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RECONSTITUIÇÃO PALEOCLIMÁTICA DOS ÚLTIMOS MILÊNIOS NA DO SISTEMA DE MONÇÃO SUL-AMERICANA 
ATRAVÉS DE ESPELEOTEMAS
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A. S. BARRETO

Baseado no emprego de perfis isotópicos  de  ð18O  em  espeleotemas  realizou-se  a  reconstituição  da  paleo-precipitação  de 
duas regiões distintas sob influência do Sistema de Monção Sul-americana (SMSA). A primeira região  situa-se  na  parte  central 
do estado da Bahia (Chapada Diamantina) na borda leste da atuação  do  SMSA,  onde  se  obteve  um  registro  paleoclimáticos 
dos últimos 3000 anos com resolução ~4 anos (Novello et al., 2012, Geoph. Res. Lett. ,  39,  L23706).  A  segunda  região  fica  a 
oeste do estado do Mato Grosso do Sul (município  de  Bonito)  na  borda  sudoeste  de  influência  da  SMSA.  Para  essa  área, 
obteve-se  um  registro  paleoclimático  dos  últimos  1500  anos  com  resolução  de  ~1   ano   entre   os   dados   isotópicos.   A 
geocronologia das amostras foi obtida através de um total de 45 de datações U-Th, além da contagem de laminações  anuais.
Para região Nordeste  os  registros  mostraram  vem  ocorrendo  uma  progressiva  aridificação  na  região  nos  últimos  milênios 
interrompida por eventos úmidos periódicos ocorrendo em uma escala de  centenas  de  anos,  sendo  a  periodicidade  climática 
mais marcante no registro a de ~60 anos que está associada a Oscilação Multidecenal do Atlântico (AMO - Atlantic  Multidecadal 
Oscillation). Para o período da Anomalia Climática Medieval (MCA - Medieval Climate Anomaly) e da Pequena Era do Gelo (LIA - 
Little Ice Age) o registro mostrou situações anomalamente  secas  para  região,  esse  comportamento  climático  durante  o  LIA, 
difere do que foi encontrado em outros registros paleoambientais da América  do  Sul  sob  influência  da  SMSA  (Novello  et  al., 
2012). 
O  registro  da  região  Centro-Oeste  foi  igualmente  marcado  por  eventos  abruptos  ocorrendo  na  escala  periódica   secular. 
Durante o MCA essa região esteve relativamente seca, semelhante ao comportamento encontrado  no  Nordeste,  enquanto  que 
o período correspondente ao LIA apresentou uma condição úmida,  destoando  do  comportamento  paleoclimático  do  Nordeste 
e concordando com os demais registros da América do Sul. 


