± 35 

LSF15-8 82 ±0,1 175 ±4 2483 ±50 1702 ± 3 0,3210 ±0,001 13619 ±39 13596 ±42 1768 ±3 13537 ± 42 

LSF 15 9 74 ±0,1 2055 ±41 200 ±4 1689 ± 3 0,3366 ±0,001 14389 ±38 14095 ±211 1757 ±3 14036 ± 211 

LSF 15 9 REP 77 ±0,1 1975 ±40 207 ±4 1625 ± 3 0,3231 ±0,001 14137 ±53 13858 ±204 1690 ±3 13799 ± 204 

LSF15-10 69 ±0,1 273 ±5 1394 ±28 1628 ± 4 0,3355 ±0,001 14693 ±51 14650 ±59 1697 ±4 14591 ± 59 
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LSF15-11 53 ±0,1 396 ±8 776 ±16 1649 ± 3 0,3515 ±0,001 15300 ±62 15220 ±84 1722 ±3 15161 ± 84 

LSF15-12 57 ±0,1 508 ±10 663 ±14 1641 ± 10 0,3552 ±0,002 15521 ±106 15426 ±125 1715 ±10 15367 ± 125 

LSF15-13 84 ±0,1 4009 ±9 147 ±0 2048 ± 4 0,4261 ±0,001 16157 ±46 15713 ±318 2141 ±4 15654 ± 318 

LSF15-14 124 ±0,1 275 ±6 3269 ±66 1998 ± 3 0,4391 ±0,001 16980 ±52 16960 ±54 2096 ±4 16901 ± 54 

                   

LSF16-1 62 ±0,1 136 ±3 2506 ±51 1668 ± 3 0,3355 ±0,001 14457 ±45 14433 ±48 1738 ±3 14373 ±48 

LSF 16 2 73 ±0,1 45 ±1 9167 ±198 1680 ± 2 0,3391 ±0,001 14550 ±33 14543 ±33 1751 ±3 14483 ±33 

LSF16-3 54 ±0,1 15 ±0 20349 ±693 1573 ± 3 0,3299 ±0,001 14765 ±50 14762 ±50 1640 ±3 14702 ±50 

LSF16-4 52 ±0,0 48 ±1 6009 ±129 1570 ± 2 0,3332 ±0,001 14939 ±41 14929 ±41 1638 ±3 14869 ±41 

LSF16-5 74 ±0,1 354 ±7 1184 ±24 1614 ± 3 0,3454 ±0,001 15243 ±58 15191 ±68 1684 ±3 15131 ±68 

LSF16-7 66 ±0,1 60 ±1 6580 ±154 1646 ± 3 0,3612 ±0,001 15768 ±64 15758 ±64 1721 ±3 15698 ±64 

LSF16-8 62 ±0,1 77 ±2 5090 ±111 1704 ± 4 0,3802 ±0,002 16272 ±79 16259 ±79 1784 ±4 16199 ±79 

LSF16-9 76 ±0,1 984 ±20 497 ±10 1685 ± 3 0,3889 ±0,001 16795 ±50 16659 ±108 1766 ±3 16599 ±108 

LSF16-10 34 ±0,0 65 ±1 3453 ±73 1722 ± 3 0,3969 ±0,001 16909 ±54 16890 ±56 1807 ±4 16830 ±56 

LSF16-11 85 ±0,1 393 ±8 1442 ±29 1715 ± 3 0,4021 ±0,001 17194 ±54 17146 ±63 1800 ±3 17086 ±63 

LSF 16 12 125 ±0,1 220 ±4 3789 ±77 1719 ± 2 0,4053 ±0,001 17318 ±40 17300 ±42 1805 ±3 17240 ±42 

LSF16-13 76 ±0,1 725 ±15 731 ±15 1701 ± 2 0,4246 ±0,001 18328 ±50 18228 ±86 1791 ±2 18168 ±86 

                   

LSF19-3 150 ±0,2 1149 ±23 80 ±2 2478 ±5,0 0,0372 ±0,0003 1173 ±10 1109 ±46 2486 ±5 1051 ±46 4,2 

LSF19-95 143 ±0,2 91 ±2 1347 ±30 2681 ±4,0 0,0521 ±0,0003 1553 ±10 1548 ±11 2693 ±4 1490 ±11 0,7 

LSF19-418 164 ±0,4 38 ±1 7183 ±223 2711 ±6,0 0,1005 ±0,0004 2983 ±13 2981 ±13 2734 ±6 2923 ±13 0,4 

LSF19-515 186 ±0,4 114 ±2 2922 ±61 2671 ±6,0 0,1093 ±0,0004 3283 ±13 3278 ±13 2696 ±6 3220 ±13 0,4 

LSF19 -595 159 ±0,2 20 ±1 15091 ±470 2605 ±4,0 0,1172 ±0,0004 3590 ±12 3589 ±12 2632 ±4 3531 ±12 0,3 

LSF19-668 125 ±0,2 226 ±5 1273 ±28 2647 ±5,7 0,1390 ±0,0005 4220 ±18 4205 ±20 2679 ±6 4147 ±20 0,5 

LSF19-811 132 ±0,2 79 ±2 4716 ±100 2625 ±5,0 0,1699 ±0,0005 5208 ±17 5203 ±17 2664 ±5 5145 ±17 0,3 

LSF19-886 160 ±0,3 37 ±1 13212 ±609 2586 ±5,0 0,1825 ±0,0041 5665 ±130 5663 ±130 2627 ±6 5605 ±130 2,3 

LSF19-982 175 ±0,4 66 ±1 8453 ±192 2615 ±5,5 0,1922 ±0,0006 5920 ±22 5917 ±22 2659 ±6 5859 ±22 0,4 

LSF19-1063 127 ±0,2 62 ±1 7469 ±161 2601 ±6,0 0,2202 ±0,0006 6833 ±23 6830 ±23 2651 ±6 6772 ±23 0,3 



76 

 

LSF19-1125 164 ±0,4 60 ±1 11503 ±262 2691 ±6,1 0,2535 ±0,0008 7694 ±29 7691 ±29 2750 ±6 7633 ±29 0,4 

LSF19-1131 150 ±0,3 181 ±4 3729 ±77 2755 ±5,9 0,2722 ±0,0009 8134 ±32 8125 ±33 2819 ±6 8067 ±33 0,4 

LSF19-1196 135 ±0,2 147 ±3 4575 ±93 2758 ±5,0 0,3009 ±0,0007 9012 ±26 9004 ±26 2829 ±5 8946 ±26 0,3 

LSF19-1335 207 ±0,4 44 ±1 26149 ±619 2810 ±6,0 0,3332 ±0,0010 9875 ±34 9874 ±34 2889 ±6 9816 ±34 0,3 

LSF 19-1405 144 ±0,3 193 ±4 4286 ±89 2775 ±6,6 0,3479 ±0,0011 10425 ±39 10415 ±40 2858 ±7 10357 ±40 0,4 

LSF19-1526 192 ±0,4 74 ±2 16085 ±334 2821 ±5,0 0,3763 ±0,0010 11169 ±36 11166 ±36 2911 ±6 11166 ±36 0,3 

 

*δ234U = ([234U/238U]activity – 1)x1000. 

**δ234Uinicialcalculada com base em idades230Th (T). i.e.,δ234Uinicial = δ234Umedida x e234xT. As idades 230Th corrigidas partem de uma razão 230Th/232Th igual a 4.4 ±2.2x10-6.Tais 

valores se referem ao material em equilíbrio secular com as razões 232Th/238U do reservatório terrestre. que equivale a 3,8. Erros de 50%. 

***A.P: Antes do Presente, em referência ao ano de 1950 A.D. 


