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RESUMO: Espeleotemas são formações minerais de interior de cavernas, cujo 
desenvolvimento ocorre por dissolução e precipitação de rochas carbonáticas, tendo, portanto, 
forte relação com o regime pluvial a que o sistema cárstico está submetido. Estas construções 
têm grande importância em trabalhos de Paleoclimatologia por conta de sua distribuição 
geográfica e controle geocronológico preciso. Alguns estudos de reconstituição de 
paleopluviosidade correlacionaram a variabilidade de sistemas de monções durante longos 
períodos de tempo com dados de isotopia de oxigênio (δ18O) e de carbono (δ13C), que 
fornecem interpretações quanto às condições climáticas por conta da sensibilidade do 
fracionamento deste elemento à dissolução de carbonatos e à presença de cobertura de solo 
no epicarste. 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 avaliar o papel da recarga meteórica e do intemperismo químico das rochas e do 
solo de um sistema cárstico na formação e desenvolvimento de espeleotemas, através das 
variações das razões isotópicas de estrôncio (87Sr/86Sr), proxy que, aliado aos registros de 
δ18O e δ13C, fornece interpretações relativas aos processos pedogenéticos. 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 razões isotópicas de oxigênio e carbono, além de datações U-Th 
realizadas anteriormente em trabalhos de monitoramento hidorgeoquímico. As análises de 
87Sr/86Sr foram realizadas em um conjunto de quatro estalagmites que recobrem continuamente 
os últimos 28 mil anos. Os resultados foram confrontados com as composições isotópicas 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 a 0.8184. No intervalo entre 28 e 12 
mil anos, 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. Aumentos abruptos de grande amplitude são 
observados em 8.2 e 5.0 mil anos A.P., com razões 87Sr/86Sr atingindo valores da ordem de 

0.7132 durante o evento 8.2. Tal aumento é coerente com os dados de δ13C dos espeleotemas, 

que apresentam forte empobrecimento isotópico, sugerindo a formação da cobertura 
pedológica. De modo semelhante, as razões 87Sr/86Sr registradas em 8.2 mil anos AP e durante 

o Holoceno médio encontram correspondência com valores mais negativos de δ18O 

relacionados a eventos abruptos de aumento de precipitação. Por outro lado, os valores mais 
reduzidos de 87Sr/86Sr registrados durante o glacial e deglacial apontam para escassa 
cobertura de solo. 
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