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e de vital importancia tendo em vista que 0
" container" ficara sujeito a a~ao superficial
(agua de chuva) e subterranea.

se a fogue tes espaciais, conquanto a principio
atraente, pois permite a remocao completa
do s nuclide os de longa vida da Terra, e totalmente impraticavel por diversa s razoes: a)
Atualmente, cerca de onze concepcoes
custo elevado da operacao, b) limitacoes de
distintas sao citadas para a disposicao definitipeso, c) problemas de segur anca, etc. Uma
va dos rejeitos. Dessas, algumas tem side
outra concepcao, ainda que colocada no plano
pesquisadas em detalhes, caso particular dos
te6rico face a inexistencia de tecnologia adedepositos salinos, enquanto que ourras, por
quada pelo menos para os pr6ximos 30 anos,
exemplo os basaltos ou mesmo granito s, ainda • e a da transmutacao, ou seja, da trans form aestao por merecer estudos adicionais.
~ao do s elementos de vida longa em elementos
Depositos salinos, corre spondendo princide vida curta, estes oferecendo riscos menores
palmente a antigas minas de halita (sal gema),
ao meio ambient e.
tern side explorados na Alemanha Ocidental
. Tres outras concepcoes vern merecendo
(Asse) para rejeitos de baixo e intermediarso
atencao especial, notadamente nos Estados
niveis, enquanto que sedimentos aluvionar; "r Unidos, nos tiltimos ano s: tufos vulcanicos,
(cascalhos, areias, etc.) vern sendo utilizados
sedimentos argilosos (folhelhos-argilitos) e caem regioes ar idas dos Estados Unidos (Novo' "madas marinhas (sedimentos e rochas Igneas
. Mexico, Arizona, etc.), Basaltos, granitos e
do embasamento). Os tufos sao muito arraentes em virtude do seu elevado coeficiente de
rochas do embasamento constituem meios
potencialmente favoraveis ao armazenamenabsorcao para radionuclideos e do faro de
to, sobremtlo 0 rerceiro, face a oCOrrenCia , cobnrem areas extensas, particularmente nos
generalizada desse material pelo Mundo; no
Estados Unidos. A sua intensa zeolitizacao
entanto, os dados presentemente disponiveis
(zeolites, grupo de minerais hidratados tendo
a propriedade de trocar base e cations), favosao ainda insuficientes para maiores considerecendo efeitos de troca i6nica, e fator impedira~oes. Concepcoes adicionais incluem camadas de gelo e espaco sideral. A primeira tern . tivo a migracao dos radionuclideos a grandes
como principais vantagens a grande espessura
distancias do ponto de deronacao, independas laminas e 0 fato de 0 material ocorrer
dente da razao de £luxo da agua subterranea.
Sedimentos argilosos representam tambern urn
junto a areas internacionais e distantes de
meio geologicamente favoravel, como indicaq ualquer civilizacao. 0 lade negative e oferedo pelos seguintes aspectos: a) coeficiente de
cido pe la insta bilidade do gelo. A ideia de
disposicao extraterrestre do lixo, recorrendoabsorcao alto, b) permeabilidade baixa, c)

grande ab undancia, d) ausencia de recursos
mine rais associad qs e e) ocorrencia em areas
vulcanicas e sismicamente pouco ativas, Finalmente, mencionem-se as camadas marinhas,
porencialmente urn dos meios mais promissores ao arrnazenamenro. Pesquisas efetuadas
apontam para as planicies abissais (desertos
dos oceanos), como sendo as areas mais
convenientes a disposicao, Ao lade da topografia plana, e1as tern ainda como fatores
positivos a sua reduzi da atividade biol6gica e
a grande estabilidade vulcanica e sismica.
Essas mesmas pesqu isas indi cam que 0 sitio
mundialmente mais favo ravel esta localizado
a nordeste das ilhas do Havai, em aguas de 5 a
6 quilomerros de profundidade. Um dos aspectos mais importantes ligados ao meio submarino reside na forma de deposicao dos
rejeitos. 0 meio mais simples de faze-lo seria 0
da colocacao direta do material sobre 0 assoaIho oceanico. Todavia esse processo e inaceitavel tendo em vista que os "contamers", uma
vez submetidos a corrosao marinha, serao
destruidos em algumas centenas de anos,
provocando, assim, a liberacao dos is6topos
radioativos. Dessa forma, procura-se isolar os
rejeitos, soterrando-os em camadas'de rochas
naturals. No momento, dispoe-se de tecnologia permitindo 0 soterramento junto a camadas de sedimentos inconsolidados e de sedimentos Iitificados. Contudo, e para 0 estrato
inferior, 0 das rochas crustais (basalto), que
se voltam as esperancas futuras,

Para 0 programa brasileiro, preve-se
a
producao anual de rejeitos, colocados em
operacao os reatores Angra I, II e III, da
ordem de 1.400.00 0 litros. Esses, uma vez
devidamente tratados na fabrica a ser futuramente construida junto a Central N uclear
Almirante Alvaro Alberto , em Angr a dos Reis,
serao condicionados em tambores e, posteriormente, transportados para 0 sitio de disposicao onde ficar ao guardados a ceu aberto,
no interior de galpoes, 0 processo de controle
e armazenamento do lixo de alto nivel, ou
seja, do produzido na fabrica de reprocessamento de uran io, aparentemente ainda noo foi
definido pela Comissao Nacional de Energia
Nuclear. Por outro lado, desconhecem-se as
razoes que levaram a Feema, Fundacao de
Engenharia do Meio Ambiente do Estado do
Rio de Janeiro, a escolha da Baixada Fluminense como sitio de armazenamento do lixo
de baixo nivel, Contudo, se consideradas as
circunstanclas que tao bem vern caracrerizando 0 discutivel e, felizmente agora, tam bern
discutido programa nuclear brasileiro, ·bern
como a inexistencia total, junto ao meio
geol6gico nacional, de trabalhos voltados para a analise e discussao dos diversos aspectos
abordados arras, nao e de to do improvavel
que 'a selecao tenha sido feita a partir de dados
insuficientes e que, portanto, possa vir ainda a
se constituir em mais urn desastroso legado as
geracoes futuras..
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Setembrino Petri
Chama-se aqui a atencao sobre urn aspecto njio suficientemente enfatizado entre n6s,
que e a ' contribuicao que a Geologia pode
oferecer para 0 esclarecimento de problemas
relacionados a Hist6ria e a Pre-Historia, fornecendo-se exemplos.
Expoe-se, a guisa de introducao, alguns
aspectos relacionados ao aparecimento do
Homem como foco de atencao, possuem campos de estudos limitados no temp,o, visto que 0
pre-historicos, A seguir, fornecem-se exemplos da contribuicao da Geologia a Hist6ria e
it Pre-Historia. 0 inverso tambem e verdadeiro, isto e, a Hist6ria e a Pre-Historia podem
contribuir para 0 aprimoramento des conhecimentos geol6gicos.
A Hist6ria e a Pre-Historia, preocupandose com os eventos ocorridos na Terra, tendo 0
Homem como fogo de arencao, possuem campos de estudos limitados no tempo, visto que 0
Homem apareceu na Terra em tempos relativamente pouco recuados, sob 0 ponto de vista
da hist6ria de nosso planeta. Como as ferramentas dos historiadores sao, principalmente,
os documentos escritos, apenas uma pelicula
do tempo geol6gico e envolvida.
Pinturas rupestres, algumas com 15.000
anos de idade, sao, realmente, uma form a de
comunica~ao, mas a .escrita com o a entendemos, atraves de simbolos que constituem um
alfabeto, .s6 apareceu, de ac,ordo com as
, evidencias descobertas ate agora, ha cerc:i ~e
5.0 00 anos, com os Sumerios da Mesopotamia.
A Pre-Hist6ria envolve tempo bern maior
que a Hist6ria. Conhecem-se restos de Homo
sapiens desde ha cerca de 250.000 anos,
pertencentes a uma subespecie chamada Ho- ,
m o sapiens neanderthalensis ou Homem de
Neanderthal. Os ultimos restos do Homem de
Neanderthal, que se conhecem, datam de
cerca de 45 .000 anos. Essa subespecie tinha
crista supra-orbital proeminente, mandfbulas
fortes, coepo atarracado e post ura curvada
para a frente. Possuia, contudo, capacidade
craniana equivalente, ou mesmo superior, a
do homem moderno, e seus artefatos, de
pedra, eram e!aborados, constituidos de ras'Pado res, furadores, cun has, ma chados, pontas
c burb , re"el ndo rcfinada habilidade tecnica
e ja perfeito dominic da materia-prima. 0
desaparecimento do Homem de Neanderthal
deve -estar relacionado ao aparecimento do
Homo sapiens sapiens, 0 homem moder-no,
:caracterizado pela redu~ao da,crista supra-or-

como 0 Reno e 0 Meuse (Mosa), carregam
grande quantidade de detritos que foram
sendo entulhados na reit~o durante as fases de
subsidencia, 0 resultado e que 99% da superficie da Holanda e ocupada por sedimentos
quaternarios, que atingem, em certos lugares,
espessuras de mais de 700 m.
Flutuacoes climaticas, que marcaram a
hit6ria geol6gica do Quartenario, se traduziram, na·sregioes situadas fora da faixa equatorial, em avances e recuos da calota glacial.
As calotas glaciais aruais, Groenlandia e
Anrartida, possuem, respectivamente, 3.000 e
4.000 m de espessura. Durante os avances do
ge!o no Quaternario desenvolveu-se uma calora glacial na Escandinavia, cuja espessura,
provavelmente, seria da mesma ordem de
grandeza das espessuras das calotas atuais,
Estima -se que os gelos pleisrocenicos atingiram volumes de cerca de 76,7 milhoes de
km' e tendo em vista a quantidade de agua
imobilizada sob a forma de gelo, 0 nivel do
Pinturas rupestres encontradas em abrigos em Silo Raimundo Nonato, Piau;, sugerem q~e a regiiIo ;4
mar estaria a cerca de 130 m mais baixo do
foj coberta po'r uma floresta.
_
que 0 atual. As varia~oes do nivel do mar, que
o periodo Quaternario e dividido em neste caso sao de amplitude mundial, sao
bital e pas mandibulas, pe!o cranio mais alto e
duas epocas, 0 Pleistoceno, de 1,8 milhao de
pela postura ereta. Seus artefatos sao mais
chamadas de "eustaticas". Se todo 0 gel9
anos a 11.000 anos, e 0 Holoceno, de 11.000
diversificados e entre suas manifesta~oes culatualmente imobilizado nos p610s derretesse,
anos ate hoje .
turais conhecem-se belas pinturas em cao nivel do mar se elevaria de cerca -de 65 me
Os exemplos de inter-rela~ao entre Geolovernas.
todas as cidades litoraneas, como Santos, Rio
gia, Hist6ria e Pre-Hist6ria sao mais numeroArtefatos de pedra e de ossos, mais primide Janeiro, Nova Iorque, etc., ficariam, em
sos no Velho Mundo. A julgro; pelas eviden tivos do que os do Homem de Neanderthal,
grande parte;,inundadas.
cias disponiv
0 Homem chegou a America
o peso dessa enorme quantidiide de'gc;lo e
foram faoricados por hominideos que viveram
1is,
de tal magnitude que provoca abaixamento da .
temposinaiCiecuados. OSiriais ancigos -do Norte somente'ha cerca de 24.000 anos e a
America do SuI em idade pou~o inferior a
destes hominideos, referidos ao genero Aus regiao sob as cal9tas glaciais e 0 degelo, com
11.000 anos.
alivio de peso, provoca movimento contrario,
rralopithecus, ou a genero afim, datam de 3,1
Dada a posi~ao peculiar da Holanda I CO_ de eleva~ao. Esses movimentos, que envolvein
milhoes de anos. Contudo, os mais antigos
mo "receptora" de sedimentos quaternarios e,
artefatos associados a esses hominideos datam
s6 os locais atingidos, sao chamados de "isosportanto, como "~egistradora" de uma serie
taticos". Esses movimentos sao lentos,sendo
de 2,5 milhoes de anos.
de eventos dos ultimos tempos da hist6ria do
necessarios alguns milhares de anos para se
A Pre-Hist6ria, atr aves de estu dos arqueoplaneta, alguns exemplos tomados de sua
atingir 0 equilibrio.
'
l6gicos, se estende, portanto, ate 2,5 milhoes
Geologia do Quaternmo, ~lias m~ito bem
A Escandinavia se elevava gradualmente
de anos atras. Este tempo representa muito
estudada, serao expostos a seguir.
nas · fases interglaciais, devido ao alivio de
poueo em compara~ao com a abrangencia dos
A situa~ao peculiar dos Paises Baixos
carga provocado pelt> dege1o. Atualmente, .a
estudos geol6gicos, queenvolvem rochas com
deve-se a uma serie de fatores. Sua posi~ao' na
idade de ate 3.980 milh5es 'de anos.
regiao esta em eleva~ao devido ao degelo
A parte da Geologia que po de ser utiliza - . periferia .de uma antiga calota glacial quater- . como resultado do fim da ultima glacia~ao. As
naria, chamada de Escandinavica, imprimiu
eleva~oes do bloco escandinavico ocorreram
da no relacionamento com a Hi st6ria e a
ao pais tendencia a abaixamento de seu terrisob a forma de mo vimentos de 'adernamento,
Pre-Hist6ria envol ve os registros da ultima
t6rio, com flutua~oes de eleva~ao em rela~ao
de modo que, enquanto a Escandinavia se
parte da era mais recente da hist6ria da Terra,
ao nivel do mar, por mecanismo que sera
elevava, a Holanda se abaixava, e e 0 que esta
isto e, do Cenoz6ico, particularmente do ultiexplicado ma is adian te. Fe~omenos com sede
acontecendo atu almente.
mo periodo, ou seja, do Qu atern ario. N a
no interior da Terra, que os ge610gos chamam
As data~oes pelo metodo do C14, associaAfrica, dada a maior antiguidade com que tem
das as analises de p6lens, e os achados arqueode tectonicos, tambem contribuiram para as
side achitdo seus restos de hominideos, estes
£lutua~oes de subsidencia (abaixamento) e
16iicos em diversos niveis dossedimentos
estudos abrangem os dep6sitos da epoca subeleva~ao, durante 0 Quaternario. Grandes
holocenicos e pleistocenicos da Holanda trouseqiientemente mais antiga 'do que 0 Quaterxeram volunie impressionante de dados que
rios, .que desembocam em :errit6rio holandes,
nario, ou seja 0 Plioceno.
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perm itiram cerras interpretacoes hist6ricas.
Como a Holanda e, em grande parte,
perfeita rr ente plana, de baixa altitude, qualquer fluruacao do nivel do mar, por menor
que seja, causa consideravel rnudanca na distribuicao das terras emersas e dos mares.
Os eventos que balizaram a hist6ria do
Holoceno no Holanda permitiram sua subdivisao nos seguintes "capirulos", a partir do
mais antigo: a) Pre-Boreal: do inicio do Holoceno (1 LOOO anos) ate 8.900 anos atras; b)
Boreal: 8.900 a 8.000 anos; c) Atlanticor - >
8.000 a 5.200 anos; d) Sub-Boreal: 5.200 a
2.900 anos; e) Sub-Atlantico r de 2.900 anos
ate hoje.
No inicio do Holoceno, 0 Mar do Norte
estava muito afastado e todo 0 pais, e mesmo
areas que hoje estao cobertas pe!o Mar do
Norte, eram terras emersas, Durante os tempos-Pre-Boreal a atlantico, 0 nivel do mar se
e!evou, inundando todo 0 pais. 0 mar regrediu, nao de- uma vez mas por flutuacoes, no
tempo Sub-Boreal e, no maximo da regressao,
toda a Holanda e parte do Mar do Norte eram
terras emersas. No fim do Sub-Boreal houve
novo avanco do mar, mas com fluruacoes
apreciaveis,
Embora existam noticias de achados humanos na Holanda em'datas mais antigas que
4.400 anos, registros seguros, ou pelo menos
mais conhecidos, s6 comecam a aparecer a
partir de 4.410 ± 60 anos (isto e, a data, de
acordo com 0 metodo do C14, situa-se entre
4.470 e 4.350 anos). Esta data e coincidente
1 - Mapa da Holanda: Os territories delimitados contendo
com a regressao Sub-Boreal. Os restos dessa
datas signifieam' territ6rios abaixo do nivel do mar, ou seja
"polders". As datas significam 0 ano em que os territ6rio;
idade consistem de tres casas retangulares,
foram recuperados POT meio de diques que barraram a entrada 2 - Mapa da Holanda no tempo da conquista romana, no inicio da Era Crista. Todos
conrendo artefatos constituidos de machados
do mar. 0 lago Yssel era uma antiga baia, separada do mar por oS".polders",.o lago Yssel e boa parte do mar de Wadden eram terrae emersas situadas
de silex e pedras de moer, Ceramica s6 foi
diques. Todos os "polders" eo lago Yssel estdo abaixo do nivel acima do nivel do mar. A ilha mais meridional da cadeia de ilhas que bordejam 0 mar de
encontrada em culturas posteriores, a mais
do mar.
Wadden, nos tempos romanos, estava ligada ao continente.
antiga de 3.865 1: 180 anos. A partir desta
manos sao de meados do seculo VI. Depois,
seu Paulista e do Instituto de Pre-Hisroria da
para 0 reconhecimento de locaisde abasteciidade os restos sao abundantes em diversas
ate 0 seculo X, os depositos sedimentares nao
USP, estao colocados em urn contexto de
merito de materia-prima .para os artefatos de
idades. Os holandeses .colocam 0 limite entre
estao perturbados, indicando ausencia de rraflutuacoes, de transgressoes e regressoes do
pedra,
as idades do bronzese do 'ferro ha cerca de
balho humano, Em uma escavacao foi achado
mar, nos ultimos 6.000 .anos.
A posicao dos sitios arqueol6gicos esta
2.500 anos.
urn nimulo viking da primeira metade do
Estudos de sitios arqueol6gicos do Vale
condicionada a pontos estrategicos, para defeA topografia plana do pais foi propicia ao
seculo X.
.
do Paranapanema, realizados por arqueologos
sa, e a proximidade dos locais de abastecimendessavolvimenro de aguas estagnadas. A vegeNo seculo XI tambem njio ha' indicios de
do ~us~u Paulista (~ra. Luciana Pallestrini e
t? d~ materia-prima e das manchas..4".·...- --....,
ta~ao desenvolvida na superficie, ao morrer
Jose LUlZ de MorA's), em demonstrado 0
fe~p.a.r'" a "5"rculnlr (terd"l"mElorigmada
ocupacao humana. Alguns acreditarn que fre caia no fun do dos corpos d'agua estagnada e
qiientes incursoes vikings tenham afugenrado
papel de estudos geomorfologicos e geol6gicos
peIa"""""decomposi~ao dos basaltos). •
sua decomposicao, em ambiente pobre em
a
popula~ao.
oxigenio, produzia turfa, A turfa teve extenso
A partir do seculo XII comecarn a aparedesenvolvimento em todo 0 pais. Ela foi
cer vesrigios de povoacoes medievais, A paisaaproveitada .tanto por povos pre-historicos
gem que os romanos encontraram era coberta
como hist6ricos, como . combustive! par a
de florestas, 0 que e evidenciado por p6lens de
aquecimento. A retirada da maior parte da
arvores presentes nos sedimentos. A partir do
turfa causou rebaixamento adicional do pais,
seculo XII as floresras.comecaram .a ser cortaem cerda de 2 m. A exploracao ocorria
das pelo Homem e os sedimentos passaram a
lateralmente, atraves de duas frentes, ate se
conter, em frequencia cada vez maior, p61ens
encontrarem. A regiao estreita mais e!evada,
Eduardo Castanho Ferraz
de gramineas e outras plantas do campo.
com turfa remanescente, era utilizada como
Em sedimentos form ados a partir do
estrada e 0 terreno rebaixado, desprovido de
seculo XVII aparece uma pequena concha,
irradiacao, alem das perdas provocadas pe!a
A grande vulnerabilidade das plantas as
turfa, era trabalhado para agricultura.
<provenienre
da America, quechegou a Holantranspiracao, 0 valor de cada urn destes
geadas
reside
na
inexistencia
de
um
mecanisA Holanda foi continuamente habitada
da no casco de navios que vinham do Novo
processos de liberacao de calor varia bastante
mo interno que Ihes permita controlar a sua
dos tempos Sub-Boreais ate a invasao do pais
em .fun~ao das condicoes ambientais. Assim,
Mundo.
temperatura. Embora certos processos metape!os romanos. As cronicas escritas por estes,
No seculo XIX a Holanda foiintensarnenurn vento pode aurnentar as perdas por conb6licos possam produzir algum caior, como
re!atando suas viagens, demonstram que sua
te reflorestada por uma especie de pinheiro,
veccao, 0 fechamento dos estornatos po de
por exemplo a respiracao, essa producao
chegada coincidiu com importante flutuacdo
que forneceu grande mirnero de p61ens aos
provocar urna diminuicao de perdas por transtambern escapa do controle da planta e assim
. regressiva nos tempos subatlanticos, de modo
sedimentos, de modo a estabe!ecer uma clara
piracao, urn -ceu claro ou encoberto permite
nao e de nenhuma utilidade numa geada. Nao
que todo 0 pais e mesmo por~oes do Mar do
linha cronol6gica entre os sedimentos mais
uma maior ou menor perda por irradia~ao,
existindo controle, a temperatura das plantas
Norte eram terras emersas.
antigos .e os mais novos, formados ap6s 0
etc. Interessa-nos discutir principalmente as
fica pois na dependencia de urn balan~o entre
Grande numero de sitios de ocupa~ao
p 1."'''''... u....
1...
.... U..., ...n .v ... ,u .....
a
uc
1 1.
romana foram descobertos nos Paises Baixos.
o
progresso das pesquisas arqueol6gicas e
processo
de
geada.
e
aquela
que
perdem
para
0 ambiente. Como
Uma cidade romana foi recuperada, atraves de
da Geologia do Quaternario no Brasil esta,
durante a maior parte do dia as plantas
escava~Oes, no litoral, pr6ximo a Haarlem.
aos poucos, fornecendo dados interessantes recebem mais energia do que perdem, a sua
(;eada branca e geada preta
Busto da deusa romana'Fortuna, que apareceu
que esclarecerao, no fururo, muitos aspectos temperatura torna-se superior a do ambiente.
em uma das areas recuperadas do mar por
Por geadas entendemos 0 abaDcamento da
de nossa Pre-Hist6ria. Abaixo sao fornecidos
Por outro lado, a noite, continuando a perder
diques, areas estas que os holandeses chamam
temperatura a menos de zero grau centigrado
alguns
exemplos:
energia
e
pouco
ou
nada
recebendo,
as
folhas
de "polders", encontra-se exposto em urn dos
e conseqiiente congela~ao da solu~ao existente
A regiao de Sao Raimundo Nonato, Estase resfriam e 'geralmente tornam-se urn pouco
museus do pafs (situado em urn dos "polders"
nos espa~os intercelulares, e que pode ou nao
do do Piaui, tein fornecido abundantes pinrumais'
frias
do
/que
0 ambiente. Mas e claro que,
do lago Yssel).
ser
acompanhada de forma~ao de urna camaras rupestres em cavernas e abrigos naturais.
se observarmos durante urn periodo longo, ha
A influencia romana se fez sentir alem de
da externa de gelo sobre as folhas. Embora
Estas pinturas estao sendo estudadas por uma
urn equilibrio entre a temperatura da planta e
seus dominios. Grande numero de moedas e
haja grande confusao em rela~ao a nomenclaequipe de pesquisadores, da qual pertence a
dq ambiente, pois em caso contrario as planfragmentos de vasos foram encontrados bern
tura, podemos dividir as geadas em apenas
dra. Silvia Maranca, arque610ga do Museu
tas se tornariam ou sempre mais quentes, e
alem dos seus domfnios, em antigas povoa~oes
tres tipos: geadas de vento, geada de irradiaPaulista. A abundancia de animais representaacabariam morrendo, ou sempre mais frias, e
germanicas, possivelmente adquiridas atraves
,ao branca e geada de irradia¢o negra. As
dos, entre os quais estao figuras de veados
teriam 0 mesmo fim.
de comercio.
geadas de vento, com freqiiencia chamadas
galheiros, sugerem que a regiao, hoje ocupada
A absor~ao do calor se faz principalmente
Os vestigios da ocupa~ao romana, que
erroneamente de negras, tem uma importancia
por caatinga, estaria coberta de floresta. As
da radia~ao solar e tambern da atmosfera
terminou nos anos 270-273 D. C., constimenor. Isto porque, em nossas condi~oes,
data~oes da ' pinturas estao em via de se
circundante. Caracreristicas tais como cor da
tuem-se em urn marco de referenciana Estratiraramente temos a ocorrencia de ventos com
concretizarem e, entao, ter-se-a urn parametro
folha, sua espessura, seu tamanho, 0 revestigrafia do HolOceno da Holanda. 0 abandono
temperaturas suficientemente baixas para prosob):e a idade de uma possivel flutua~ao mento de sua epiderme, e principalmente a sua
da regiao"Pe!os romanos.nao se deve a pressao
vocarem geadas. Alem disso, as geadas de
climatica no Brasil.
orienta~ao em rela~ao aos raios solares sao
do s b" l,'l. ns, mas , d~ acordo com as evidenvento tem urn efeito mais localizado, s.end.o
Estudo da Geologia do Quaternario, da
bastante importantes. Folhas pequenas e de
cias geol6gicas, creve-se a progressiva eleva~ao
diflcil a sua ocorrencia 'em uma regiao muito
faixa costeira do Brasil suaeste, esta em
disposi~ao vertical se .aquecem muito menos,
do nivel do mar que inundou seus dominios.
vasta. Nao obstante, como sempre ha a entrafranco desenvolvimento, coordenado pelo
assim como folhas de!gadas, com revestimenda de uma massa de ar frio precedendo as
Depo~s do tempo romano nao sao enconprof. dr. Kenitiro Suguio, do Instituto de
to de pel os ou esbranqui~adas. Uma vez
geadas de irradia~ao, e, como isso sempre
trados vestigios de ocupa~ao humana ate os
Geociencias da ·USP. Dados arqueol6gicos de
absorvido, a dissipa~ao de calor se faz principrovoca turbulencia na atmosfera, com ventos
sambaquis, obtidos por arque610gos do Muanos 570-575. Os primeiros achados p6s-ropalmente por condu~ao, convec~ao e re-
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