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RESUMO: As mudanças climáticas no planeta e seus impactos são temas constantes em 
debates na ciência e também na vida cotidiana. O aumento da temperatura média do planeta é 
uma mudança significativa e que pode gerar grandes impactos tanto nas circulações 
atmosférica quanto oceânica, bem como no balanço hídrico global. Nesse sentido, estudar os 
mecanismos envolvidos em mudanças climáticas do passado é uma das formas mais utilizadas 
para compreender melhor o clima presente e aperfeiçoar as projeções futuras. 
O estudo do clima anterior ao período de medidas instrumentais compõe a área da ciência 
conhecida como paleoclimatologia. A base desses estudos paleoclimatológicos são registros 
proxies (indicadores) encontrados em sistemas naturais que existiram no passado e que eram 
dependentes do clima. Os proxies podem ser confrontados com resultados de simulações 
numéricas para climas passados e, assim, ajudar a explicar os possíveis mecanismos físicos 
envolvidos, quantificar a importância relativa de um fator em relação a outro, ou até mesmo 
testar a sensibilidade climática a diferentes forçantes. Desta forma, esses registros fornecem 
informações indiretas de variáveis climáticas, como temperatura, precipitação/evaporação, 
salinidade, vegetação, etc. Ao longo das últimas décadas, diversos estudos têm apontado os 
sedimentos dos ambientes lacustres como importantes registros de mudanças climáticas e 
ambientais. Dentro desse contexto, mesmo sendo considerada uma área de fronteira, os 
estudos paleoclimáticos na América do Sul são modestos quando comparados a outras partes 
do mundo. Essa lacuna de dados prejudica a validação de simulações numéricas globais e, 
consequentemente, o aperfeiçoamento das projeções climáticas futuras. Com o intuito de 
contribuir para o entendimento do clima da América do Sul durante o Holoceno e, em particular 
na região central do Brasil, o presente trabalho propõe uma investigação dos possíveis 
registros paleoclimáticos gravados no testemunho LFB1 coletado na Lagoa Feia, localizada 
próximo à cidade de Formosa (GO). O testemunho, coletado na década de 1990 pela Profa. 
Maria Léa Salgado-Labouriau (in memorian) a partir do sistema de amostragem Vibracore, 
apresenta cerca de 5,5m de comprimento tendo o presente trabalho analisado os 3 primeiros 
metros, por se tratar de uma análise preliminar. O presente trabalho pretende discutir variações 
paleoambientais a partir dos dados obtidos principalmente pela composição química 
(Fluorescência de Raios X), análise granulométrica, bem como pelo modelo de 
idade/deposição. 
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