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RESUMO 

 

A porção norte da região Nordeste do Brasil é uma das áreas mais interessantes 

para estudo dos mecanismos e processos relacionados à variação de pluviosidade dos 

trópicos, pois a maior parte da precipitação anual está associada à migração meridional da 

Zona de Convergência Intertropical do Atlântico (ZCIT). O clima no Nordeste sofreu 

alterações durante o Holoceno, no entanto, as interpretações paleoclimáticas são ainda 

muito controversas devido a pequena quantidade de estudos. De forma a contribuir para a 

discussão sobre mudanças paleoclimáticas e paleoambientais do Nordeste brasileiro, este 

estudo realizou análises geoquímicas, micropaleontológicas, biogeoquímica e de isótopos 

de deuterium e carbono em sedimentos lacustres e guano, e análises de isótopos de 

oxigênio e carbono em espeleotemas do Holoceno Médio e Tardio. 

Os estudos da Lagoa do Boqueirão sugeriram que sua formação ocorreu devido a 

dinâmica fluvio-eólica, que resultou em barramentos dos canais fluviais durante o período 

úmido do Holoceno. A transição entre o sistema fluvial e lacustre, que marca o 

barramento, foi definido em torno de 4.500 anos BP pela substituição de espículas de 

esponjas, tipicamente fluviais, pelas diatomáceas lacustres, predominantemente Mastogloia 

smithii var. lacustres.  

Foi demonstrado que a formação e as flutuações da profundidade da Lagoa do 

Boqueirão não estavam associadas a precipitação regional. As variações paleoclimáticas da 

Lagoa do Boqueirão e da Caverna do Trapiá puderam ser acessadas através dos dados de 

δD em ácidos n-alcanóicos de 28 carbonos, produzidos por vegetação terrestre e macrófitas 

aquáticas, e dados de δ18O dos espeleotemas. Valores mais positivos (negativos) desses 

isótopos indicaram que durante o MCA (LIA) a região apresentava condições de seca 

(umidade), devido ao posicionamento mais ao Norte (Sul) da ZCIT, que migrou em 

direção ao Hemisfério mais aquecido de acordo com a correlação observada com a 

Oscilação Multidecadal do Atlântico (OMA). A porção norte do NEB apresentou 

paleoclima diferente em relação ao da porção sul do NEB durante o LIA, que estava seco 

devido ao deslocamento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mais para sul, 

assim como a ZCIT, que não afetou a porção sul do NEB. 

 Mudanças paleoambientais foram também definidas com base na idade de 

sequências sedimentares clásticas datadas por LOI e pelos depósitos de guano em condutos 

de cavernas em Felipe Guerra-RN. A deposição de sedimentos terrígenos na caverna 
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Urubu entre 7 to 4 ky B.P. cave foi cronologicamente associada a clima mais úmido, o que 

é apoiado pelo baixos valores de δ18O values de espeleotemas. Esse período também foi 

marcado pelo aumento da contribuição de de carbono orgânico do solo como indicado por 

valores mais baixos de δ13C dos mesmos espeleotemas. Uma transição abrupta para clima 

mais seco pode está associada ao final da sedimentação clástica na caverna por volta de 4.2 

ky devido a interrupção do fluxo do rio subterrâneo e completa erosão do solo ao redor da 

caverna. A erosão do solo é ressaltada por altos valores de δ13C dos espeleotemas próximos 

aos da rocha encaixante (~0‰). Estes resultados demonstraram uma relação entre 

preenchimento sedimentar da caverna Urubu com a formação e erosão de solo na sua volta.  

Esse aumento de aridez, particularmente nos últimos três mil anos na região, foi 

também importante para preservação de depósitos de guano sobre os sedimentos clásticos, 

visto que esse material é bastante solúvel. As idades das camadas de guano foram 

utilizadas para definir períodos de alta ocupação das cavernas por morcegos entre  

1730 and 677 cal. anos A.P.  e 200 cal anos A.P. até o recente. Durante o evento MCA 

houve redução na acumulação de guano que levou a um hiato deposicional por conta que o 

clima seco desfavoreceu a sobrevivência dos morcegos na região. A acumulação de guano 

voltou a ocorrer a 200 anos atrás, provavelmente porque a população de morcegos foi 

reestabelecida, devido a clima mais úmido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra-chave: Holoceno, ZCIT, geoquímica orgãnica, paleoclima, paleoambiente,  

isótopos estáveis, espeleotemas 
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ABSTRACT 

 

Paleoenvironmental and paleoclimatic variations during the Holocene at Rio Grande do 

Norte inferred from studies about sediment geochemistry of lakes and caves 

 

The northern sector of Nordeste of Brazil (NEB) is one of the most interesting 

regions to study mechanisms and processes related to fluctuations tropical rainfall, as the 

majority of annual precipitation is associated to the meridional migration of Intertropical 

Convergence Zone (ITCZ). Climate in NEB changed during the Holocene, although 

paleoclimatic interpretations are still controversial due to small number of studies. This 

study contribute to the discussion about paleoclimatic and paleoenvironmental changes of 

NEB by using geochemistry, micropaleontological, biogeochemistry and deuterium and 

carbon isotope analyses in lacustrine sediments and bat guano, and also speleothem  

isotope records from middle to late Holocene.  

Studies from Boqueirão Lake suggested that its formation occurred due to the 

fluvio-eolian dynamic, which resulted in blockage of fluvial channels during the holocenic 

humid period. Transition between fluvial and lacustrine system recorded the barrage 

formation and was defined around 4,500 years BP and suggested by the substitution of 

fluvial sponge spicules to lacustrine diatoms, mainly Mastogloia smithii var. lacustres, 

preserved in sediments. These data demonstrated that depth fluctuations of Boqueirão Lake 

were not associated to local precipitation accumulation.  

Paleoclimatic changes were reconstructed from Boqueirão Lake and Trapiá Cave 

based on δD of n-alkanoic acids of 28 carbons, which are produced by terrestrial 

vegetation and macrophytes, and from δ18O of speleothems. More positive (negative) 

isotope ratios indicate persistent dry (wet) climatic conditions during the MCA (LIA) 

there, due to a north (south) displacement of ITCZ. This climate system migrated toward 

the warmest ocean according to the correlation with Atlantic Multidecal Oscillation 

(AMO). The northern portion of the NEB (nNEB) presented different paleoclimate 

conditions when compared to the southern NEB portion (sNEB) during the LIA. LIA in 

sNEB was dry due to the displacement of the South Atlantic Convergence Zone (SACZ) to 

a southernmost position.  

Paleoenvironmental changes were attested by determining the age of clastic 

sequences filling cave conduits dated by OSL method and also by radiocarbon in bat 
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guano. The deposition of terrigenous sediments in Urubu cave from 7 to 4 ky B.P. cave 

was chronologically associated with more humid climate indicated by low δ18O values in 

speleothems. In addition, this period was marked by increased contribution of organic 

carbon from soil indicated by negative values of δ13C of the same speleothems. An abrupt 

transition to dry climate was indicated by the end of clastic sedimentation at about 4.2 ky 

because interruption of underground river flow and complete erosion of soil surrounding 

the cave as indicated by abrupt enrichment of δ13C values of speleothems, reaching values 

similar to the carbonate bedrock (~0‰). These data demonstrated the relationship between 

the sedimentary filling of the Urubu Cave and the formation and soil erosion in the region. 

These predominant dry conditions during last three millenniums in the region were also 

important for preservation ofbat Guano deposits above terrigenous sediments. The 

chronological data of guano was also used to indicate two periods of high accumulation 

associated with intense occupation of caves by bat colonies between 1,730 and 677 years 

cal BP and 200 cal years BP until recently. During the MCA occurred a reduction in guano 

accumulation until a complete hiatus, because dry conditions did not favor bats survival. 

Guano deposit accumulated again only 200 years ago, when the population of bats restored 

with stabilization of relatively humid conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Holocene, ITCZ, geochemistry, deuterium, lakes, speleothems 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Nordeste do Brasil (NEB) possui condições climáticas atuais áridas a semi-

áridas, e a intensificação dessas condições tem afetado diretamente o desenvolvimento 

econômico e social da região (Marengo et al., 2011). Nesse sentido, entender melhor os 

ciclos naturais de variabilidade climática é fundamental para compreender e dimensionar o 

impacto das ações antrópicas no clima em escala global bem como o desenvolvimento de 

ações socioeconômicas a fim de mitigar os efeitos das mudanças climáticas.. 

As precipitações na porção norte do NEB são predominantemente controladas pela 

sazonalidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que migra na região 

equatorial entre os Hemisférios como resultado de um balanço energético que movimenta a 

ZCIT para a área oceânica mais quente (Schneider; Bishoff; Haug, 2014). 

Durante o inverno no Hemisfério Norte, a Temperatura da Superfície do Mar 

(TSM) diminui na porção norte em relação a porção sul do Oceano Atlântico, e a ZCIT se 

desloca na direção sul, transportando umidade para dentro da América do Sul. A máxima 

migração sul da ZCIT ocorre entre os meses de março a maio, correspondendo ao outono 

no Hemisfério Sul, deslocando-se até aproximadamente 5º de latitude, abrangendo a 

porção norte do NEB. Inversamente, durante o verão no Hemisfério Norte, a ZCIT está em 

seu deslocamento máximo a norte, resultando no período mais seco no NEB. 

Reconstituições paleoclimáticas baseadas em séries isotópicas de δ18O em 

espeleotemas têm sido frequentemente empregadas para reconstituir a paleoprecipitação do 

Sistema de Monção da América do Sul (SMAS) (Wang et al., 2004; Cruz et al., 2005, 

2006; Van-Breukelen et al., 2008; Cruz et al., 2009; Bird et al., 2011; Stríkis et al., 2011; 

Kanner et al., 2012; Novello et al., 2012; Mosbleach et al., 2012; Cheng et al., 2013; 

Apaéstegui et al., 2014). Na escala de tempo orbital os registros paleoclimáticos 

frequentemente apontam para um importante componente da forçante de insolação no 

controle da intensidade do SMAS, com notável intensificação do sistema de monções 

coerente com o aumento da insolação de verão austral e vice-versa. A forçante de 

insolação relaciona-se com a variação da insolação de verão decorrente das variações 

orbitais. As variações da insolação de verão ocorrem como fruto dos ciclos orbitais de 

Milankovitch. Nos trópicos, o ciclo com maior impacto sob o regime hidrológico é o ciclo 

de precessão, cuja frequência média corresponde a 23 mil anos aproximadamente 

(Ruddiman, 2008).  
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Ao modular a insolação de verão, o ciclo de precessão controla o gradiente de 

temperatura entre o oceano e o continente, afetando a convergência de umidade dos 

oceanos para o interior dos continentes e, por conseguinte a intensidade da circulação 

monçônica. Na América do Sul, o aumenta a insolação de verão na escala do ciclo de 

precessão é acompanhado por fortalecimento da atividade convectiva da SMAS como 

demostrado em reconstituições paleoclimáticas no sul e sudeste do Brasil (Cruz et al., 

2005, 2006) e no oeste da bacia amazônica e nos altiplanos andinos (Kanner et al., 2012; 

Mosbleah et al., 2012; Cheng et al., 2013).O aumento da insolação de verão austral é 

acompanhado pela redução da insolação de verão boreal. Esse padrão antifásico do balanço 

radiativo estabelecido nas relações inter-hemisférica é observado na comparação entre os 

registros de espeleotemas associados à atividade do SMAS com os registros da sudeste da 

China, associadas às monções asiáticas (Wang et al., 2001, 2004, 2006; Cheng et al., 

2012). Contudo, variações antifásicas podem ainda ser observados em um mesmo 

continente em registros associados a um mesmo sistema climático. Esse caso foi 

primeiramente observado por Cruz et al. (2009) ao comparar as reconstituições dos últimos 

30 mil anos baseadas em espeleotemas do NEB (região do estado do Rio Grande do Norte) 

com os registros do sul e sudeste do Brasil (Cruz et al., 2009). As relações antifásicas 

estabelecidas entre o nordeste do Brasil com o transporte de umidade através da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul e, mais tarde com a própria atividade convectiva no oeste 

da bacia amazônica (Cheng et al., 2013)  deve-se a mudanças na circulação zonal. A 

circulação zonal compreende grandes células de convecção, também referida como célula 

de Walker. No caso do SMAS, o amadurecimento do sistema de monções durante o verão 

austral leva ao desenvolvimento de uma circulação de altos níveis de caráter zonal ligando 

uma zona de alta pressão em altos níveis na Bolívia (conhecida como Alta da Bolívia) a 

uma zona de baixa pressão em altos níveis no nordeste do Brasil, conhecida como baixa do 

nordeste (Vera et al., 2006; Marengo et al., 2012). 

No contexto das oscilações de escala orbital, os poucos registros paleoclimáticos 

sobre o NEB indicam que ele foi relativamente mais úmido em torno de 5.000 anos atrás e 

tem experimentado condições de secas mais intensas desde então, com exceção para o 

período do Little Ice Age (LIA), em torno dos séculos XVI e XVIII (por exemplo, 

Sifeddine et al., 2003; Cruz et al., 2009; Novello et al., 2012). A maior parte desses estudos 

é limitada pela baixa disponibilidade e qualidade de arquivos paleoclimáticos, resultado da 

condição árida a semi-árida, que também impossibilita estudos de alta resolução. 
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Com a finalidade de avançar nos estudos sobre as variações climáticas do NEB, em 

especial da sua porção norte, foram escolhidas as áreas da Lagoa do Boqueirão 

(sedimentos) e das Cavernas do Urubu (guano) e do Trapiá (espeleotemas), que estão 

próximas ao atual limite sul da ZCIT. As variações na migração da ZCIT e sua intensidade 

podem ter sido registradas nesses arquivos, que atuam como marcadores locais da ZCIT. 

Em face da raridade de arquivos paleoclimáticos no NEB, o uso de sedimentos 

lacustres, espeleotemas e guano, formados em localidades distintas tem como objetivo 

reconstituir um quadro paleoclimático e paleoambiental mais sólido durante o Holoceno no 

NEB.  

O uso de dados paleoclimáticos independentes, baseados em δ18O de espeleotemas, 

δD de matéria orgânica e bioindicadores associados, relacionados a reconstituição da 

paleoprecipitação e do paleoambiente, permitem uma correlação mais consistente das 

mudanças ocorridas na região, eliminando o tendenciamento dos resultados que podem 

ocorrer quando é estudado um único tipo arquivo.  

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa espera-se contribuir no avanço do 

conhecimento dos paleoambientes e da paleoclimatologia do NEB com novos dados 

relacionados à precipitação e a influencia da migração da ZCIT. 
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1.1. Objetivos da pesquisa 

 

De forma a contribuir na discussão sobre as mudanças ambientais e climáticas 

ocorridas durante o Holoceno, a presente pesquisa tem como objetivo principal estudar as 

variações paleoclimáticas em alta resolução temporal do Holoceno da porção norte do 

Nordeste do Brasil, a partir da reconstituição das condições da Lagoa do Boqueirão, 

Touros-RN, estudo isotópico de espeleotema da Caverna do Trapiá, Felipe Guerra-RN, e 

no mesmo município análise dos depósitos que preenchem a Caverna do Urubu, em 

especial o guano de morcego, como novo arquivo paleoclimático. 

A partir de testemunhos lacustres a pesquisa tem os seguintes objetivos específicos: 

 Aplicar análise micropaleontológica para avaliar alterações paleolimnológicas, e 

sua possível associação com variações paleoecológicas e de profundidade do lago; 

 Obter, em alta resolução temporal, dados geoquímicos de isótopos de carbono 

(δ13C), concentrações de carbono e nitrogênio, e as relações C/N em matéria orgânica 

total;Obter, em alta resolução, isótopos de deutério e carbono em compostos específicos 

(ácidos n-alcanóicos); 

 Discutir como os indicadores geoquímicos e micropaleontológicos respondem a 

mudanças no paleoambiente ao redor do lago;  

As análises de isótopos de oxigênio e cronológicas do espeleotema da Caverna do 

Trapiá constituem base para as comparações do ponto de vista paleohidrológico, já que é 

um tipo de estudo melhor estabelecido quanto as suas interpretações. 

O estudo do guano de morcego visa obter os mesmos tipos de dados 

micropaleontológicos e geoquímicos, para comparar com os dados lacustres obtidos, e 

avaliar o potencial do guano da Caverna do Urubu nas interpretações paleoambientais.  

Esses dados possibilitam discutir as variações paleohidrológicas associadas às 

mudanças de pluviosidade sob influência da ZCIT no contexto regional e continental a 

partir da comparação dos dados obtidos com demais registros paleoclimáticos da região 

nordeste e do continente sul-americano. 
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2. O CLIMA DO NORDESTE DO BRASIL DURANTE O HOLOCENO 

 

O Holoceno foi proposto por Walker et al. (2008) e formalizado por Walker et al. 

(2009), com início em 11.700 anos b2k (antes do ano 2000 AD) permanecendo até os dias 

atuais. Essa idade foi baseada em parâmetros químicos e físicos descritos para o NGRIP2, 

da sigla em inglês para NorthGreenland Ice Core, indicadores de aquecimento no final do 

Evento Younger Dryas/Greenland Stadial 1. 

Os principais eventos climáticos ocorridos no Holoceno são os 8 Eventos Bond 

(Bond et al., 1997; Bond et al., 2001), Período de Umidade Africano (AHP), registrado 

entre 14.500 e 5.500 anos BP, a Anomalia Climática Medieval (MCA) entre ~900 e 1.100 

AD (Mann, 2002a), e a Pequena Idade do Gelo (LIA) entre ~1.100 e 1.420 anos AD 

(Mann, 2002b). No NEB os principais eventos registrados, e que são de interesse nesta 

pesquisa, são as mudanças ambientais ocorridas em torno de 5,000 anos atrás, o MCA e o 

LIA. 

Durante o Holoceno médio os registros paleoclimáticos produzidos para o nordeste 

setentrional apresentam interpretações discordantes. Ao passo que reconstituições da 

atividade do SMAS baseado em análises de δ18O de espeleotemas apontam para condições 

úmidas próximas de 6.000 anos AP (Cruz et al., 2009), coerente com a curva de insolação, 

dados palinológicos apresentados por Oliveira et al. (1999) Pessenda et al. (2010) apontam 

para o estabelecimento de condições predominantemente secas. Eventos de seca também 

são registrados no continente africano durante o Holoceno médio, relacionados ao pico de 

insolação em torno de 5.000 anos, marcando o término abrupto do Período de 

Aquecimento Africano (AHP) (por exemplo, deMenocal et al., 2000; Liu et al., 2007; 

Tierney et al., 2011).  

Nos últimos milênios, o MCA é utilizado para designar um período de verões 

intensos e grandes secas registrado em diversas regiões do Hemisfério Norte, 

principalmente na Europa e América do Norte, , com máximo em torno de 1.000 e 1.200 

anos AD (por exemplo, Mann, 2002a; Bradley; Hughes; Diaz, 2003; Kleppe et al., 2011). 

O aquecimento diferencial entre os oceanos Atlântico Norte e Sul, em termos de 

temperatura da superfície do mar (TSM), são responsáveis pelo deslocamento da ZCIT 

para a região mais quente, e, resposta ao balanço de energia atmosférico (Schneider; 

Bishoff; Haug, 2014). Sendo assim, espera-se que durante o MCA no NEB as condições 

sejam de seca.  
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De acordo com dados de isótopos de oxigênio obtidos em espeleotemas da porção 

sul do NEB, o MCA é caracterizado como um período seco, (Novello et al., 2012), 

associado as variações de intensidade da SMAS, também influenciada pelas variações de 

temperatura dos oceanos, principalmente pela Oscilação Multidecal do Atlântico (OMA). 

Entretanto, dados paleolimnológicos indicam um período mais úmido na região norte do 

NEB, demonstrado pelo aumento do nível da Lagoa do Boqueirão (Figura 1) (Zocatelli et 

al., 2012; Viana et al., 2014). Essa porção está associada às variações da ZCIT, não 

concordando com as condições verificadas por Novello et al. (2012). 

Outros registros no Hemisfério Sul sugerem que durante o MCA as condições 

foram de seca na Patagônia (Stine, 1994) devido a redução de intensidade da SASM, com 

deslocamento da ZCIT para Norte nos Andes (Bird et al., 2011; Apaestégui et al., 2014), o 

que concordaria com a seca na porção sul do NEB. Adicionalmente, na Bacia de Cariaco 

foram registradas condições úmidas (Haug et al., 2003), concordando com o deslocamento 

da ZCIT para Norte, o que resultaria em condições contrárias aquelas registradas por 

Zocatelli et al. (2012) e Viana et al. (2014) na Lagoa do Boqueirão, norte do NEB.  

O evento mais recente, o LIA, corresponde ao último período de expansão rápida 

de geleiras, com resfriamento das águas do Atlântico Norte, em intervalo em torno de 

1.500 e 1.850 anos AD (por exemplo, Luckman, 2000; Mann, 2002b; Clague et al., 2009; 

Wanner et al., 2015). Inversamente as condições ocorridas durante o MCA, a redução da 

SST no Atlântico Norte resultaria em deslocamento da ITCZ para a área relativamente 

mais quente, o Atlântico Sul durante o LIA (Schneider; Bischoff; Haug, 2014). 

Durante o LIA no NEB os registros indicam fase seca, devido aos valores mais 

enriquecidos de δ18O em espeleotemas (Novello et al., 2012) e reduzido volume de água na 

Lagoa do Boqueirão (Figura 1) (Lima da Costa, 2010; Zocatelli et al., 2012; Viana et al., 

2014), descordando do sistema proposto de deslocamento da ZCIT. 

No restante da América do Sul também ocorrem eventos de seca, como observados 

por Fritz et al. (2006), Ekdahl et al. (2008), Prado et al. (2012), relacionados com o mínimo 

de insolação.  
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Outros dados na América do Sul demonstram que durante o LIA houve migração 

da ZCIT mais para sul, decorrente da diminuição da TSM do Atlântico Norte. Como 

resultado foram registrados fases de intensificação do SMSA com aumento da precipitação 

no nordeste do Peru (Reuter et al., 2009; Bird et al., 2001; Vuille et al., 2011; Apaéstegui 

et al., 2014). O deslocamento da ZCIT para sul também pode intensificar os ventos de 

nordeste, aumentando a ressurgência no litoral do Rio de Janeiro, conforme sugerido por 

Souto et al. (2011). 

Tais comportamentos climáticos do NEB poderiam ser explicados pelo aumento da 

baixa pressão sobre o NEB, decorrente do aumento da atividade convectiva no oeste da 

bacia Amazônica, resultando em um comportamento antifásico dentro do continente. A 

característica antifásica intracontinental confere aos eventos úmidos no NEB do Brasil 

correlação com as fases de mínimo de insolação de verão (Figura 1), que atua 

possivelmente como forçante dos sistemas climáticos (Cruz et al., 2009; Novello et al., 

2012). 

A posição da ZCIT mais para sul é também indicada pela ocorrência de seca na 

Bacia de Cariaco (Haug et al., 2003), localizada a Norte da posição da ITCZ durante o 

verão, não recebendo umidade  durante o LIA (Reuter et al., 2009; Bird et al., 2011; Vuille 

et al., 2012), estando assim em fase com o NEB brasileiro (Figura 1a)  (Cruz et al., 2009; 

Novello et al., 2012). 

A escassez de dados paleoclimáticos sobre o NEB, a atuação de mais de um sistema 

climático (ZCIT e SMAS) e dados com interpretações opostas não permitem uma 

caracterização mais apurada do clima no NEB durante o Holoceno. Desse modo, são 

necessários mais dados de alta resolução para caracterizar as mudanças climáticas 

ocorridas nessa região a fim de contribuir com o conhecimento da evolução do paleoclima 

e dos modelos climáticos do NEB. 
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3. O USO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS E BIOINDICADORES NOS ESTUDOS 

PALEOCLIMATOLÓGICOS 

 

O estudo paleoambiental realizado com registros sedimentares é uma das formas 

utilizadas para se conhecer o clima do passado mais remoto, além dos registros 

instrumentais. Essas informações são importantes para as pesquisas de modelagem do 

clima, pois é a única forma de se testar o desempenho de modelos utilizados para prever 

possíveis mudanças do clima no futuro (Cronin, 1999; Bradley, 1999; Birks, 2008; 

Bradley, 2008). 

A variação do clima durante o Holoceno, que abrange aproximadamente os últimos 

11.700 anos, é estudada com maior atenção nessas pesquisas por apresentar sistema 

climático mais próximo ao atual. O clima variou ao longo dos últimos milênios e métodos 

científicos refinados, principalmente as técnicas de datação, podem ser utilizados nessa 

investigação (Brenner et al., 2002; Zalasiewicz et al., 2008; Birks, 2008; Zalasiewicz et al., 

2011). 

Entre os registros são utilizados testemunhos lacustres, marinhos, de solo e de gelo, 

estalagmites, entre outros (Bradley, 1999; Smol, 2010). Mais recentemente tem sido 

avaliado o uso de guano (acúmulo de fezes) de morcego e aves (Wurster et al., 2010).  

O estudo dos testemunhos lacustres pela paleolimnologia fornece evidencias sobre 

as mudanças ocorridas localmente, que podem refletir variações hidrológicas regionais. 

Para registrar essas variações e interpretá-las mais precisamente são utilizadas análises 

com abordagem multi-proxie, ou multi-indicadores, relacionando índices biológicos, 

químicos e físicos, como razões geoquímicas, isótopos estáveis, diatomáceas, esponjas, 

ostracodes, pólens, granulometria, etc (por exemplo, Stoermer; Smol, 1999; Battarbee et 

al., 2001; Frost, 2001; Last, 2001; Meyers; Teranes, 2001; Talbot, 2001; Birks, 2008; 

Smol, 2008; Smol, 2010). 

Os indicadores geoquímicos tradicionalmente utilizados em sedimentos lacustres 

envolve a razão C/N (carbono/nitrogênio) e análises de isótopos de C (δ13C) e N (δ15N). A 

relação estabelecida entre a assinatura isotópica de carbono δ13C e a razão C/N fornece 

informações importantes acerca origem da matéria orgânica nos lagos e da vegetação 

terrestre através da associação entre plantas C3 ou C4, ou plâncton/algas (Meyers; Lallier-

Vergès, 1999; Meyers, 2003).  Por sua vez, a variação de tais parâmetros está atrelada às 

condições paleoclimáticas e paleoambientais vigentes no momento da deposição do 
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sedimento no lago a razão C/N apresenta baixos valores (4 a 10) quando há contribuição de 

matéria orgânica rica em proteínas (N) e pobre em celulose (C), como ocorre com as algas 

(Talbot; Johannessen, 1992; Meyers, 2003). Valores mais altos (>12) ocorrem em plantas 

terrestres, ricas em celulose e lignina (C) e pobres em proteínas (N) (Talbot; Johannessen, 

1992; Meyers, 2003; Leng et al., 2006).  

A relação entre δ13C e a razão C/N permite distinguir plantas C3, C4 e algas, de 

acordo com a sua contribuição na matéria orgânica. Enquanto as plantas C3 e algas 

apresentam variação de δ13C de -22 a -34‰, as C4 apresentam -10 a -20‰ (Meyers, 1994; 

Meyers, 2003). 

O uso de δ15N na matéria orgânica sedimentar permite interpretações sobre a 

origem do nitrogênio fixado, se do ar, com valores próximos a zero, ou se dissolvido na 

água, com valores mais altos, referindo-se a produtividade do lago (Hodell; Schelske, 

1998; Brenner et al., 1999; Teranes; Bernasconi, 2000; Meyers, 2003).  

Outro método tradicional, a análise da associação de diatomáceas é uma ferramenta 

muito utilizada em estudos paleolimnológicos. Essas algas possuem ciclo de vida curto, 

respondendo rapidamente às mudanças ambientais, atuando como ótimos indicadores de 

mudanças de habitat (por exemplo, Stroermer; Smol, 1999; Battarbee et al., 2001; Fritz et 

al., 2004; Fritz et al., 2006; Ekdahl et al., 2008). A vantagem da sua utilização nesses 

estudos é que são organismos cosmopolitas, taxonomicamente e ecologicamente bem 

estudados, persistentes ao longo do tempo geológico e que possuem preferências por 

determinados habitats, de acordo com a espécie (Round; Crawford; Mann, 1990; Stewart; 

Rothwell, 1993; Raven; Waite, 2004). 

Diversos estudos na América do Sul apontam o grande potencial e eficiência no uso 

das diatomáceas como indicadoras paleoambientais (por exemplo, Baker et al., 2001; 

Aboott et al., 2003; Tapia et al., 2003; Fritz et al., 2004; Fritz et al., 2006; Fritz et al., 2007; 

Ekdahl et al., 2008; Baker et al., 2009a).  

Métodos mais modernos oferecem interpretações mais precisas, principalmente em 

relação à interpretação paleohidrológica. O estudo do isótopo de deutério (δD) em 

compostos específicos têm se mostrado muito eficiente nas reconstituições 

paleohidrológicas de um ambiente, seja ele, continental ou marinho (Jacob et al., 2007; 

Nelson et al., 2013; Schefuβ et al., 2015). Eles fornecem provas sobre a origem da 

molécula estudada, o sinal isotópico do hidrogênio da água utilizada para a produção do 

composto e o sinal isotópico do carbono resultante do sistema fisiológico que produziu a 
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molécula (Sachse et al., 2012). Na América do Sul os únicos dados de δD foram 

produzidos por Jacob et al. (2007) no Lago Caçó, Nordeste do Brasil, para os últimos 

20.000 anos e indicam condições mais úmidas a partir de ~17.000 anos atrás, mas não 

possuem resolução adequada para o estudo do Holoceno Médio e Tardio. 

Modificações paleoambientais também podem ser registradas no acúmulo de guano 

de morcego, pois a alteração da vegetação afeta a disponibilidade do tipo de alimento e as 

características do depósito formado (DeNiro; Epstein, 1978; Hobson; Clark, 1992; Fenolio 

et al., 2006; Bird et al., 2007; Ayliffe, 2010).  

O uso de guano de morcego como fonte de informação paleoclimática tem sido 

pouco explorado, apesar disso, alguns estudos mostram grande potencial paleoclimático e 

ecológico baseados em análises de pólens, isótopos estáveis, mineralogia, 

microorganismos, etc (Mizutani; Wada, 1988; Mizutani; McFarlane; Kabaya, 1992; 

Hobson; Clark, 1992; Fenolio et al., 2006; Forbes et al., 2007; York; Billings, 2009; 

Ayliffe, 2010; Wuster et al., 2010). 

Lançar mão de uma abordagem multi-proxie, envolvendo diferentes tipos de 

arquivos paleoclimáticos, contribui para uma interpretação paleoambiental mais precisa, 

pois integra diferentes informações relativas à evolução de aspectos variados do meio 

físico e biótico.  

 

3.1 Bioindicadores 

 

3.1.1. Diatomáceas 

 

 Diatomáceas são algas unicelulares, solitárias ou coloniais, microscópicas, com 

predomínio de pigmentos marrons. Ocorrem em condições ambientais muito diversas, dos 

trópicos aos pólos, em águas doces, salobras e marinhas e em ambientes úmidos, 

abrangendo assim, um amplo universo de microambiente, envolvendo desde o solo e casca 

de árvores ou aderidas a alguns animais (Round; Crawford; Mann, 1990; Stoermer; Smol, 

1999; Raven; Evert; Eichhorn, 2001; Seckbach; Oren, 2007; Sterrenburg et al., 2007). 

 Segundo Round, Crawford e Mann (1990), as diatomáceas são classificadas na 

Divisão Bacillariophyta, nas Classes Coscinodiscophyceae (cêntricas), Fragilariophyceae 

(sem rafe) e Bacillariophyceae (com rafe), com 254 gêneros. 
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preferências de ambientes das diatomáceas, como pH, habitat, salinidade, correntes de 

água, nutrientes e temperatura (Tabela 1).  O uso de diatomáceas nos estudos 

paleolimnológicos é vantajoso, pois essas algas possuem ciclo de vida curto, respondendo 

rapidamente às mudanças ambientais, favorecendo assim, os estudos de alta resolução (por 

exemplo, Stoermer; Smol, 1999; Battarbee et al., 2001; Fritz et al., 2004; Fritz et al., 2006; 

Ekdahl et al., 2008; Hausmann, et al., 2011; entre outros).    

 

  Tabela 1 – Parâmetros ecológicos adotados para diatomáceas. 
 

Parâmetros ecológicos para diatomáceas 
Denominação pH da água (Lowe, 1974) 
Acidobiôntica pH < 7, desenvolvimento ótimo em pH < 5,5 
Acidófila pH ≈ 7, desenvolvimento ótimo em pH < 7 
Circumneutro desenvolvimento ótimo em pH ≈ 7 
Indiferente ocorre em ampla faixa de pH 
Alcaliófilo pH ≈ 7, desenvolvimento ótimo em pH > 7 
Alcalibiôntico ocorre apenas em pH > 7 
Denominação Habitat (Lowe, 1974; Stevenson, 1990; Moro; Fürstenberger, 1997) 
Marinha mares e oceanos 
Litorânea margens de lagos pouco profundos, normalmente associada ao perifíton 
Perifítica fixa ao substrato submerso em água (bentônica) 
Aerófila fixa a substrato emerso 
Planctônica vive em suspensão na coluna de água 
Ticoplânctonica perifítica, ocasionalmente planctônica 
Denominação Salinidade da água (Lowe, 1974; Gasse et al., 1987; Moro; Fürstenberger, 1997) 
Halófoba não tolerante ao sal 
Oligohalóbia de água doce com teores de sal inferiores a 5g.l-1 
Halófila de água doce com leve conteúdo salino 
Indiferente tolerante a pequenas quantidades de sal, desenvolvimento ótimo em água doce 
Pouco salobra de água levemente salobra 
Salobra de água salobra, mas em concentrações não determinadas 
Mesohalóbia de água salobra, com teores de sal entre 0,5 e 30 g.l-1 
Polihalóbia de água com concentrações salinas acima de 40 g.l-1 
Eurialina ocorre em concentrações salinas variáveis 
Denominação Correntes de água (Lowe, 1974; Moro; Fürstenberger, 1997) 
Limnobiôntica vive em águas paradas 
Limnófila vive em águas paradas, mas pode viver em águas correntes 
Indiferente vive em águas paradas e correntes 
Reófila vive em águas correntes, mas pode viver em águas paradas 
Reobiôntica vive apenas em águas correntes 
Denominação Nutrientes da água (Lowe, 1974; Moro; Fürstenberger, 1997) 
Oligotrófica de águas com baixa concentração de nutrientes e pouco conteúdo mineral 
Mesotrófica de águas com moderada concentração de nutrientes 
Eutrófica de águas com alta concentração de nutrientes e muito conteúdo mineral 
Distrófica de águas ricas em substâncias húmicas 
Euritrófica suporta grandes variações na concentração de nutrientes e minerais 
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3.1.2. Espículas de esponjas 

 

 Esponjas são animais invertebrados que vivem em águas correntes e necessitam de 

um substrato duro para se fixar e, em lagos, limitam-se as áreas mais rasas, pois em águas 

profundas o oxigênio dissolvido é um fator limitante para sua sobrevivência (Frost; 

Reiswig; Ricciardi, 2001; Frost, 2001). 

 Seu corpo é composto por tecidos moles e estruturas rígidas denominadas de 

espículas, responsáveis por sua sustentação. Essas espículas podem ter morfologia e 

composição variadas, sendo úteis na identificação de espécies (Ruppert; Fox; Barnes, 

2005). As esponjas podem ser de três Classes Demospongiae, Hexatinellida, ambas com 

espículas silicosas, e Calcarea com espículas de calcita, (Ruppert; Fox; Barnes, 2005). No 

Brasil trabalhos de taxonomia de esponjas de água doce têm sido intensificados (Batista; 

Volkmer-Ribeiro, 2002, Volkmer-Ribeiro; Rosa-Barbosa; Machado, 2005, Volkmer-

Ribeiro; Batista, 2007, Volkmer-Ribeiro; Machado, 2007; Volkmer-Ribeiro; Tavares; 

Oliveira, 2009), assim como o uso das espículas como bioindicadoras na reconstituição de 

paleoambientes (Batista et al., 2003; Parolin; Volkmer-Ribeiro; Stevaux, 2007; Almeida et 

al., 2009; Machado; Volkmer-Ribeiro; Iannuzzi, 2012). 

Frost (2001) considera que as espículas de esponjas podem ser potenciais 

indicadoras ambientais, mas ainda dependem de pesquisas básicas em taxonomia e 

ecologia. 

 

3.2 Biomarcadores 

 

 Biomarcadores são moléculas contendo carbono, nitrogênio e oxigênio preservados 

no registro geológico (Fernández; Junior; Pinho, 2009). As moléculas mais comuns são os 

lipídeos, produzidos por todos os organismos vivos, principalmente como componentes de 

membranas biológicas, moléculas de armazenamento de energia e componentes estruturais 

da cera da cutícula foliar. Em comparação com outras moléculas orgânicas são resistentes 

aos processos de degradação biótica e abiótica, sendo assim, bem preservadas no registro 

geológico (Meyers; Ishiwatari, 1993). 

Em sedimentos lacustres, o input de material orgânico provém de fontes terrestres e 

aquáticas. As moléculas ali preservadas podem ser identificadas quanto a sua origem, pois 
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uma maior contribuição de matéria orgânica autóctone (Schneider et al., 1970; Ficken et 

al., 2000).  

Em contraste às algas, plantas superiores terrestres produzem moléculas de ácidos 

graxos entre 24 e 30 carbonos, na maior parte constituintes das ceras presentes nas 

cutículas foliares. Elas são extremamente resistentes, insolúveis, quimicamente inertes e 

resistentes à biodegradação, tornando-as extremamente úteis como biomarcadores 

(Eglinton; Eglinton, 2008).  

Macrófitas aquáticas também são importantes na contribuição de moléculas de 

cadeias longas. As macrófitas produzem moléculas similares às plantas terrestres 

superiores, pois possuem como caraterística folhas aéreas que necessitam de cutícula e cera 

protetora. Elas produzem ácidos n-alcanóicos entre 22 e 32 carbonos (Ficken et al., 2000). 

 

3.3 Isótopos estáveis 

 

3.3.1. Isótopos de carbono  

 

As análises de isótopos de carbono (δ13C) são úteis, principalmente, na 

interpretação relativa à fonte da matéria orgânica, descriminando entre plantas C3, C4 ou 

CAM, que viviam no entorno e foram transportadas para o lago, ou resultado da atividade 

do fitoplâncton (Talbot, 2001).  

Plantas C3 compreendem grande parte da vegetação, enquanto as C4 são 

angiospermas, na maior parte gramíneas, e uma porção menor é representada pelas CAM, 

geralmente plantas suculentas típicas de climas áridos. Já, o fitoplâncton engloba todos os 

organismos autotróficos, como algas verdes, diatomáceas, criptofíceas, algas vermelhas, 

etc., ou seja, todos aqueles organismos microscópicos, que vivem em suspensão na água, 

capazes de fixar CO2 e convertê-lo em uma molécula orgânica, de forma semelhante às 

plantas C3 (Raven; Evert; Eichhorn, 2001; Marshall; Brooks; Lajtha, 2007; Nobel, 2009). 

A diferenciação dos dados produzidos por plantas C3 e C4 é baseada no 

fracionamento isotópico que envolve a fonte do carbono utilizada e de que forma o 

organismo realiza a sua assimilação, metabolismo e biossíntese (Farquhar; Ehleringer; 

Kubich, 1989; Hayes, 1993; Leng et al., 2006). 

Novas tecnologias têm possibilitado a separação de diferentes compostos dos 

sedimentos, permitindo as análises de isótopos em grupos de moléculas isoladas, 
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determinando sua origem, C3, C4 ou fitoplâncton, tornando as interpretações mais precisas 

(Leng, 2005). 

Por convenção os dados são apresentados em δ13C ‰, em relação ao padrão PDB 

(Belemnitella Americana da Formação Pee Dee) (Leng, 2005). 

 Plantas C3 e C4 possuem vias parcialmente distintas de captação e fixação do 

carbono, ambas utilizam o Ciclo de Calvin, porém em momentos e forma de fixação do 

CO2 diferentes, resultando no fracionamento químico dos isótopos. 

 Nos vegetais C3 a fixação do carbono ocorre diretamente através do Ciclo de 

Calvin (Figura 4). O CO2 é retirado do ar através da abertura dos estômatos (Figura 5), 

onde ocorre fracionamento isotópico devido a difusão do CO2, sendo combinado com a 

ribulose 1,5-bifosfato no estroma dos cloroplastos, resultando na Rubisco, que é 

imediatamente hidrolisada em 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, onde apenas um carbono é 

fixado, sendo necessária a produção de três dessas moléculas para que ocorra o próximo 

estágio. A molécula gerada é submetida a um segundo estágio com dupla reação, onde o 3-

fosfoglicerato é reduzido a gliceraldeído 3-fosfato, a forma fosforilada da triose (C3H6O3) 

(Hayes, 1993; Raven; Evert; Eichhorn, 2001; Marshall; Brooks; Lajtha, 2007). 

Para que ocorra a fixação de 3 carbonos em uma molécula de triose, que então será 

utilizada para a síntese de açúcares, aminoácidos ou ácidos graxos, é necessário que o 

Ciclo de Calvin complete 3 ciclos completos, onde são regeneradas as moléculas de 

carbono das enzimas pertencentes ao ciclo (Hayes, 1993; Nobel, 2009). Daí o nome C3 

para esses vegetais. 

Já os vegetais C4 utilizam a chamada via de Hatch-Slack ou via C4 (Figura 6), onde 

o CO2, também por difusão através dos estômatos (Figura 5), é encontrado nos espaços 

intracelulares do mesófilo. O CO2 é fixado na forma hidratada (HCO3
-) ao 

fosfoenolpiruvato no citosol do mesófilo, formando o oxaloacetato, que é então convertido 

a malato ou aspartato, dependendo da espécie da planta, e transportado para as células da 

bainha do feixe, onde o CO2 é liberado para entrar no Ciclo de Calvin (Figura 4). Esse 

processo é possível graças a anatomia do mesófilo diferenciada nessas plantas (Figura 5), 

produzindo uma molécula de 4 carbonos  (Hayes, 1993; Marshall; Brooks; Lajtha, 2007).  

As plantas com metabolismo ácido das crassuláceas, ou plantas CAM, recebem 

esse nome devido ao fato da primeira descrição ter sido feita em indivíduos da família 

Crassulaceae, tipicamente vegetais suculentos e de ambientes áridos. Seu metabolismo 

assemelha-se ao C4, porém com uma separação temporal (Farquhar; Ehleiringer; Hubich, 
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de HCO3
-, ou temperaturas elevadas, o fitoplâncton pode utilizar o HCO3

- como fonte de 

carbono elevando os valores de δ13C, tornando-os semelhantes aos das plantas C4 (Figura 

7 e 8). Outra situação que pode alterar os valores de δ13C produzido pelo fitoplâncton é a 

entrada de CID no lago com valores mais elevados. Isto prova que são necessárias outras 

análises para as interpretações paleoambientais (Meyers; Teranes, 2001; Leng et al., 2006).  

 

3.3.2. Isótopos da água 

 

 Os elementos presentes na água, oxigênio e hidrogênio, armazenam importantes 

informações sobre a origem e quantidade de chuva, quando analisamos os seus valores 

isotópicos. 

Convencionalmente, a notação dos isótopos de oxigênio e hidrogênio da água é 

referida como δ18O e δD em ‰ para a relação 18O/16O e 2H/1H, em comparação ao padrão 

internacional Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW). Para isótopos de oxigênio e 

carbono obtidos do CaCO3, o padrão utilizado é o Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB) 

(Sharp, 2007). 

A relação entre os isótopos de hidrogênio e oxigênio da água foi descrita 

inicialmente pela equação δ2H = 8δ18O + 10 (Craig, 1961) e verificada com a relação entre 

as médias de precipitação obtidas nas estações da agência internacional de energia atômica 

- IAEA (da sigla em inglês para International Atomic Energy Agency) em diversas estações 

de estudo, entre elas as de Ceará Mirim e Fortaleza, norte do NEB (Figura 9). 

 O sinal isotópico do oxigênio e do hidrogênio das moléculas de água da chuva 

depende de uma série de fracionamentos isotópicos que ocorrem durante o ciclo 

hidrológico, como evaporação, tempo de residência, condições locais como neblina, 

condensação, advecção, etc (Dawson; Siegwolf, 2007).  

Os diferentes processos de fracionamento isotópico que ocorrem com o oxigênio e 

o deutério na atmosfera originam diferentes efeitos isotópicos como, por exemplo, o efeito 

de fonte de vapor, efeito temperatura, efeito continentalidade, efeito altitude e efeito 

quantidade, este último comumente referido na literatura internacional pelo termo em 

inglês amount effect. Todos esses efeitos são resultantes da atuação de processos 

específicos que se processam durante a precipitação de chuva e o transporte de umidade.  
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infiltração depende da concentração de CO2 do solo e do pH da solução (Fairchild; Baker, 

2012). 

 A protonação da solução conferida pela formação de ácido carbônico fornece à 

solução a acidez necessária para dissolver o carbonato de cálcio. Assim, ao atravessar o 

perfil de solo e entrar em contato com a rocha carbonática, a solução de infiltração dissolve 

o CaCO3 de acordo com a seguinte reação: 

CaCO3 + H+ ↔ Ca2+ + CO3
2- 

A solução de infiltração dissolve então o CaCO3 até atingir a saturação. Quando a 

solução finalmente atinge o ambiente da caverna, por exemplo, ao emergir na ponta de 

uma estalactite, elevado gradiente de pressão parcial de CO2 estabelecido entre a solução 

de infiltração e a atmosfera da caverna leva a precipitação de calcita: 

HCO3
- + Ca2+ ↔ CaCO3 + H2O + CO2 

  Assim, temos que a precipitação do carbonato na forma de calcita e/ou aragonita 

ocorre principalmente devido a degaseificação da solução quando em contato com uma 

atmosfera com PCO2 menor que a da solução (Dreybodt, 2008).  

 Logo, temos que o sinal de δ18O registrado nos espeleotemas é o resultado das 

interações sofridas pelo oxigênio dentro do ciclo hidrológico, desde a evaporação da água 

dos oceanos até a infiltração na rocha carbonática e precipitação da calcita (Feng et al., 

2012).  

Para que os dados isotópicos representem as variações do δ18O da água de 

precipitação, nos estudos paleoambientais das cavernas de Felipe Guerra, considera-se que 

houve equilíbrio isotópico dentro de um sistema fechado, desde a dissolução da rocha 

carbonática até a precipitação da calcita na caverna.  

A água presente no solo também é utilizada pelas plantas e levada diretamente para 

as folhas com fracionamento isotópico pouco significativo das moléculas de H2O. O 

processo de fracionamento do hidrogênio da água intercelular nos vegetais terrestres se dá 

principalmente durante a regulação hídrica da planta, através da abertura e fechamento dos 

estômatos. Ela está associada ao tipo de metabolismo adotado pela planta, C3, C4 ou 

CAM, descritos anteriormente, já que estes estão diretamente ligados a evapotranspiração 

(Griffiths, 2004).  

 A água absorvida pelas plantas é utilizada na biossíntese dos lipídeos, e o seus 

valores de isótopos de deutério dependem de três fatores principais: a composição 

isotópica da molécula precursora, fracionamento e troca de moléculas durante a biossíntese 
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e hidrogenação durante a biossíntese, resultando em diversos valores de δD (Sessions et 

al., 1999; Chikaraishi; Naraoka; Poulson, 2004; Zhou et al., 2011). Os valores de δD têm 

sido utilizados com sucesso na paleohidrologia e têm demonstrado bom relacionamento 

com outros proxies relacionados à precipitação, sugerindo que apesar dos diversos 

processos de fracionamento, o sinal dos isótopos de deutério mantêm relação com o sinal 

isotópico da chuva (por ex. Schefuβ et al., 2011; Kuechler et al., 2013). 
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nas regiões localizadas em torno de 5ºS, que abrange a Lagoa do Boqueirão (Figura 10) e 

as Cavernas do Trapiá e do Urubu. Assim, essas áreas são consideradas estratégicas para o 

estudo de variações climáticas relacionadas à umidade na porção norte do continente.  

 

4.2.  Lagoa do Boqueirão – RN 

 

A Lagoa do Boqueirão está inserida na Bacia Potiguar, município de Touros-RN, 

localizada no extremo leste da Margem Equatorial brasileira, na área da Bacia Boqueirão 

de cerca de 250 km². A lagoa apresenta direção NE-SW, com cerca de 6 km de extensão, 

largura média de 200 m e profundidade máxima em torno de 10 m (Figura 12) (SERHID, 

1998).  

A Lagoa atualmente possui sedimentos ácidos, com pH em torno de 4, obtido pela 

diluição de 1:1 de sedimento seco e água destilada, referindo-se à influência da matéria 

orgânica nos sedimentos (Zocatelli, 2010).  

As análises geofísicas pelo método de sísmica permitem caracterizar a lagoa em 3 

porções de acordo com a profundidade; a primeira a jusante com profundidades máximas 

de 10 m; a porção central com até 8 m, ambas com pequena extensão de área rasa próximas 

as margens; e a porção a montante com até 5 m de profundidade e áreas mais rasas e 

extensas próximas as margens em relação à demais porções (Figura 12). Ocorre a 

diminuição da profundidade e a redução da largura da lagoa de jusante a montante. 

Há presença de dois paleocanais identificados ao longo da lagoa nas áreas mais 

profundas (> 6 m) (Figura 12). Os paleocanais são melhor preservados a montante, onde 

foram coletados os testemunhos desse estudo. A base do paleocanal localizado a direita 

está a 4 m da interface água-sedimento, enquanto a do paleocanal a esquerda está a 2 m, 

representando período em que o nível de base do lençol freático era mais baixo que o atual, 

havendo escoamentos canalizados, atualmente submersos (Lima da Costa, 2010). 

Na margem oeste, ocorre um faixa de terraço erosivo formada durante a deposição 

dos sedimentos do paleocanal. Sobre esse paleocanal estão depositados sedimentos 

lacustres marginais com menos de 1m de espessura, representando a instabilidade do nível 

do lago, não evidenciados na margem leste devido a presença de gases. Por fim, há uma 

camada sedimentar lacustre de cerca de 1m de espessura, que também contém os 

sedimentos atuais (Lima da Costa, 2010). 
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Nos primeiros 20 cm, que correspondem aos últimos 10 anos, a taxa de 

sedimentação é alta, correspondendo ao período de influência de plantações de grama ao 

redor da lagoa (Zocatelli et al., 2010). 

Os testemunhos já estudados foram coletados nas porções onde se encontram os 

paleocanaispois, de acordo com os perfis sísmicos, ocorrem os depósitos mais completos e 

melhor preservados (Zocatelli, 2009; Lima da Costa, 2010; Viana, 2012; Zocatelli et al. 

2012). Alguns estudos indicam que os sedimentos mais próximos às margens registram 

com maior precisão a variação do nível da água (Laird; Cumming, 2008, 2009; Wolin; 

Stone, 2010). 

A vegetação original na região da Lagoa do Boqueirão era dominada por campo 

cerrado e caatinga, havendo mistura dessas vegetações, dado o fato de a região estar em 

zona de transição, ou ecótono. A vegetação atual ao redor da lagoa é dominada por 

plantações, cerca de 40% da área, principalmente de gramíneas (grandes círculos 

observados nas imagens, Figura 13), culturas de frutas e legumes, e áreas de culturas de 

subsistência. Atualmente a vegetação de campo cerrado se restringe a aproximadamente 

33% da área, seguida por 13% de restinga arbórea (Tabela 2) (SERHID, 1998). 

 
Tabela 02 – Classes de uso do solo da bacia do Boqueirão. Adaptado de SERHID 

(1998). 

Classes de uso do solo 
Área 
km² % 

Agricultura 99,1 39,6 
Campo cerrado 82,3 32,9 
Caatinga arbórea 32,0 12,7 
Vegetação antropizada 18,7 7,5 
Restinga arbórea 13,9 5,5 
Lagoas/açudes 2,8 1,1 
Dunas/Areais 1,7 0,7 
Total 250,5 100 

 

A vegetação dominante nas margens da Lagoa do Boqueirão é composta por 6 

espécies, entre elas 3 espécies de hábito aquático e/ou terrícola, tipicamente de áreas 

alagadas ou temporariamente alagadas, e 1 espécie aquática (Tabela 3). 

Afloram a Noroeste da Lagoa do Boqueirão, sobrepostos a arenitos da Formação 

Açu, do Cretáceo, sedimentos cársticos da Fomação Jandaíra, constituídos por calcáreos 

bioclásticos, calcarenitos e calcáreos dolomíticos (Figura 14) (Mascarenhas et al. 2005; 

Angelim et al., 2006). Ainda a Noroeste, encontra-se o Grupo Barreiras, sobrepondo-se às 

formações mais antigas. São arenitos conglomeráticos com intercalações de siltitos e 
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Segundo revisão de Tavares; Gregorim (2008) as espécies de morcego Natalus s. 

natalensis Nyctinomops aurispinosus também ocorrem no Estado do Rio Grande do Norte. 

Estas espécies são insetívoras e habitantes de cavernas, sugerindo que sejam os possíveis 

produtores do guano (Taddei; Uieda, 2001; da Silva; Carvalho; Motta, 2009; Passos et al., 

2003, 2012; Oliveira et al., 2012).  

 Peropteryx macrotis e Nyctinomops aurispinosus são encontradas na Mesoamérica 

desde aproximadamente 40.000 anos atrás (Arroyo-Cabrales; Polaco, 2008) e talvez tenha 

habitado a Caverna do Urubu em algum momento do passado. Muitas outras espécies 

devem ocorrer na região e poderiam estar relacionadas ao guano estudado, no entanto, as 

pesquisas sobre morcegos no Estado do Rio Grande do Norte são pouco exploradas e não 

oferecem diversidade de publicações a respeito.  

  A Caverna do Trapiá é de difícil acesso, feito por meio de rapel em um dolina.  

Nessa caverna o objeto de estudo foram espeleotemas, alguns deles em processo de 

precipitação. Estalagmites ativas são raramente encontrados no NEB, devido as baixas 

taxas de precipitação e a sazonalidade marcante. Dentre os espeleotemas coletados para 

estudo alguns poucos exemplares apresentam idades holocênicas. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Lagoa do Boqueirão – RN - Testemunhos Boq 07/02 e Boq 09/01 

 

 Em junho de 2007, os testemunhos da Lagoa do Boqueirão foram coletados por 

testemunhador do tipo Vibracore (Martin; Flexor; Suguio, 1995) e denominados de Boq 

07/01 à Boq 07/04. Eles foram coletados no transecto selecionado após a análise sísmica 

de outros 39 pontos (Figura 12). Estes testemunhos foram obtidos para a tese de Zocatelli 

(2009), que analisou marcadores orgânicos nos sedimentos. 

O testemunho estudado é o Boq 07/02, depositado na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) - RJ, no Departamento de Geoquímica. Ele possui 2,80 m e apresenta 

cerca de 7.000 anos na porção mais antiga, segundo idades obtidas em outros estudos 

(Sifeddine et al., 2005; Gomes, 2007; Zocatelli, 2009).  

O testemunho foi descrito de acordo com a cor aparente, com base na Munsell Soil 

Color Charts (1975) e com sua granulometria de modo qualitativo, estimada pelo tato. 

Uma metade intacta foi devidamente embalada, identificada e armazenada em container 

refrigerado a 4ºC na UFF. A outra foi utilizada para a coleta das alíquotas e os sedimentos 

restantes armazenados em embalagens plásticas em porções correspondentes a 1 cm de 

espessura do testemunho cortadas a cada cm, entre 5 a 160 cm, e a cada 5 cm,  de 160 a 

280 cm.  

Também foi estudado o testemunho curto Boq 09/01 obtido através de 

testemunhagem com tubo de PVC durante mergulho. Possui 90 cm de comprimento e foi 

coletado e estudado por Viana et al. (2014). As subamostras foram coletadas a cada 0,5 cm 

e armazenadas em embalagens plásticas. Neste trabalho essas amostras foram utilizadas 

apenas para estudo biogeoquímico, sendo quantificação, identificação e análise isotópica 

das moléculas de ácidos alcanóicos. 

 

5.2. Cavernas de Felipe Guerra – RN 

 

 Na Caverna do Urubu foram coletadas amostras no depósito sedimentar nas 

seguintes profundidades 53, 70, 90 e 185 cm (Figura 17d). As amostras de guano de 

morcego foram coletadas no transecto H1-H2 da Caverna do Urubu (Figura 17d) em perfis 

dispostos conforme mostra a Figura 18. Foram obtidos 4 perfis denominados B1, B2, B3 e 
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5.3. Análises cronológicas 

 

5.3.1. Matéria orgânica 

 

Foram selecionadas 20 amostras para as análises de 14C do testemunho Boq 07/02, 

conforme Tabela 4, observando-se as porções com maior concentração de matéria orgânica 

(mais escuras) e de maior variabilidade. As análises foram realizadas nos laboratórios 

Laboratoire de Mesure du Carbone  14 (SacA) e AMS Arizona Laboratory (AA). 

As amostras de guano foram enviadas ao Laboratório C-14 do Centro de Energia 

Nuclear na Agricultura (CENA), sob supervisão do Prof. Dr. Luiz Carlos Ruiz Pessenda, 

no campus Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo para datação. O tratamento pré-

datação foi feito de acordo com o método descrito por Pessenda et al. (1996) and Pessenda 

et al. (2010). 

 O laboratório C14 utiliza uma linha de síntese para transformação de amostra total 

sólida em CO2, e posteriormente em benzeno, realizando a contagem de 14C natural por 

cintilação líquida de baixo nível de radiação de fundo (Pessenda; Camargo, 1991). 

As amostras que apresentaram massa de carbono insuficiente para a produção 

necessária de benzeno foram enviadas na forma de CO2 para datação por AMS no 

Laboratório AMS do Center for Applied Isotopes Studies, da Universidade da Georgia. 

 Para análise de 14C foram selecionadas as amostras de guano por profundidade, 

conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 4 – Amostras do perfil Boq 07/02 da Lagoa do Boqueirão selecionadas para 
datação. 

Amostras do perfil Boq 07/02 selecionadas para datação
10-11 110-111 
13-14 120-121 
15-16 130-131 
20-21 148-149 
23-24 154-155 
30-31 200-201 
40-41 230-231 
45-46 255-256 
80-81 280-281 
90-91  

  

Para os perfis B*1 e B*4 foram selecionadas, respectivamente, 6 e 7 amostras para 

datação, preparadas no Illinois State Geological Survey, sob supervisão do Dr Hong Wang, 
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e enviadas para datação por AMS no Laboratório de Carbono 14 da Universidade da 

Califórnia – UCLA (Tabela 5).  

Todos os dados de carbono 14 foram calibrados pelo CALIB 7.1 

[http://calib.qub.ac.uk/calib/] de acordo com a curva SHcall13 (Hogg et al., 2013). 

 

 Tabela 5 – Amostras de guano selecionadas para datação. Intervalos correspondem 
a profundidades dos perfis. 

Amostras de guano para datação 

Laboratório - CENA 
B1 B2 B3 B5 

46-48 0-2 54-56 70-72 
 96-98   

Laboratório - UCLA 

B*1  B*4  
12-14  12-14  
24-26  38-30  
36-38  44-46  
62-64  58-60  

82-84A  76-78  
94-96  120-122  

  148-150  

 

5.3.2. Espeleotemas 

 

Foram selecionadas as amostras do espeleotema TRA7 para datação, conforme a 

Tabela 6. Os espeleotemas foram datados pelo método U-Th no Laboratório de Isótopos de 

Minnesota, Universidade de Minnesota, através de espectrômetro de massa do tipo ICP-

MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry), de acordo com os métodos 

analíticos descritos por Cheng et al. (2013). O modelo de idades foi construído por 

interpolação linear. 

 

Tabela 6 – Amostras do espeleotema TRA7, Caverna Trapiá, submetidos ao estudo 
cronológico. 

Amostras do espeleotema TRA7 

Amostra Prof (mm) Amostra Prof (mm) 

TRA7-3 3 TRA7-122 122

TRA7-16 16 TRA7-154 154

TRA7-20 20 TRA7-170 170

TRA7-52 52 TRA7-180 180

TRA7-85 85 TRA7-195 195

TRA7-110 110 TRA7-222 222

 TRA7-260 260
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5.3.3. Fração areia 

 

 Idades obtidas pelo método LOE (Luminescência Opticamente estimulada) foram 

realizadas a partir da análise da fração areia de amostras devidamente coletadas sem a 

incidência de luz no ano de 2014.  

As amostras B6-90 e B6-185 (nº do perfil-profundidade em cm) coletadas no 

depósito terrígeno da Caverna do Urubu foram analisadas no leitor Risø da Universidade 

Federal de São Paulo e seguiram os procedimentos de preparação e análises das amostras 

de acordo com Wintle (1997). 

  

5.4. Análises granulométricas 

 

 As análises granulométricas apresentadas foram realizadas no Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo utilizando o granulômetro por difração de laser 

Malvern Mastersizer 2000 anexo a um Hydro 2000MU e acoplado a um dispositivo de 

ultrassom. Os resultados foram tabulados em intervalos de 1-phi e classificados de acordo 

com Wentworth (1922).  

 

5.5. Análises geoquímicas em matéria orgânica total 

 

As análises de δ13C, δ15N e carbono orgânico total (TOC) e nitrogênio total (TN) 

foram realizadas no Laboratório de Química Inorgânica Marinha do Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo. As composições isotópicas do carbono e 

nitrogênio foram representadas em notação δ ‰ em relação ao padrão internacional PDB e 

nitrogênio atmosférico, respectivamente, segundo a equação: 

δ
 

padrão

padrãoamostra

R

RR 100
X


  

Onde: 

X = 13C ou 15N  

R = razões isotópicas do carbono (13C /12C) e nitrogênio (15N/ 14N) 

As amostras foram secas a menos de 60ºC em estufa e posteriormente 

desagregadas. 
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Para análise de δ13C‰, em cerca de 0,5 g de amostra, foram removidos os 

carbonatos. As amostras foram submetidas a tratamento com HCl 1M durante 12h e após 

este período as amostras receberam algumas gotas HCl 37% para remover vestígios de 

carbonatos. Então, foram lavadas com H2O MiliQ, centrifugadas algumas vezes até que o 

sobrenadante possuísse pH neutro, e secas em estufa a menos de 60ºC. A partir desse 

procedimento também pode ser obtido o teor de carbonato a partir da equação: 

amostraST

amostraTamostraST

ps

psps
TC

100)( 
  

Onde: 

TC = Teor de carbonato (%) 

psamostraST = peso seco da amostra sem tratamento com HCl (g) 

psamostraT = peso seco da amostra com tratamento com HCl (g) 

Do material tratado para remoção de carbonatos foi analisado o δ13C e a 

porcentagem de carbono orgânico total. O material apenas seco foi utilizado para análise 

do δ15N e o nitrogênio total; para ambos foram utilizados cerca de 10 mg de amostra  

embalados em cápsulas de estanho. As cápsulas foram então analisadas em espectrômetro 

de massa ThermoFinnigan Delta-E. As concentrações de TOC e TN estão expressas em 

porcentagem em relação ao peso seco das amostras. 

As análises de δ13C, δ15N de TOC e TN das amostras de guano foram realizadas no 

Laboratório de Isótopos Estáveis do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), no 

campus Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo em espectrômetro de massa 

(IRMS) ANCA SL 2020 (Europa Scientific, Crewe, UK).  

A amostragem de CaCO3 em pó para o espelotema TRA7 foi realizada a cada 

0,4mm com auxílio do microamostrador Micromil, Electro Scientific Industries Japan, no 

Laboratório de Estudos Cársticos do Instituto de Geociências da Universidade de São 

Paulo. Nessas amostras, os dados de isótopos de oxigênio foram obtidos no Laboratório de 

Isótopos Estáveis da mesma instituição, com o uso do equipamento Thermo Finnigan Delta 

Plus Advantage. Os dados δ18O são referidos em notação delta no padrão Vienna Pee Dee 

Belemnite (VPDB). Réplicas do padrão utilizado são obtidas com precisão de 0,06‰ e o 

erro de propagação admitido é de no máximo 0,25 ‰. 
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5.6. Biogeoquímica e isótopos estáveis em compostos específicos 

 

 Durante estágio sanduíche no Laboratório de Oceanografia e Clima, LOCEAN 

(Laboratoire d’Océanographie et du Climat Expérimentations et  Approaches Numérique), 

da Universidade Pierre et Marie Curie, Paris VI, França, sob supervisão da Dra Ioanna 

Bouloubassi, concedido pela CAPES através do Programa Ciência Sem Fronteiras, foram 

obtidos dados biogeoquímicos da Lagoa do Boqueirão e do guano da Caverna do Urubu. 

Entre eles a quantificação e identificação de lipídeos dos sedimentos analisados. 

Para as amostras do perfil Boq 09/02 da Lagoa do Boqueirão, de 90 cm datado por 

Viana et al. (2014) do recente a ~2.500 anos atrás, e para o perfil de guano B*1, datado do 

recente a 1.800 anos atrás, foram analisadas as moléculas orgânicas da fração lipídica, que 

atuam como biomarcadores. Em especial foram purificados os ácidos n-alcanóicos e os n-

alcanos, produzidos por diversos tipos de organismos.  

Para cada tipo de sedimento foi adaptado um protocolo a partir do método padrão 

do laboratório (Anexo 1). A eles foram adicionados padrões internos para possibilitar a 

quantificação dos lipídeos (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Concentrações e códigos dos padrões internos. 
 

Padrões Internos 

Código Padrão Concentraçãong/µl 

GG1 5α cholestane  159.0 
FK6 5β-cholanic acid 1050.4 

GU1 5α cholestane  50.0 

GU2 Androstanol  201.4 

VK13 5β-cholanic acid 126.0 

FK5 Androstanol  222.0 

GU3 Androstanol  207.4 

GU4 5β-cholanic acid  1030.0 

VK12 5α cholestane 52.8 

AL125 5α cholestane 53.6 

GU5 Androstanol  206.2 

 

 Após a purificação dos lipídeos eles foram identificados por cromatografia gasosa e 

espectrometria de massa em equipamento Thermo Finningan Agilent GC-MS 6890A, e 

quantificados por cromatografia gasosa com detector de ionização de chama em 

equipamento Thermo Finningan Agilent GC-FID 6890-N sob as seguintes condições: 
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LOCEAN GC FID 

HP 6890N 

Coluna 30m x 0.32mm x 0.25µm – HP 5MS VI 

Flow He 2.5 ml/min 

Tempo de programa: 

Taxa Valor Tempo Tempo total 
 50 0 0 
30°C/min 120 0 2.3 
5°/min 320 50 92.33 

 

Padrões externos compostos por 10 tipos de lipídeos do tipo ácidos n-alcanos foram 

analisados a cada 6 amostras para a quantificação real de cada amostra, necessária para as 

análises isotópicas. 

  As análises isotópicas de carbono e deutério desses compostos específicos 

purificados no laboratório LOCEAN foram realizadas durante o estágio sanduíche no 

MARUM, Center for Marine Environmental Sciences, na Universidade de Bremen, na 

Alemanha, sob supervisão do Dr Enno Schefuβ.  

As análises dos lipídeos para isótopos de hidrogênio são apresentadas em notação 

delta em relação ao padrão VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water). As análises 

foram realizadas em cromatógrafo gasoso, GC Ultra Triplus ThermoFinnigan MAT 253, 

sob as seguintes condições: 

Condições do GC MARUM - deutério 

Coluna 30m x 0.25mm x 1µm – HP 5MS 

Tempo de Programa: 

Taxa Valor Tempo Tempo total 
 120 0 0 
25°C/min 200 0 3 
3°/min 320 24 67.0 

 

As análises dos lipídeos para isótopos de carbono são apresentadas em notação 

delta em relação ao padrão VPDB (Vienna Pee Dee Belemnites). As análises foram 

realizadas em cromatógrafo gasoso, GC Ultra Triplus ThermoFinnigan MAT 253, sob as 

seguintes condições: 

Condições do GC MARUM - carbono 

Coluna 30m x 0.25mm x 1µm – HP 5MS 

Tempo de Programa: 

Taxa Valor Tempo Tempo total 
 120 0 0 
5°C/min 320 22.0 3.0 
Off Off   
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 As amostras lacustres e de guano foram submetidas a metilação com BF3 durante a 

purificação dos lipídeos. Durante esse procedimento pode haver fracionamento isotópico 

do carbono e do deutério. Para corrigir esse possível fracionamento, uma amostra de ácido 

fitálico, com valores isotópicos conhecidos, foi metilada com BF3 e analisada 

isotopicamente para obtenção dos valores após a metilação. Com esses dados foi possível 

fazer uma correção dos isótopos. 

 

5.7. Análises micropaleontológicas 

 

A análise de diatomáceas para o testemunho lacustre foi realizada no Laboratório 

de Geociências da Universidade de Guarulhos (SP) com o auxílio da equipe do Laboratório 

de Paleobotânica e Paleopalinologia Dr. Murilo Rodolfo de Lima e do Professor Paulo de 

Oliveira do IGc-USP. Esse método permite a separação de microfósseis silicosos, entre 

eles diatomáceas, espículas de esponjas e fitólitos. 

De acordo com método descrito por Battarbee (1986), os sedimentos são oxidados 

com H2O2 30-35%, tratados com 1ml de HCl 37% para remoção de carbonatos, e lavados 

até a neutralização do pH e o volume reduzido para 50ml. Este procedimento concentra as 

diatomáceas em volume de água conhecido, que será utilizado para o cálculo de 

abundância. 

Para confecção das lâminas, cada lamínula de 24x32mm é recoberta com água 

deionizada e recebe 20 µl da amostra, sobre chapa quente em temperatura inferior a 90ºC. 

Após a secagem das lamínulas, elas são seladas nas lâminas com Entellan.  

As diatomáceas são observadas em microscópio óptico, fotografadas e a partir de 

bibliografia especializada as frústulas são identificadas taxonomicamente em níveis 

específicos e infraespecíficos, considerando a variação morfológica populacional. A 

nomenclatura atualizada foi conferida no catálogo dos nomes de diatomáceas da Academia 

de Ciências de Filadélfia [http://research.calacademy.org/research/diatoms].  

Segundo Battarbee (1986), em método adaptado por Costa (2008), foi estipulado 

que cerca de 500 valvas de diatomáceas devem ser contadas para análises estatísticas e 

assim calculada a abundância absoluta e a freqüência relativa dos taxa encontrados. 
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Abundância absoluta: 

M
v

V

AcNc

Al
nx

N















  

Onde: 

N = valvas cm³MS-1 (MS = massa seca de sedimento) 

n = número total de valvas contadas 

Al = área da lamínula (mm2) 

Nc = número de transectos contados - equivale ao diâmetro do campo de visão do 

microscópio multiplicado pela largura da lamínula (24mm) 

Ac = área do campo (mm2) 

M = massa de sedimento (cm³MS-1) 

V= volume da amostra (ml) - massa inicial de sedimento após processamento 

concentrada em 50 ml de água 

v = volume da sub-amostra (ml) - alíquota retirada da amostra para preparo da 

lâmina – 20 µl ou 0,02 ml 

 

A frequência relativa em porcentagem de cada taxon comparada ao total de 

indivíduos coletados: 

100







N

ni
Fri  

Onde: 

Fri = freqüência relativa 

ni = número de indivíduos (valvas) de determinado taxon da amostra 

N = número total de indivíduos (valvas) da amostra 

  

 Para a plotagem dos dados de diatomáceas foi utilizado o programa C2 utilizando-

se os dados de frequência relativa (%) de espécies para cada amostra no perfil do 

testemunho. 

 As preferências ecológicas das diatomáceas seguem os parâmetros descritos por 

Lowe (1974), Gasse et al. (1987), Stevenson (1990) e Moro; Fürstenberger (1997). 
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 Para as amostras de guano as análises de diatomáceas estão sendo realizadas 

segundo os mesmos procedimentos no Laboratório de Paleobiologia do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo. 
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9. CONCLUSÕES 

 

 A Lagoa do Boqueirão formou-se a cerca de 4.200 anos atrás durante um período 

mais úmido que o atual, sujeito a interação fluvio-eólica que influenciou a geomorfologia 

do terreno, proporcionando o deslocamento de canais fluviais e o barramento dos mesmos. 

O controle da morfologia e volume de água na Lagoa do Boqueirão continuou, em longo 

prazo, associado ao transporte eólico de sedimentos. Durante esse período não houve 

correlação direta entre a profundidade da Lagoa do Boqueirão e as variações de 

precipitação no Nordeste do Brasil. Portanto, os estudos paleolimnológicos não devem ser 

utilizados para interpretações diretas sobre a paleohidrologia em regiões onde a dinâmica 

de dunas estava atuante. 

 O uso de proxies diretamente associados à precipitação se mostraram mais 

eficientes para as interpretações paleoclimáticas. O emprego de δD obtido a partir de 

biomarcadores terrestre apresentou boa relação com variações do regime hidrológico 

associada a paleoprecipitação, exibindo variações concordantes na escala milenar e secular 

com as séries isotópicas de δ18O registrados em espeleotemas 

 O uso complementar dos dados isotópicos dos sedimentos lacustres da Lagoa do 

Boqueirão e de espeleotemas da Caverna do Trapiá indicaram que as variações da 

pluviosidade na porção norte do NEB estavam associadas a migração norte-sul da ZCIT.  

Durante o MCA, ela se manteve deslocada mais para norte causando seca no NEB e, 

durante o LIA estava deslocada para sul, aumentando a precipitação no NEB. Esse 

posicionamento da ZCIT manteve relação com a região oceânica de maior TSM, no caso, 

relacionada com a OMA, deslocando-se para o Hemisfério Norte durante eventos positivos 

da OMA, e vice-versa. 

As variações meridionais da ZCIT puderam ser marcadas pela relação antifásica 

com a Bacia de Cariaco,localizada no Hemisfério Norte. Além disso, os dados do NEB 

apresentaram relação positiva com os dados do Oeste da África, representando o 

comportamento da ZCIT na direção leste-oeste. 

 Em relação às mudanças ambientais da área cárstica do NEB, o preenchimento 

sedimentar da Caverna do Urubu manteve relação com a dinâmica externa de formação e 

erosão dos solos de acordo com a predominância do clima vigente. 

 Durante uma fase mais úmida houve o preenchimento por sedimentos terrígenos, 

resultantes da erosão do solo sobre as cavernas, enquanto a fase seca é marcada pela 
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preservação de guano de morcegos. Essa transição foi muito bem marcada nos valores de 

δ13C dos espeleotemas, mais negativos durante a fase úmida, dada a presença de solos 

sobre a caverna, e mais positivos durante a fase seca, devido a quase ausência de solos 

sobre as cavernas. 

 A preservação do guano também registrou os eventos climáticos do período e as 

implicações ecológicas sobre a população de morcegos e da vegetação ocasionadas pela 

seca. O estudo do guano se mostrou válido para as interpretações paleoecológicas e 

paleoclimáticas e justificam novos investimentos na pesquisa com o guano. 
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ANEXO 1 

 

Protocolos de extração de lipídeos: 

 

1.1. Protocolo de extração de biomarcadores das amostras de sedimentos lacustres 

1.2. Protocolo de extração de biomarcadores das amostras de guano 
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1.1. Protocolo de extração de biomarcadores das amostras de sedimentos lacustres 

 

Freeze-drying samples 

Use around 2g of dry sample 

Extraction: 

1. Add internal standards 

2. Add 5ml of DCM/MeOH (3:1) into the vial (vial 1) with dry sediment 

3. Vortex 

4. Sonicate for 10 min. 

5. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

6. Pipette surnatant and transfer it into a second vial (vial 2) 

7. Repeat twice 

8. Dry solvent with N2 at 35°C 

Saponification: 

9. Add 4 ml of 4M KOH/MeOH with 10% H2O (160ml MeOH, 40ml H2O and 49g of 

KOH) into the vial with the extract 

10. Put in the oven for 2h at 80°C 

11. Confirm the pH of the solution (must be high) 

Separate neutral fraction from TLE (Total lipid extract) 

12. Add 3ml of hexane 

13. Vortex 

14. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

15. Pipette surnatant (organic phase) and transfer it to a new vial (vial 3) 

16. Repeat twice 

17. Dry solvent with N2 at 35°C (vial 3) 

Separate acidic fraction from TLE 

18. After remove the neutral fraction, acidify the solution in the vial 2, dropping 4ml of 

HCL solution (6M). 

19. Confirm the pH of the solution (must be low). 

20. Add 2ml hexane/Ethyl Acetate (9:1 v/v) 

21. Vortex 

22. Centrifuge 2min at 3000 rpm 

23. Pipette surnatant (organic phase) and transfer it into a new vial (vial 4) 

24. Dry solvent with N2 at 35°C 

Separation of neutral fraction into 4 fractions (with a silica column) 

25. Add 1ml of hexane into the dried neutral fraction (vial 3) 

26. Vortex 

27. Prepare a silica column. Fill a short pipette with silica in hexane till 4 cm length. 

28. Load the neutral fraction in approximately 0,5 ml of the misture (hexane + neutral 

phase in the item 25) 

29. Separate neutral fraction with 4 kinds of eluents: 

1. Fraction 1 (F1): 4 ml of hexane for hydrocarbon (vial 5) 
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2. Fraction 2 (F2): Consist in two fractions put in the same vial (vial 6) for ketone, 

aldehyde and ester 

F2A: 2 ml of hexane/Ethyl Acetate (95:5) 

F2B: 2 ml of hexane/Ethyl acetate (90:10) 

3. Fraction 3 (F3): 5ml of hexane/Ethyl acetate (80:20) for alcohol and sterol 

(vial7) 

4. Fraction 4 (F4): 5 ml of DCM/MeOH (1:1) for more polar compounds (vial 8) 

Methylation of Acidic Fraction 

30. Dry the acidic fraction under N2 

31. Add 100 µl of toluene + 1 ml of BF3 in the vial 4 

32. Vortex 

33. Inject Argon to remove O2 

34. Put in the oven 1 hour at 80°C 

35. After cooling, add 2 ml of satured solution of NaCl (400g/L) 

36. Add 2 ml ether/hexane (1:1) 

37. Vortex 

38. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

39. Pipette the organic phase and transfer it to a new vial (vial 9) 

40. Repeat twice 

41. Put 2 ml of Milliq water into vial 9 

42. Vortex 

43. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

44. Remove the lower layer (aqueous phase) and discard 

45. Repeat twice 

46. Add in the organic extract (vial 9) anhydrous MgSO4 

47. Vortex 

48. Put one night in the fridge 

49. Transfer the extract to a new vial (vial 10) 

50. Rince the MgSO4 using ether/hexane (1:1) 

51. Vortex 

52. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

53. Reapeat twice 

54. Dry solvent with N2 at 35°C 

Clean-up of acid fraction 

1. Prepare a silica column. Put a small portion of clear cotton in the bottom of the 

short pipette, fill it with silica in hexane till 4 cm length. 

2. Rince the column with 4ml of DCM:hexane (2:1) 

3. Load the acid fraction in approximately 0,5 ml of DCM:hexane (2:1) 

4. Add the acid fraction into the column 

5. Rince the column with 5ml of of DCM:hexane (2:1) 
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1.2. Protocolo de extração de biomarcadores das amostras de guano 

 

Freeze-drying samples 

Use around 6g of dry sample 

 

Total lipid extraction: 

1. Add internal standards 

2. Add DCM/MeOH (3:1) into the vial (vial 1) with dry sediment 

3. Vortex 

4. Sonicate for 15 min. 

5. Centrifuge 10 min at 3000 rpm 

6. Pipette surnatant and transfer it into a second vial (vial 2) 

7. Repeat twice – sonitcate for 10 min 

8. Dry solvent with N2 at 35°C 

Saponification: 

9. Add 4 ml of 4M KOH/MeOH with 10% H2O (160ml MeOH, 40ml H2O and 24.5g 

of KOH) into the vial with the extract 

10. Confirm the pH of the solution before (must be high), put in the oven for 2h at 

80°C 

11. Confirm the pH of the solution after saponification (must be high) 

Separate neutral fraction from TLE (Total lipid extract) 

12. Add 6 ml of hexane 

13. Vortex 

14. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

15. Pipette surnatant (organic phase) and transfer it to a new vial (vial 3) 

16. Repeat twice 

17. Dry solvent with N2 at 35°C (vial 3) 

Separate acidic fraction from TLE 

18. After remove the neutral fraction, acidify the solution in the vial 2, dropping 3ml of 

HCl solution (6M). 

19. Confirm the pH of the solution (must be low). 

20. Add 2ml Hexane/Ethyl Acetate (9:1 v/v) 

21. Vortex 

22. Centrifuge 2min at 3000 rpm 

23. Pipette surnatant (organic phase) and transfer it into a new vial (vial 4) 

24. Dry solvent with N2 at 35°C 

Separation of neutral fraction into 4 fractions (with a silica column) 

25. Add 1ml of hexane into the dried neutral fraction (vial 3) 

26. Vortex 

27. Sonicate for 2 min 

28. Prepare a silica column. Put a small portion of clear cotton in the bottom of the 

short pipette, fill it with silica in hexane till 4 cm length. 
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29. Load the neutral fraction in approximately 0,5 ml of the mixture (hexane + neutral 

phase in the item 25) 

30. Separate neutral fraction with 4 kinds of eluents: 

5. Fraction 1 (F1): 4 ml of hexane for hydrocarbon (vial 5) 

6. Fraction 2 (F2): Consist in two fractions put in the same vial (vial 6) for ketone, 

aldehyde and ester 

F2A: 2 ml of hexane/Ethyl Acetate (95:5) 

F2B: 2 ml of hexane/Ethyl acetate (90:10) 

7. Fraction 3 (F3): 4ml of hexane/Ethyl acetate (70:30) for alcohol and sterol 

(vial7) 

8. Fraction 4 (F4): 5 ml of DCM/MeOH (1:1) for more polar compounds (vial 8) 

Methylation of acid fraction (fatty acids) 

31. Dry the acidic fraction under N2 

32. Add 150 µl of toluene + 1,5 ml of BF3 in the vial 4 

33. Vortex 

34. Inject Argon to remove O2 

35. Put in the oven 1h 30min at 80°C 

36. After cooling, add 2 ml of satured solution of NaCl (400g/l) 

37. Add 2 ml ether/hexane (1:1) 

38. Vortex 

39. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

40. Pipette the organic phase and transfer it to a new vial (vial 9) 

41. Repeat twice 

42. Put 2 ml of Milliq water into vial 9 

43. Vortex 

44. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

45. Remove the lower layer (aqueous phase) and discard 

46. Repeat twice 

47. Add in the organic extract (vial 9) anhydrous MgSO4 

48. Vortex 

49. Put one night in the fridge 

50. Transfer the extract to a new vial (vial 10) 

51. Rinse the MgSO4 using ether/hexane (1:1) 

52. Vortex 

53. Centrifuge 2 min at 3000 rpm 

54. Repeat twice 

55. Dry solvent with N2 at 35°C 

Clean-up of acid fraction 

56. Prepare a silica column. Put a small portion of clear cotton in the bottom of the 

short pipette, fill it with silica in hexane till 4 cm length. 

57. Rince the column with 4ml of DCM:hexane (2:1) 

58. Load the acid fraction in approximately 0,5 ml of DCM:hexane (2:1) 

59. Add the acid fraction into the column 
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60. Rince the column with 5ml of of DCM:hexane (2:1) 

61. Dry solvent with N2 at 35°C 

AgNO3-Si column for alkanes 

62.  Rince Cromabond NAN AgNO3-Si column with 8 ml of hexane 

63. Load alkane fraction in 1 ml of hexane and add into the column  

64. Rince the column with 3 ml of hexane 

65. Dry solvent with N2 at 35°C 
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