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APRESENTAÇÃO  

Esta tese é apresentada em quatro capítulos. Os dois primeiros contemplam 

estudos de base, sobre a composição florística e a anatomia das espécies lenhosas que 

atualmente ocorrem na região de Lagoa Santa (MG), de forma a fundamentar 

interpretações e discussões paleoclimática realizadas nos capítulos seguintes, que 

utilizam duas abordagens diferentes na análise de lenhos fósseis.  

O capítulo 1 apresenta um levantamento florístico-lenhoso e fitossociológico 

para diferentes fisionomias vegetais da Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa 

Santa, caracterizando a vegetação atual da região e permitindo a comparação florística 

entre a assembleia fóssil, identificada no Capítulo 3, e a vegetação recente. Já o capítulo 

2 apresenta uma coleção de referência de lenhos de Lagoa Santa, que auxiliou na 

identificação taxonômica dos lenhos fósseis escavados e trabalhados também no 

capítulo 3. Por fim, o Capítulo 4, em outra abordagem de interpretação paleoclimática, 

aproxima a área da Anatomia Ecológica da Madeira do campo da Paleobotânica. Nele, 

por meio de correlações encontradas entre variáveis climáticas e anatômicas de 

indivíduos atuais de Myroxylon peruiferum L.f. (Leguminosae), a anatomia de fósseis 

da espécie bem identificados no Capítulo 3, é utilizada para interpretar o paleoclima 

holocênico da região de Lagoa Santa.  

Com este formato, pretende-se publicar os resultados dos capítulos 1, 3 e 4 em 

revistas científicas da área, enquanto que, para o capítulo 2, pretende-se continuar com 

processamento de todas as espécies coletadas para produzir uma obra com descrição e 

iconografia de todas as espécies amostradas na APA - Carste de Lagoa Santa 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O presente trabalho foi concebido para se integrar ao eixo nº 5 (“Paleoclimas e 

Paleoambientes no final do Pleistoceno e Holoceno na região de Lagoa Santa”) da 

terceira versão do projeto temático “Origens e Microevolução do Homem na América: 

uma abordagem paleoantropológica III” (FAPESP proc. 04/01321-6), coordenado pelo 

Dr. Walter Alves Neves no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos. Tal projeto 

teve como objetivo  abordar diretamente as principais problemáticas científicas no 

campo da arqueologia de Lagoa Santa. 

Em seu eixo nº5, o projeto procurou entender a dinâmica vegetacional, faunal e 

climática da região de Lagoa Santa desde o limite Pleistoceno/Holoceno até os dias 

atuais, estruturando dissertações e teses que utilizaram diversos indicadores 

independentes para contextualizar o paleoambiente local. Nesse eixo, a principal 

questão abordada é a existência de dois picos temporais de esqueletos pré-históricos 

enterrados na região de Lagoa Santa, MG, separados por um grande período (de 8.000 a 

2.000 anos A.P.1) de drástica redução de sepultamentos e vestígios arqueológicos tanto 

desta região quanto na região central brasileira delimitada por Araújo et al. (2005), que 

denominaram este evento de “Hiato do Arcaico”.  

No início deste período, ocorre também o desaparecimento dos paleoíndios, o 

primeiro grupo de caçadores coletores que ocupou a América do Sul de, ao menos, 

12000 a 7500 anos A.P. Estes primeiros habitantes, segundo Neves, et al. (1999), 

constituíam uma linhagem genética “negróide” diferente da dos grupos arcaicos que o 

procederam, de feições “mongolóides”, ou ameríndias.  

Estes primeiros povos de Lagoa Santa conviveram com uma megafauna na 

região (extinta a aproximadamente 9000 anos A.P.), composta por tigres dente-de-sabre, 

preguiças e tatus gigantes, mastodontes, toxodontes e cavalos (Hubbe, 2008; Neves & 

Pilo, 2008). Porém, a falta de indícios de que os paleoíndios se alimentassem destes 

animais inclina os arqueólogos a propor a exclusão desses na sua dieta. Ao contrário, há 

evidências de que a principal fonte alimentar desses grupos provinha de coletas 

vegetais, como araticum (Annona crassiflora Mart.), o pequi (Caryocar brasiliense 

Cambess.), o licuri (Syagrus coronata Mart. Becc.), o jatobá (Hymenaea sp), a cagaita 
                                                
 
1 Antes do presente 
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(Eugenia dysenterica DC.), guabiroba (Campomanesia sp) e o araçá (Psidium sp) 

(Neves & Pilo, 2008; Prous & Rodet, 2009). As caças como a anta, os veados, a 

capivara, a paca, a cotia, o tamanduá, o macaco guariba entre outros, complementavam 

a dieta proporcionada pelo mosaico vegetacional composto de cerrado, floresta 

semidecídua e matas secas. 

Ampliando para a Região Nordeste brasileira, Prous (2006; 2009) comenta não 

haver dúvida de que “mudanças importantes aconteceram (...) pois não somente os 

rituais [dos sepultamentos] mudam (...) mas também as tecnologias. (...) Os arqueólogos 

debatem para saber se estas transformações seriam adaptativas, tendo a ver com 

fenômenos climáticos e ambientais, se resultariam de mudanças populacionais (por 

exemplo, a chegada de imigrantes portadores de inovações) ou se corresponderiam a 

fenômenos locais de ordem estritamente cultural.” 

Na região de Lagoa Santa, talvez o único sítio com potencial de trazer luz ao 

conhecimento do que aconteceu com os povos durante o período arcaico seja o sítio 

arqueológico Caixa d´Água, localizado em 1987 no centro na cidade mineira de 

Buritizeiro e deixado intacto até o início das campanhas de escavação em 2005. Nesse 

sítio foi localizado um cemitério, datado entre 6100 e 5000 anos A.P., e que ainda 

possui poucos trabalhos publicados. Segundo Prous (2009), um grande uso de artefatos 

de osso e pedra e grande importância de vegetais na dieta foi detectado, mas não 

definem estes habitantes como paleoíndios ou ameríndios, muito menos se fazem parte 

de uma possível ”transição” biológica entre eles. 

Nesse período, as pesquisas palinológicas no Brasil central, embora existam em 

número razoável, possuem interpretações paleoambientais contraditórias. Bem 

caracterizado no Hemisfério Norte, ao redor de 6000 anos A.P., o evento climático 

conhecido como “Ótimo Climático”, período predominantemente mais quente e úmido, 

se estabeleceu devido a uma maior insolação terrestre, propiciando a expansão de 

coberturas vegetais de maior porte e umidade em diversos pontos do globo (Wanner et 

al., 2008). Sustentando esta hipótese no Brasil, Ledru et al. (1998), revisando a 

literatura palinológica do Brasil central, classifica o período de 7000 a 4000 anos A.P. 

com uma tendência de aumento de umidade em muitas localidades. O desenvolvimento 

de veredas com o aparecimento de Mauritia sp, (Barberi et al., 2000) e a redução de 

partículas carbonizadas (Salgado-Labouriau et al., 1998) são algumas das características 

apontadas pelos autores nas localidades hoje ocupadas pelo Cerrado. 
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Por outro lado, embora não existam dúvidas de que o nível do mar esteve acima 

do atual na costa brasileira (Angulo & Suguio, 1995), é consenso que alterações 

climáticas do ótimo Climático no HS foram mais amenas e aparentemente mais 

complexas (Wanner et al., 2008).  

Amparados por este raciocínio, para diversas localidades no Hemisfério sul, e 

particularmente na América do Sul tropical e equatorial, estudos sugerem eventos de 

seca no período aproximado de 6000 a 4500 anos A.P.. Mesmo Ledru et al. (1998) 

chama a atenção para um rápido período seco observado em Salitre, MG, no intervalo 

de 5500 a 4500 anos A.P. (Ledru, 1993). Em região próxima, Behling (1995a; 2003) 

sugere um período mais seco de 7500 a 5530 anos A.P. e de 7.500 a 6060 anos A.P., e 

Parizzi (1998), estudando a dinâmica da lagoa Santa, sugere que a lagoa atual deu 

espaço a um alagadiço intermitente entre 5400 e 4600 anos A.P. Muitos outros trabalhos 

que corroboram com a hipótese de um Holoceno médio mais seco que atualmente, 

mostraram que a aridez do Holoceno inicial só acabou a partir dos 4000-3000 anos A.P., 

ou que houveram rápidos eventos de seca no Holoceno médio. Existem evidências em 

vários locais do Brasil: em Carajás, PA, e Lago do Caçó, MA (Absy et al., 1991; 

Sifeddine et al., 1994; Sifeddine et al., 2003); rio São Francisco, BA (De Oliveira et al., 

1999); Serra de Salitre, MG (Ledru, 1993); Lagoa Nova, MG (Behling, 2003); Lagoa 

Santa, MG (Parizzi et al., 1998); Lago do Pires, MG e 3 localidades em SC (Behling, 

1995a, b); Serra dos Campos Gerais, PR (Behling, 1997); região metropolitana de São 

Paulo (Melo et al., 1987). 

Tendo em vista esse cenário, o projeto temático concebeu duas hipóteses 

climáticas para elucidar a questão do “Hiato do Arcaico” (transcritas sem alterações do 

(proc. FAPESP nº 04/01321-6): 

1.“O Pleistoceno Tardio2, em Lagoa Santa, foi marcado por um 

clima mais seco que o atual, tornando a área pouco atrativa para o 

assentamento humano. O início do Holoceno, por sua vez, foi marcado por 

um clima mais úmido que o atual. Esse clima teria favorecido a ocupação 

humana na região, particularmente em função da disponibilidade hídrica nas 

lagoas cársticas (como nessa região as drenagens são quase todas 

subterrâneas, as únicas fontes de água superficiais se localizam nas lagoas). 

                                                
 
2 Período anterior a 12.000 anos A.P. 
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No Holoceno Médio um clima mais seco prevaleceu, o que teria ocasionado 

o deslocamento dos grupos caçadores-coletores para outras áreas. A 

ausência de sedimentos e esqueletos humanos nos sítios arqueológicos 

(“Hiato do Arcaico”) seria uma resposta a essas condições menos favoráveis 

ao uso dos abrigos-sob-rocha. No Holoceno Tardio, o aumento da umidade 

voltaria a proporcionar boas condições para a ocupação humana, como 

registrado nos abrigos e nos sítios a céu aberto da região, atraindo grupos 

ceramistas da Tradição Aratu-Sapucaí.” 

2.“O Pleistoceno Tardio e o Holoceno Inicial, na região de Lagoa 

Santa, foram marcados por climas mais secos e frios, que teriam sido 

substituídos paulatinamente por maior umidade, com um pico de umidade 

ocorrido por volta de 6.000 a 5.000 AP (“Ótimo Climático”), modificando-

se gradativamente em direção às condições modernas. Nesta hipótese, o 

“Hiato do Arcaico” seria apenas o produto de uma amostragem tendenciosa, 

que não privilegiou fácies sedimentares (antropogênicas) intermediárias, 

mas somente as mais antigas, as mais recentes e aquelas contendo 

remanescentes ósseos humanos” 

Considerando essas hipóteses, a presente tese utiliza a anatomia de lenhos 

fósseis datados do Holoceno médio (ca. 5000 anos A.P.) e tardio (ca. 2000 anos A.P.), 

como fonte independente de informações paleoambientais, com a perspectiva de 

integrar resultados recentes advindos de pesquisas com outros indicadores botânicos 

(palinomorfos e folhas) para, enfim, elucidar as condições climáticas holocênicas da 

região Arqueológica de Lagoa Santa, MG. 
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1.1 RESUMO 

 
Os estudos botânicos da região arqueológica de Lagoa Santa, MG, tiveram início 

em meados de 1860, com a chegada do dinamarquês Eugenius Warming. Durante três 

anos, ele descreveu 2593 espécies vegetais e seus ecossistemas, tornando a área 

conhecida como berço da Ecologia Vegetal brasileira. Desde então, a região passou por 

grandes transformações, principalmente relativas à mudança da capital do estado para 

Belo Horizonte e sua expansão metropolitana, que atualmente alcança a região. 

Levando em conta estas transformações, a falta de uma lista florística atual e a 

importância de estudos florísticos e ecológicos para subsidiar interpretações 

paleoambientais desta região, o presente trabalho objetivou: 1. listar as espécies 

lenhosas presentes, hoje, na APA - Carste de Lagoa Santa; 2. conhecer as espécies 

indicadoras das diferentes fitofisionomias da região e; 3. discutir as diferenças 

florísticas verificadas entre a florística atual e a publicada por Warming. A lista 

florística obtida relaciona 347 espécies lenhosas para a região, número expressivamente 

menor que a listagem de Warming, que listou 854. Nas fisionomias de cerrado, Xylopia 

aromatica (Lam.) Mart., Qualea parviflora Mart. e Miconia albicans (Sw) figuram 

entre as mais representativas. Nas transições de floresta estacional semidecidual e 

cerradão, as espécies diagnósticas foram Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez., 

Machaerium opacum Vogel e Callisthene major Mart & Zucc.. Na mata ciliar, as 

espécies mais presentes foram Allophylus sericeus (Cambess.) Radlk., Trichilia elegans 

A. Juss. e Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek. Os resultados apresentados revelam uma 

alta riqueza para a APA Carste de Lagoa Santa, mesmo considerando a drástica perda 

de espécies nos últimos 150 anos. Ainda, a fitossociologia revelou nitidamente 

diferenças estruturais entre as fitofisionomias analisadas, mostrando maior diversidade, 

densidade e área basal na área de cerrado stricto sensu do que nas áreas florestais. 

Resultados estes que são também influenciados pelo diferente grau de conservação das 

áreas. Por fim, foram encontradas espécies mais representativas e indicadoras de cada 

fitofisionomia, que fornecerão conhecimento adicionais para subsidiar interpretações 

paleoambientais nos capítulos seguintes. Dentre elas é possível destacar as espécies 

Allophylus sericeus (Cambess.) Radlk. e Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek como 

representativas das matas ciliares, Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez,  e Machaerium 
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opacum Vogel na floresta semidecidual e Xylopia aromática (Lam.) e Qualea 

parviflora Mart. para a área de cerrado s.s. 

 

1.2 ABSTRACT 

Botanical studies on Lagoa Santa’s archeological region, MG, Brazil, began 

around the 1860’s with the arrival of the Danish researcher Eugenius Warming. For 

three years, he described 2,593 plant species and their ecosystems, making the region 

known as the cot of Brazilian Plant Ecology. More over, his studies in this region were 

supported by Brazilian paleontology pioneer, Peter W. Lund, who understood that 

studies on these plant ecosystems would help to understand the presence of prehistoric 

megafauna and human population. Since then, the region has suffered great 

transformations, especially as a consequence to the change of the state’s capital to Belo 

Horizonte and its urban expansion, wich is currently reaching Lagoa Santa. Considering 

these transformations, the lack of an updated floristic list of the region and the 

importance of floristic and ecological studies to help the paleoenvironmental 

interpretation, the present study aimed to: 1.) list the current woody species in the 

Environmental Protection Area named Carste de Lagoa Santa; 2.) recognize the species 

that act as indicators of different phytophysiognomies and; 3.) discuss the differences 

present in the current flora with that present in Warming’s studies, made 150 years ago. 

The list produced by this study totalized 347 woody species in the region, a number 

significantly smaller when compared to the 854 species listed by Eugenius Warming. In 

the cerrado area, Xylopia aromatica (Lam.) Mart., Qualea parviflora Mart. and Miconia 

albicans (Sw) appear as the most representative species. In transition areas between the 

semideciduous forest and the cerrado, the diagnostic species were Ocotea corymbosa 

(Meisn.) Mez., Machaerium opacum Vogel and Callisthene major Mart & Zucc. In the 

riparian forest, the prevalent species were Allophylus sericeus (Cambess.) Radlk., 

Trichilia elegans A. Juss. and Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek. The results revealed 

an environment rich in species, even if it also points to a drastic loss when compared to 

the same region 150 years ago. In addition, the phytosociology clearly showed 

structural differences between the phytophysiognomies analyzed, showing more 

diversity, density and basal area in the cerrado stricto sensu than in the forested areas. 

These findings were also determined by different degrees of conservation of the areas. 
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Finally, the present study found species that are more representative and act as 

indicators of each phytophysiognomy, which provide additional information to support 

paleoenvironmental interpretations presented in the following chapters. 

Among them we can highlight the species Allophylus sericeus and Maytenus 

ilicifolia as representative of the riparian forest, Ocotea corymbosa and Machaerium 

opacum of semideciduous forest and Xylopia aromatica and Qualea parviflora for the 

cerrado s.s. 
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1.3 INTRODUÇÃO  

Em Julho de 1863 chegou ao vilarejo de Lagoa Santa, MG, o botânico 

dinamarquês Eugenius Warming, que se propôs estudar a vegetação tropical da região e 

a colecionar todas suas plantas. Tamanha foi sua surpresa com ela, que por lá ficou três 

anos. Voltou sem conseguir coletar todas as espécies mas deixou uma obra que colocou 

a região de Lagoa Santa, como um dos berços da Ecologia Vegetal brasileira. 

Seu livro, “Lagoa Santa – Et Bidrag til den Biologiske Plantegeografi”, 

publicado em 1892 e traduzido para o português em 1908 (Contribuição para a 

Geografia Fitobiológica), é a primeira grande obra sobre o cerrado brasileiro. O trabalho 

traz descrições extremamente fidedignas da vegetação local, identificando as principais 

formações vegetais da região, relacionando elementos climáticos, pedológicos e 

biológicos de cada ambiente e ainda identificando a grande variedade de espécies 

vegetais do cerrado, desde herbáceas a arbóreas, novas, em grande maioria, para a 

ciência da época. Sendo a primeira lista florística publicada para uma área de cerrado 

lato sensu, Warming (1908) enúmerou 2593 espécies de todos os grupos vegetais, o que 

revela sua grande diversidade. 

Considerando os trabalhos recentes de Castro et al.(1999) e Ratter et al. (2003), 

que compilaram 960 espécies lenhosas, e Batalha & Mantovani (2001), que listaram 

2856 espécies herbáceas, o trabalho de Warming amostrou, em Lagoa Santa, MG, 68% 

de toda a riqueza vegetal do bioma Cerrado. Os números são muito expressivos, mesmo 

levando-se em conta que parte da lista de Warming diz respeito a espécies típicas de 

matas, florestas semidcíduas, típicas do bioma da Mata Atlântica que adentra o Estado 

de Minas Gerais. 

Mas a situação encontrada por Warming (1908) não é a mesma hoje. O autor já 

chamava atenção para a expansão da atividade antrópica sobre o ambiente natural, por 

meio de queimadas para dar lugar à lavoura em áreas de mata, e à pecuária em áreas de 

campos. Lund (1935) também  relata a destruição de grutas para a exploração do salitre.  

Kohler & Malta (1991) sintetizaram a interferência antrópica sobre o meio biótico da 

região: 

“As formações naturais estão empobrecidas em função de muitos anos de 

retirada seletiva de madeiras nobres, carvoejamento e desmates extensivos. (...) Antigas 

fazendas (...) foram transformadas em pólos agropecuários, chácaras de recreação ou 
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loteadas no processo de expansão urbana. A exploração de areia e garimpos modificou 

profundamente a paisagem ao longo do Rio das Velhas e várzeas do Ribeirão da Mata. 

Muitos fragmentos de matas associados aos afloramentos calcários, preservados (...) em 

função da dificuldade de acesso, vêm sendo suprimidos com o desmonte do calcário 

pelas mineradoras. A construção do Aeroporto Internacional Tancredo Neves levou à 

abertura e à duplicação de rodovias e eixos de circulação (...)”  

Considerando essas transformações e atentando, principalmente, para 

preservação dos sítios espeleológicos e arqueológicos da região, o governo federal 

criou, em 1990, a Área de Proteção Ambiental - Carste de Lagoa Santa (ACLS), com a 

função de ordenar e controlar o uso da terra em locais de especial interesse para a 

conservação dos recursos naturais.  

Oito anos depois, Herrmann et al. (1998) estudaram o meio biótico da ACLS, 

com a finalidade de caracterizar o estado atual de conservação da flora e fauna e propor 

um zoneamento ambiental para a área. Com esse trabalho, surgiu uma oportunidade 

única de se comparar as alterações sobre a biodiversidade vegetal da região durante 150 

anos de desenvolvimento urbano. Os autores listaram 600 espécies. Mas dois aspectos 

metodológicos dificultaram a comparação com a obra de Warming (1908). Por um lado, 

um grande número de espécies (36% das espécies listadas) não foi identificado ao nível 

específico, ficando apenas morfotipadas (ex: Myrtaceae sp1). Por outro, os autores 

amostraram de modo diferente as espécies arbóreo-arbustivas e as herbáceas, o que, se 

somado à falta de dados sobre o hábito de cada espécie, resulta em uma lista florística 

de difícil comparação.  

A importância biológica da região da ACLS, revelada pela riqueza de espécies 

encontrada por Warmnig (1908) e Herrmann et al. (1998), divide espaço também com 

grande importância científica nos campos da Paleontologia e Arqueologia, com os 

primeiros trabalhos realizados a partir de 1834 pelo zoólogo e paleontólogo 

dinamarquês Peter Wilhelm Lund. Seus trabalhos tornaram a região conhecida também 

como o berço da Paleontologia brasileira. 

A descoberta de inúmeros sítios paleontológicos e arqueológicos de ocupações 

humanas antigas, e a proposição da teoria de dois componentes biológicos para explicar 

a entrada dos povos pré-históricos no continente americano (Neves,  et al., 2007; Neves 

& Pucciarelli, 1991), acabaram por colocar a região de Lagoa Santa como importante 

centro de investigações arqueológicas. Por isso, a elucidação de cenários climáticos e 
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ambientais para a região nos últimos 12000 anos, durante a ocupação pré-histórica, 

tornou-se um importante objeto de pesquisas. Grande parte das pesquisas nas áreas 

paleoambientais utilizaram palinomorfos fósseis para interpretação paleoambiental 

(Behling, 2003; De Oliveira, 1992; Ledru, 1992, 1993; Raczka, 2009). 

Recentemente outras pesquisas paleobotânicas vem sendo conduzidas na região 

para elucidar questões ainda abertas sobre o clima e o ambiente durante o Holoceno. 

Elas vêm trabalhando com diversos vestígios vegetais, no intuito de integrar os 

resultados e construir um cenário sólido sobre o paleoclima e paleovegetação durante a 

ocupação pré-histórica da região.  

Entretanto, qualquer pesquisa paleontológica que remete ao Quaternário, quer 

utilize fósseis animais ou vegetais, necessita de uma coleção de referência para que se 

possa realizar uma correta identificação taxonômica dos fósseis. Assim, a existência de 

uma lista florística completa de espécies de uma localidade e um banco de dados sobre 

características de determinada estrutura fóssil subsidia a correta identificação do 

material e propicia uma maior precisão na interpretação paleoambiental (Ceccantini, 

2000). 

No caso de lenhos fósseis, xilotecas são um excelente banco de dados para 

subsidiar identificações taxonômicas, mas o acervo atual das instituições brasileiras 

contempla predominantemente espécies de interesse comercial, como pode ser 

conferido na base de dados on-line da rede speciesLink (http://splink.cria.org.br/). 

Espécies arbóreas não comercializadas e, principalmente, de espécies arbustivas e 

lianas, são pouco representadas nas coleções, o que dificulta a precisa identificação de 

fósseis. 

Neste cenário, este primeiro capítulo objetiva construir uma lista florístico-

lenhosa das espécies da ACLS, mais detalhada que a de Herrmann et al. (1998), e que 

possa dialogar não só com a obra de Warming e de outras províncias florísticas, mas 

também com pesquisas paleontológicas e arqueológicas desenvolvidas na região. 

Visando subsidiar ainda mais interpretações paleoambientais da região, pretende-se 

também compreender as assinaturas florísticas específicas das três principais 

fitofisionomias da ACLS, por meio de estudos fitossociológicos, e construir uma 

coleção de amostras de lenho das espécies identificadas, para servir de base na 

identificação anatômica de fósseis. 
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1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento florístico-lenhoso da APA Carste de Lagoa Santa apresentado 

revelou um cenário aparente de grandes mudanças florísticas nos últimos 150 anos da 

região de Lagoa Santa, com significativa perda de espécies que, embora não se possa 

precisar devido às diferenças metodológicas, é discutida como consequência do 

crescimento da interferência antrópica. Entretanto, muitas espécies não identificadas por 

Warming (1908) foram encontradas e contribuiram para revelar uma expressiva riqueza 

de espécies lenhosas na região, mesmo quando comparada com a riqueza de parques 

com biomas similares reconhecidos como patrimônio natural mundial, como o Parque 

Nacional de Emas.  

Tal riqueza é influenciada principalmente pelo mosaico de vegetações existente 

na área, com o contato do bioma do Cerrado com a Mata Atlântica. Tal importância 

sugere que as estratégias de conservação da biodiversidade vegetal da ACLS devem 

considerar a preservação do mosaico de remanescentes, e não apenas determinados 

remanescentes. A presença de 12 espécies ameaçadas, sendo três na categoria de 

vulneráveis à extinção no Estado de Minas Gerais, também é um importante indicador 

para estas estratégias. 

Já os estudos fitossociológicos mostraram diferenças estruturais e florísticas de 

algumas fitofisionomias da ACLS. A análise das espécies representativas e diagnósticas 

das áreas amostradas teve sucesso ao indicar táxons típicos ou exclusivos de 

determinadas fisionomias vegetais da região e, juntamente com o significativo acervo de 

referência de lenhos coletados e com o levantamento florístico bastante completo, será 

de muita utilidade na interpretação paleoambiental das pesquisas paleobotânicas 

desenvolvidas na Região Arqueológica de Lagoa Santa. 
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2.1 RESUMO 

No processo de identificação taxonômica de amostras de madeira, a comparação 

anatômica visual com coleções de referência, bem identificadas taxonomicamente é um 

procedimento imprescindível. Consequentemente, as publicações iconográficas sobre a 

anatomia de lenho das espécies brasileiras tornam-se de grande valia. Entretanto, apesar 

do expressivo acervo de amostras de lenho e lâminas histológicas das diversas xilotecas 

brasileiras, publicações descritivas e iconográficas da anatomia da madeiras se 

concentram em espécies amazônicas e, principalmente, de interesse comercial. Com o 

objetivo de diminuir esta lacuna e produzir descrições e iconografias de espécies sem 

valor econômico de uma zona de contato entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, este 

capítulo apresenta um acervo de amostras de lenho de 270 espécies, com lâminas 

histológicas para 156 delas e iconografia para 89. Embora estes números já sejam 

expressivos e não existam iconografias para muitas das espécies aqui trabalhadas, há a 

perspectiva de ampliar as iconografias para a totalidade das espécies amostradas, com 

intuito de comporem uma publicação iconográfica e descritiva final para e espécies da 

APA Carste de Lagoa Santa, MG, Brasil. 

2.2 ABSTRACT 

The visual comparison between anatomy of wood of collected samples with that 

of samples present in reference collections is a key procedure in the process of wood 

identification. Therefore, Consequently, iconographic publications of the wood anatomy 

of Brazilian species are of great use. However, despite the expressive collection of 

wood samples and histological slides of many Brazilian Xylariums, descriptive and 

iconographic publications of wood anatomy are concentrated mainly on species from 

Amazonia or with commercial value. With the purpose of reducing this gap and 

presenting descriptions and iconographies of species that occur in the area within the 

Atlantic Forest and Cerrado biomes, this chapter presents a collection of wood samples 

of 270 species, with 156 histological and 89 iconography slides. Although these 

numbers are already expressive and there is no iconography for many of these species, 

there is a perspective of expanding the iconography for all species, aiming to compose a 

final descriptive and iconographic publication on the anatomy of species from APA 

Carste de Lagoa Santa, MG, Brazil. 
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2.3 INTRODUÇÃO 

O processo de identificação taxonômica da madeira baseia-se principalmente na 

comparação direta com coleções de referência de madeiras (Xilotecas). Para tanto, a 

descrição das características macro e microscópicas da madeira, embora de fundamental 

importância, não bastam. A comparação visual e precisa com a anatomia de amostras bem 

identificadas, com vouchers em herbários é imprescindível. No Brasil, existem ao menos 

17 xilotecas institucionais, que possuem, conjuntamente, um acervo aproximado 69.326 

amostras e com 56547 lâminas histológicas (Barros & Coradin, 2005).  

Com todo este material, existe uma vasta bibliografia para a identificação 

anatômica de madeiras. Contudo, a grande maioria destas publicações se referem à 

identificação de espécies e gêneros de interesse comercial (Fedalto et al., 1989; Mainieri & 

Chimelo, 1989). São poucos os exemplos da literatura para identificações de espécies não 

comerciais  (Détienne & Jacquet, 1983; Luchi, A.E., 1998; Marchiori, 2007; Marchiori et 

al., 2010). Quando encontradas, tais publicações geralmente se referem à região 

Amazônica, de forma que as espécies não comerciais do Cerrado brasileiro e das florestas 

semidecíduas do sul e sudeste ainda menos representadas. 

Contudo, conforme (Barros & Coradin, 2005), a anatomia da madeira, além de 

proporcionar bases para o entendimento e a solução de problemas na legislação, controle e 

fiscalização do comércio madeireiro, tecnologia da madeira, também vêm sendo muito 

utilizados em outras áreas, como na taxonomia, arqueologia e antropologia. 

Neste contexto, o presente capítulo objetiva, primeiramente, construir uma coleção 

de amostras de lenho das espécies ocorrentes na APA Carste de Lagoa Santa, sem 

privilegiar espécies de valor comercial. Em um segundo momento, foi se proposto produzir 

um acervo de lâminas histológicas e uma iconografia da anatomia da madeira destas 

espécies, para servirem de esteio a identificações anatômicas precisas e embasadas em 

coleções locais, bem identificadas (especialistas das famílias) e rastreadas (vouchers). 

2.4 ÁREA DE ESTUDO  

Os materiais do presente trabalho foram coletados na Área de Proteção Ambiental 

Carste de Lagoa Santa, somando 35.900 hectares localizados nos municípios de Lagoa 

Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo e Funilândia, distantes cerca de 50Km ao norte de 

Belo Horizonte (MG). 
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3.1 RESUMO 

Pesquisas paleoambientais na região do Brasil central interpretam de forma 

diferente a dinâmica climática durante o Holoceno médio. Enquanto alguns autores 

sugerem o retorno de condições úmidas para o período, outros encontram instabilidade e 

mesmo um drástico evento de seca, com expressiva expansão de gramíneas e retração 

de arbóreas. Soma-se a este cenário uma grande redução de sepultamentos de povos pré-

históricos na região de Lagoa Santa, MG, que poderia ter suas causas na migração para 

locais mais favoráveis em momentos de climas desfavoráveis. Desse modo, o presente 

estudo utilizou a identificação taxonômica de lenhos fósseis para caracterizar a 

vegetação pretérita de Lagoa Santa e avaliar possíveis alterações potencialmente 

causadas por mudanças climáticas. Foram identificados 15 táxons para o Holoceno 

médio e 13 para o Holoceno tardio, que evidenciaram uma vegetação muito similar 

entre os dois períodos, não sugerindo uma grande alteração climática ou vegetacional. 

Ao mesmo tempo, o conjunto de táxons indica fortemente a presença de floresta 

estacional semidecidual, mas também se relaciona com as outras fitofisionomias que 

fazem parte do mosaico vegetacional presente atualmente na região, como o cerrado, a 

mata ciliar e mata seca, sugerindo um ambiente de clima sazonal como o atual, sem 

grandes alterações nos últimos 6.000 anos. 

3.2 ABSTRACT 

Paleoenvironmental researches in central Brazil interpret in different ways the 

climate dynamics during the mid Holocene. While some authors suggest the return of 

humidity in that period, others find instability and even a drastic dry event, with an 

expressive expansion of gramineous and a decrease of woody plants. In support to the 

last last hypothesis, there is a drastic decrease of prehistoric burials in the Lagoa Santa 

region, which may have been due to population migration to more favorable climates. 

As so, the present study has used the taxonomic identification of wood fossils to 

characterize the past vegetation of Lagoa Santa and evaluate possible modifications 

caused by climate changes. Fifteen taxa were identified for the mid Holocene and 

thirteen for the late Holocene, indicating very similar vegetation between the two 

periods and no significant climate change. At the same time, the fossils taxa assemblage 

strongly indicates the presence of semideciduous forest, but also the relation with other 



CAPÍTULO 03 
 

 101 

phytophysiognomies that compose the current vegetational mosaic of the region as the 

Brazilian (cerrado, riparian, and the deciduous forest), suggesting an environment with 

seasonal climate very similar to the present one, with no great changes during the past 

6,000 years. 



CAPÍTULO 03 
 

 102 

3.3 INTRODUÇÃO  

O período denominado Holoceno compreende os últimos 10.000 anos A.P.12, e 

tem como marco temporal o final da última glaciação, “quando as condições ambientais 

e os processos geológicos superficiais ainda não tinham sido substancialmente alterados 

pelas ações do homem” (De Oliveira et al., 2005). De forma geral, o final da última 

glaciação proporcionou um gradativo aumento da temperatura global até o período 

atual.  

O início do Holoceno é caracterizado pela saída de um clima seco, com o 

retorno gradativo da pluviosidade, mas ainda com valores abaixo do atual (Martin et al., 

1997). A expansão da vegetação florestal em Carajás, PA, Lagoa do Caçó, MA, Lago 

Calado e Lagoa da Pata, AM (Absy et al., 1991; Behling, 2002; Colinvaux et al., 1996; 

Ledru et al., 2006; Sifeddine et al., 2003), segundo Martin et al. (1997), pode ser 

explicada por meio das evidências de que, durante o Holoceno inicial, a Zona de 

Convergência Intertropical esteve limitada mais ao norte do que no presente, fazendo 

com que a umidade se concentrasse mais nessa região. Ainda, a maior presença de 

táxons como Podocarpus sp durante este período é interpretada como consequência de 

uma temperatura mais amena que a atual para a região norte brasileira (Colinvaux et al., 

1996). 

Já para a região central e sul brasileira, Ledru et al. (1998) sintetizam a dinâmica 

climática holocênica dividida em três períodos climáticos distintos: 1. Holoceno inicial 

(10.000-7.000 anos A.P.); 2. Holoceno médio (7.000-4.000 anos A.P.); 3. Holoceno 

tardio (4.000 anos A.P.- hoje). 

Assim, o Holoceno inicial no centro-sul brasileiro, ao contrário da região norte, 

se caracterizou por um clima mais seco, com hiatos de deposição sedimentar em muitas 

localidades e, nas demais, uma maior porcentagem polínica de vegetações mais secas 

que atualmente. A única exceção foi a Serra de Salitre (Ledru, 1992), a 200 km de 

distância de Lagoa Santa, que evidenciou um clima úmido e frio, deduzido pela 

aparição de pólens de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. Para as outras 

localidades, os autores não estimam a temperatura no período. 

                                                
 

12 Antes do presente 
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Ao redor de 6.000 anos, é muito bem conhecido no Hemisfério Norte o evento 

climático conhecido como “Ótimo Climático”, influenciado por uma maior insolação 

global durante o meio do ano, ocasionando um período predominantemente mais quente 

e úmido, propício à expansão de coberturas vegetais mais úmidas, de maior porte.  

No Brasil, o segundo período climático holocênico sugerido na revisão de Ledru 

et al. (1998), que abrange de 7.000 a 4.000 anos A.P., se caracteriza por uma tendência 

ao aumento de umidade em todas as localidades. O desenvolvimento de veredas com o 

aparecimento de buritis (Mauritia), a redução de partículas carbonizadas, o aumento de 

táxons arbóreos de cerrado, o estabelecimento de lagoas e até o aparecimento de táxons 

de matas de galeria, são algumas das características apontadas pelos autores nas 

localidades que hoje são Cerrados. Nos locais mais próximos à costa, onde hoje ocorre 

Floresta Estacional Semidecídual, o principal indicador de umidade foi o aparecimento 

e aumento dos polens de táxons como Melastomataceae/Combretaceae, Arecaceae, 

Alchornea, Tabebuia, Tecoma e Lithraea/Tapirira em detrimento de pólens de 

herbáceas, principalmente de gramíneas. Na região sul, as herbáceas cederam espaço 

para Araucaria angustifolia nas terras altas do Paraná, enquanto que na região costeira a 

Mata Atlântica se expandiu com a presença de Weinmannia, Alchornea, Urticales, 

Myrtaceae, Celtis, Rapanea e Arecaceae.  

Embora não haja dúvida de que o nível do oceano na costa brasileira esteve em 

media cinco metros acima do atual, a influência “ótimo climático” no Hemisfério Sul 

(HS) foi mais amena e, aparentemente, mais complexa que no Hemisfério Norte (HN) 

(Martin et al., 1997). Invernos mais quentes e verões mais amenos no HS teriam como 

consequência a redução da sazonalidade térmica e, consequentemente, da precipitação. 

Apoiando este raciocínio, estudos em diversas localidades na América do Sul tropical e 

equatorial sugerem eventos de seca no período aproximado de 6.000 a 4500 anos A.P. 

Indo de encontro com a tendência observada para as localidades do centro-sul 

brasileiras, Ledru et al. (1998) chama a atenção para um rápido período árido observado 

em Salitre, MG, no intervalo de 5.500 a 4.500 anos A.P. (Ledru, 1993). Em região 

próxima, Behling (1995a; 2003) sugere um período mais seco entre 7.500 e 5.530 anos 

A.P. e de 7.500 a 6060 anos A.P., respectivamente. Já Parizzi (1998), estudando a 

dinâmica da lagoa Santa, sugere que a lagoa atual deu espaço a um alagadiço 

intermitente entre 5.400 e 4.600 anos A.P. Muitos outros trabalhos corroboram com a 

hipótese de um Holoceno médio mais seco que o atual, mostrando rápidos eventos de 

seca ou mostrando que o ressecamento do Holoceno inicial se estendeu até 4000-3000 
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anos A.P., interrompendo a tendência holocênica geral de incremento de umidade no 

hemisfério sul (Absy et al., 1991; Baker et al., 2001; Behling, 1995a, b, 1997, 2003; De 

Oliveira et al., 1999; Grosjean et al., 2001; Ledru, 1993; MELO et al., 1987; Parizzi et 

al., 1998; Sifeddine et al., 2003; Sifeddine et al., 1994). 

Ainda está muito longe uma conclusão sobre se os eventos de secas mostrados 

nos trabalhos foram relacionados ao “Ótimo Climático” do Hemisfério Norte, ou se 

foram eventos regionais. O que é evidente na literatura atual, é que a América do Sul 

teve particularidades climáticas onde, embora possa ser identificada uma tendência 

geral de incremento de umidade, deve-se levar em conta diferenças locais na 

interpretação do clima e da cobertura vegetal durante o Holoceno médio. 

Entretanto, há consenso de que o aumento de temperatura e, principalmente o da 

umidade, nos últimos 4.000-3.000 anos A.P., moldou a distribuição das fitofisionomias 

que temos hoje. Alterações significativas na cobertura vegetal durante este período são 

comumente referidas como interferências humanas, pré e pós-colonização, e não de 

causas climáticas (Behling et al., 2004; Ledru et al., 1998). 

A região da APA – Carste de Lagoa Santa, MG, é uma área de grande interesse 

arqueológico desde 1835, quando o dinamarquês Peter Wilhmen Lund encontrou e 

estudou inúmeros sítios arqueológicos ocupados desde os últimos 12.000 anos (Neves 

& Pucciarelli, 1991).  

Recentemente, o trabalho de Araújo et al. (2005) chama a atenção para a 

existência de dois picos temporais de esqueletos pré-históricos enterrados, separados 

por um grande período de drástica redução de sepultamentos pré-históricos na região de 

Lagoa Santa, MG (Araújo et al., 2005). O primeiro pico estende-se entre 10.000 e 8.000 

anos A.P. (11.380 a 8.970 anos A.P. Cal.13) enquanto o segundo, entre 2.000 e 1.000 

anos A.P. (1940 a 940 anos A.P. Cal.). No intervalo dos picos, de 6.000 anos de duração 

e que abrange o Holoceno médio, o enterro de humanos pré-históricos é praticamente 

ausente nas áreas de sepultamento (figura 1). Os autores apontam também que “não há, 

até o estágio atual das pesquisas, nenhum esqueleto humano ou sítio arqueológico 

datado do Holoceno Médio na região de Lagoa Santa” (Araújo et al., 2005). Tais 

evidências, ou a falta delas, levaram os autores a denominarem o período de “Hiato do 

Arcaico. Entretanto, quando se procura por outros vestígios de ocupação, em área mais 

                                                
 

13 Idade calibrada: correção mais fina da datação radiocarbônica convencional  
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ampliada que apenas a região de Lagoa Santa, este hiato não é verificado com tamanha 

intensidade. Mas ainda sim, a concentração destes vestígios acompanha a redução de 

esqueletos durante o Holoceno médio, onde possuem seus valores mínimos, que voltam 

a crescer no Holoceno tardio. 

 

As razões para tal hiato não são conhecidas. Mudanças culturais relacionadas 

aos sepultamentos, mudanças climáticas, ou mesmo problemas na metodologia das 

escavações são algumas das possíveis causas. 

Tendo em vista a razoável, porém contraditória, bibliografia que sugere períodos 

mais secos que os atuais na região durante o Holoceno médio, e a redescoberta do 

afloramento Ribeirão da Mata (RMT), com lenhos e folhas depositados desde os 

últimos 5.000 anos, surgiu a oportunidade de adicionar à discussão interpretações 

baseadas em vestígios botânicos independentes dos palinomorfos, comumente 

utilizados. Freire & Ceccantini (2004) trabalharam com alguns fragmentos de lenhos 

fósseis do afloramento e verificaram a possibilidade de identificação taxonômica de 

significativa parte deles.  

No Brasil, os estudos de lenhos fósseis até 1990 eram muito escassos e se 

concentravam apenas na identificação taxonômica do fóssil, sem sequer entrar em 

considerações climáticas, salvo raras exceções onde uma breve interpretação foi feita 

(Suguio, 1971; Suguio & Coimbra, 1972; Suguio & Mussa, 1978). 

 
Figura 1: Frequência das idades radiocarbonicas de esqueletos humanos pré-históricos escavados na 

região de Lagoa Santa nos últimos 12000 anos A.P. Fonte: Araújo et al., 2005). 
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O crescimento no estudo de lenhos fósseis no país se deu principalmente com a 

parceria entre a anatomia da madeira e a arqueologia, que começou a se interessar pelos 

demais vestígios botânicos não utilizados para alimentação. A partir de então, avanços 

têm sido feitos principalmente no campo da antracologia (Scheel-Ybert, 2000; Scheel-

Ybert et al., 2003) e com madeiras de sítios arqueológicos (Ceccantini, 2002; 

Ceccantini & Fernandez, 2005). 

Segundo Ceccantini (2000), a possibilidade de relacionar uma determinada 

espécie de madeira a uma condição ambiental torna a Anatomia da Madeira atraente em 

diversas áreas da Ciência, como a Arqueologia e Paleontologia, uma vez que os lenhos 

fósseis fornecem uma fonte independente que incrementa o conhecimento sobre o 

ambiente e a biodiversidade pretérita de determinado local. E, diferentemente de 

palinomorfos, sementes ou frutos, o lenho não constitui um órgão com função de 

dispersão e sua ocorrência em uma flora fóssil é, em princípio, mais representativa da 

paleoflora do local de escavação do que estruturas reprodutoras, que têm maior 

possibilidade e capacidade de deslocamento (Poole, 2000). Segundo Wheeler & Baas 

(1993), ainda há muito espaço para o crescimento do uso de lenhos fósseis, 

principalmente de eudicotiledôneas (sic.:“dicotiledôneas”), em reconstruções climáticas 

pretéritas. 

 

3.4 OBJETIVOS 

O objetivo principal desse capítulo é responder à seguinte pergunta:  

A assembléia de lenhos fósseis do afloramento paleontológico RMT evidencia 

mudanças florísticas significativas durante o Holoceno médio e tardio da região 

arqueológica de Lagoa Santa, MG, que podem ser atribuídas às mudanças climáticas? 

 

3.5 ÁREAS DE ESTUDO 

3.5.1 O CARSTE DE LAGOA SANTA 

O trabalho foi desenvolvido com material fóssil retirado da Área de Proteção 

Ambiental - Carste de Lagoa Santa (ACLS), região que abriga, além de diversos sítios 
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leito de rios ou córregos. Foi constatado, então, um deslocamento de fragmentos de 

lenho maior do que o esperado inicialmente, revelando que afloramentos aluviais de 

lenhos fósseis podem trazer informações de outras fisionomias vegetais que não só 

ocorrem no leito dos rios, mas sim mais afastadas. A figura 5, que mostra a bacia de 

drenagem do ribeirão da Mata à montante do afloramento RMT revela a área distância 

máxima de origem dos fragmentos de lenho analisados. 

 

3.8 CONCLUSÕES 

Por meio da abordagem florística das assembleias fósseis do afloramento RMT 

concluiu-se que: 

• O Holoceno médio e tardio apresentam florísticas similares, que não 

indicam alterações climáticas na região durante os períodos 

• As assembleias fósseis identificadas corroboram com os resultados de 

Raczka (2009), que mostram o estabelecimento da vegetação atual de Lagoa 

Santa durante o Holoceno médio 

• O afloramento RMT apresenta madeiras fósseis que sofreram deslocamento 

considerável, provenientes de outras fisionomias vegetais, que não matas de 

galerias, revelando o potencial para interpretações menos locais do que se 

esperava no início dos trabalhos. 

 

3.9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABSY, M. L. et al. 1991. Occurrence of 4 Episodes of Rain-Forest Regression in 
Southeastern Amazonia during the Last 60,000 Yrs - 1st Comparison with Other 
Tropical Regions. Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie Ii, v.312, 
n.6, p.673-678. 

AGRITEMPO. 2003. Agritempo: Sistema de monitoramento agrometeorológico. 
Disponível em: http://www.agritempo.gov.br. Acessado em 10-10-2010. 

ARAUJO, A. G. M. et al. 2005. Holocene dryness and human occupation in Brazil 
during the "Archaic Gap". Quaternary Research, v.64, n.3, Nov, p.298-307. 

BAKER, P. A. et al. 2001. The history of South American tropical precipitation for the 
past 25,000 years. Science, v.291, n.5504, Jan 26, p.640-643. 

BARBOSA, A. C. F. et al. 2010. A New Method to Obtain Good Anatomical Slides of 
Heterogeneous Plant Parts. IAWA Journal, v.31, n.4, p.373-383. 



CAPÍTULO 03 
 

 127 

BEHLING, H. 1995a. A High-Resolution Holocene Pollen Record from Lago Do Pires, 
Se Brazil - Vegetation, Climate and Fire History. Journal of Paleolimnology, v.14, 
n.3, p.253-268. 

BEHLING, H. 1995b. Investigations into the Late Pleistocene and Holocene History of 
Vegetation and Climate in Santa-Catarina (S Brazil). Vegetation History and 
Archaeobotany, v.4, n.3, Sep, p.127-152. 

BEHLING, H. 1997. Late Quaternary vegetation, climate and fire history of the 
Araucaria forest and campos region from Serra Campos Gerais, Parana State (South 
Brazil). Review of Palaeobotany and Palynology, v.97, n.1-2, Jul, p.109-121. 

BEHLING, H. 2002. South and southeast Brazilian grasslands during Late Quaternary 
times: a synthesis. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, v.177, n.1-
2, Jan 5, p.19-27. 

BEHLING, H. 2003. Late glacial and Holocene vegetation, climate and fire history 
inferred from Lagoa Nova in the southeastern Brazilian lowland. Vegetation 
History and Archaeobotany, v.12, n.4, Dec, p.263-270. 

BEHLING, H. et al. 2004. Late Quaternary Araucaria forest, grassland (Campos),fire 
and climate dynamics, studied by high-resolution pollen, charcoal and multivariate 
analysis of the Cambara do Sul core in southern Brazil. Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology, v.203, n.3-4, Feb 15, p.277-297. 

BRUNNER, M.;L. J. KUCERA & E. ZÜRCHER. 1994. Major timber trees of Guyana 
- A lens key. Wageningen: Tropenbos foundation (Tropenbos series 10). 

CECCANTINI, G. C. T. 2000. O uso  da anatomia da madeira na arqueologia. In: T. B. 
CAVALCANTI e B. M. T. WALTER (Ed.). Tópicos atuais em Botânica. Brasília: 
Embrapa Recursos Genéticose Biotecnologia/ Sociedade Botânica do Brasil. 
p.p.383-389. 

CECCANTINI, G. C. T. 2002. Madeiras arqueológicas do anbrigo rupestre de Santa 
Elina, MT. Tese de Doutorado. Depto. Botânica, Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo, São Paulo,  

CECCANTINI, G. C. T. & M. H. FERNANDEZ. 2005. Anatomia das estacas 
arqueológicas do abrigo rupestre: considerações tecnológicas e paleoambientais. In: 
Á. V. VIALOU. (Org.). Pré-História do Mato Grosso. São Paulo: EDUSP. p.189-
200. 

COLINVAUX, P. A. et al. 1996. A long pollen record from lowland Amazonia: Forest 
and cooling in glacial times. Science, v.274, n.5284, Oct 4, p.85-88. 

DE OLIVEIRA, P. E.; A. M. F. BARRETO & K. SUGUIO. 1999. Late 
Pleistocene/Holocene climatic and vegetational history of the Brazilian caatinga: 
the fossil dunes of the middle Sao Francisco River. Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology, v.152, n.3-4, Sep 1, p.319-337. 

DE OLIVEIRA, P. E. et al. 2005. Paleovegetação e Paleoclimas do Quaternário do 
Brasil. In: C. R. G. SOUZA et al (Ed.). Quaternário do Brasil. Ribeirão Preto: 
Holos Editora. 

DÉTIENNE, P. & P. JACQUET. 1983. Atlas d’identifi cation des bois de l’Amazonie et 
des régions voisines. Norgent-sur-Marne: Centre Téchnique Forestier Tropical 

EVANS, J. A.;P. E. GASSON & G. P. LEWIS. 2006. Wood anatomy of the 
Mimosoideae (Leguminosae) - Introduction. IAWA Journal, p.5-+ supplement. 



CAPÍTULO 03 
 

 128 

FEDALTO, L. C.;I. C. A. MENDES & V. R. CORADIN. 1989. Madeiras da 
Amazônia: descrição do lenho de 40 espécies ocorrentes na Floresta Nacional do 
Tapajós. Brasília: IBAMA. 

FREIRE, G. Q. & G. C. T. CECCANTINI. 2004. Identificação de Lenhos Sub Fósseis 
do Holoceno Médio Brasileiro. Livro de Resumos do XV Congresso da Sociedade 
Botânica de São Paulo. Ubatuba. 

GROSJEAN, M. et al. 2001. A 22,000 C-14 year BP sediment and pollen record of 
climate change from Laguna Miscanti (23 degrees S), northern Chile. Global and 
Planetary Change, v.28, n.1-4, Feb, p.35-51. 

HERRMANN, G. et al. 1998. Estudo do meio biótico da APA Carste de Lagoa Santa. 
Belo Horizonte: Ibama, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais: 92 p. 

IAWA-COMMITTEE. 1989. List of microscopic features for hardwood identification. 
IAWA Bulletin, v.10, p.220-332. 

INSIDEWOOD. 2004-onwards. Published on the Internet. 
http://insidewood.lib.ncsu.edu/search Acessado em 10/10/2010. 

KLAASESEN, R. 1999. Wood anatomy of the Sapindaceae. IAWA Journal, supplement 
2. 

KOHLER, H. C. 1989. Geomorfologia Cárstica na Região de Lagoa Santa, MG. Tese 
de Doutorado. Universidade of São Paulo, São Paulo,  113 p. 

KRAUS, J. E. & M. ARDUIN. 1997. Manual Básico de Métodos em Morfologia 
Vegetal. Seropédia, RJ, Brasil: EDUR. 

LEDRU, M. P. 1992. Vegetation Changes in Central Brazil between the Late Glacial 
and the Present Interglacial. Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie Ii, 
v.314, n.1, Jan 2, p.117-123. 

LEDRU, M. P. 1993. Late Quaternary Environmental and Climatic Changes in Central 
Brazil. Quaternary Research, v.39, n.1, Jan, p.90-98. 

LEDRU, M. P. et al. 2006. Millenial-scale climatic and vegetation changes in a 
northern Cerrado (Northeast, Brazil) since the Last Glacial Maximum. Quaternary 
Science Reviews, v.25, n.9-10, May, p.1110-1126. 

LEDRU, M. P.;M. L. SALGADO-LABOURIAU & M. L. LORSCHEITTER. 1998. 
Vegetation dynamics in southern and central Brazil during the last 10,000 yr BP. 
Review of Palaeobotany and Palynology, v.99, n.2, Jan, p.131-142. 

MAINIERI, C. & J. P. CHIMELO. 1989. Ficha de características das Madeiras 
Brasileiras. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 

MARTIN, L. et al. 1997. Astronomical forcing of contrasting rainfall changes in 
tropical South America between 12,400 and 8800 cal yr BP. Quaternary Research, 
v.47, n.1, Jan, p.117-122. 

MELO, M. S. et al. 1987. Datações 14C em sedimentos da Grande São Paulo. Anais do 
1º Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. Porto Alegre: 
ABEQUA. 

NEVES, W. A. & H. M. PUCCIARELLI. 1991. Morphological Affinities of the 1st 
Americans - an Exploratory Analysis Based on Early South-American Human 
Remains. Journal of Human Evolution, v.21, n.4, Oct, p.261-273. 



CAPÍTULO 03 
 

 129 

PARIZZI, M. G.;M. L. SALGADO-LABOURIAU & H. C. KOHLER. 1998. Genesis 
and environmental history of Lagoa Santa, southeastern Brazil. Holocene, v.8, n.3,  
p.311-321. 

PATRUS, M. L. R. A. 1998. Estudos hidrológicos e qualidade das águas de superfície. 
In:  APA Carste de Lagoa Santa - Meio Físico. Belo Horizonte: CPRM/IBAMA. 
p.58. 

PILÓ, L. B. 1998. Morfologia Cárstica e Materiais Constituintes: dinâmica e evolução 
da depressão poligonal Macacos-Baú - Carste de Lagoa Santa, MG. Tese de 
Doutorado. Depto. Geografia da Faculdade de Ciências, Filosofia e Letras, 
Universidade de São Paulo, São Paulo,  276 p. 

POOLE, I. 2000. Fossil angiosperm wood: its role in the reconstruction of biodiversity 
and palaeoenvironment. Botanical Journal of the Linnean Society, v.134, n.1-2, 
p.361-381. 

RACZKA, M. F. 2009. Mudanças paleoambientais quaternárias na região de agoa 
Santa, MG, Brasil: a palinologia como subsídio para o entendimento do padrão de 
ocupação humana. Dissertação de Mestrado. Análise Geoambiental, Universidade 
de Guarulhos, Guarulhos,  109 p. 

RATTER, J. A. et al. 1996. Analysis of the floristic composition of the Brazilian 
cerrado vegetation II: Comparison of the woody vegetation of 98 areas. Edinburgh 
Journal of Botany, v.53, n.02, p.153-180. 

RECORD, S. J. & R. W. HESS. 1943. Timbers of the New World. New Haven: Yale 
University Press. 

RODRIGUES, S. et al. 2002. Evidence for lake formation as a response to an inferred 
Holocene climatic transition in Brazil. Quaternary Research, v.57, n.1, Jan, p.131-
137. 

SAPORETTI JR, A. W.;J. A. A. MEIRA NETO & R. D. P. ALMADO. 2003. 
Fitossociologia de cerrado sensu stricto no município de Abaeté-MG. Revista 
Árvore, v.27, p.413-419. 

SARTORI, A. L. B. 2000. Revisão taxonômica de Myrocarpus Allemão, Myroxylon L.f. 
e Myrospermum Jacq. (Leguminosae Papilionoideae Sophorae). Tese de 
doutorado. Depto. Biologia Vegetal, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas,162 p. 

SCHEEL-YBERT, R. 2000. Vegetation stability in the Southeastern Brazilian coastal 
area from 5500 to 1400 C-14 yr BP deduced from charcoal analysis. Review of 
Palaeobotany and Palynology, v.110, n.1-2, Jun, p.111-138. 

SCHEEL-YBERT, R. et al. 2003. Holocene palaeoenvironmental evolution in the Sao 
Paulo State (Brazil), based on anthracology and soil delta C-13 analysis. Holocene, 
v.13, n.1, p.73-81. 

SIFEDDINE, A. et al. 2003. A 21000 cal years paleoclimatic record from Caco Lake, 
northern Brazil: evidence from sedimentary and pollen analyses. Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology, v.189, n.1-2, Jan 1, p.25-34. 

SIFEDDINE, A. et al. 1994. Lacustrine Sedimentation Indicator of Paleoenvironments 
Changes during the Last 30 Ka Bp (Carajas, Amazonia, Brazil). Comptes Rendus 
De L Academie Des Sciences Serie Ii, v.318, n.12, Jun 16, p.1645-1652. 



CAPÍTULO 03 
 

 130 

SUGUIO, K. 1971. Estudo dos troncos de árvores linhitificados dos aluviões antigos do 
Rio Pinheiros (SP): significados geocronológico e possivelmente paleoclimático. 
Anais do 25 Congresso Brasileiro de Geologia. São Paulo Sociedade Brasileira de 
Geologia. 

SUGUIO, K. & A. M. COIMBRA. 1972. Madeira fóssil silicificada na Formação 
Botucatu. Ciência e Cultura, v.24, n.11, p.1049-1055. 

SUGUIO, K. & D. MUSSA. 1978. Madeiras fósseis dos aluviões antigos do Rio Tietê, 
São Paulo. Boletim IGc-USP, v.9, p.25-45. 

WHEELER, E. A. & P. BAAS. 1993. The Potentials and Limitations of Dicotyledonous 
Wood Anatomy for Climatic Reconstructions. Paleobiology, v.19, n.4, Fal, p.487-
498. 

WHEELER, E. A. et al. 1986. Computer-aided wood identification. The North Carolina 
Agricultural Research Service Bulletin, v.474, p.1-107 + supplement. 

 

 
 



 

131 
 



CAPÍTULO 04 
 

 132 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

ANATOMIA ECOLÓGICA DE MYROXYLON PERUIFERUM 

(FABACEAE) APLICADA À INTERPRETAÇÃO 

PALEOBOTÂNICA 

 



 

133 
 

 



CAPÍTULO 04 
 

 134 

 

4.1 RESUMO 

O clima do Brasil central ao longo do Holoceno ainda permanece controverso, 

com alguns autores sugerindo umidade constante e outros sugerindo eventos de seca no 

intercurso. Concomitantemente, no campo da Arqueologia, trabalhos demonstrando 

uma drástica redução de sepultamentos humanos neste período (Hiato do Arcaico) na 

região de Lagoa Santa, MG, motivam mais pesquisas em reconstrução climática da área, 

ao hipotetizar que tal redução poderia refletir deslocamentos populacionais causados 

pelo estabelecimento de condições climáticas mais severas. O presente trabalho traz 

uma nova metodologia de investigação paleoclimática, que utiliza correlações entre 

clima e anatomia da madeira para inferir condições climáticas pretéritas por meio da 

anatomia de lenhos fósseis. Desse modo, padrões anatômicos de fósseis de Myroxylon 

peruiferum L.f., datados do Holoceno médio (cerca de 5.000 anos A.P.) e tardio (cerca 

de 2.500 anos A.P.), são comparados com padrões anatômicos encontrados em 

indivíduos viventes em três localidades sob regimes climáticos diferentes: semiárido, 

tropical com estação seca e subtropical úmido. Diversas características anatômicas se 

correlacionaram com variáveis climáticas, sendo que maiores correlações foram 

observadas entre o diâmetro de vaso e índice de sazonalidade hídrica e entre esse 

diâmetro e a temperatura média anual. Em outra abordagem, diversas características 

anatômicas foram utilizadas conjuntamente para verificar a proximidade do padrão 

anatômico dos fósseis com os padrões observados nos indivíduos viventes sob os 

diferentes climas. Os resultados obtidos não indicam grandes mudanças climáticas no 

Holoceno médio, mas alguns indícios sugerem uma sazonalidade ligeiramente maior. 

Durante o Holoceno tardio, a anatomia dos fósseis se assemelha à anatomia de 

espécimes sob ambientes mais úmidos, indicando um período climático próximo ao 

atual, corroborando com alguns dos trabalhos da literatura. 
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4.2 ABSTRACT 

The climate of central Brazil during the mid Holocene is still controversial, with 

some authors suggesting constant humidity, while others suggesting dry periods. In 

addition, in the archeology field, studies demonstrate a drastic reduction of human 

burial in this period (Archaic Gap) in the region of Lagoa Santa, motivating more 

researches in the climate reconstruction of the region, to clarify the hypothesis that this 

reduction is due to population migrations caused by severe climate conditions. The 

present study brings a new methodology to paleoclimate investigations, making use of 

correlations between the climate and the wood anatomy to infer the past climate 

conditions throughout wood fossil anatomy. Anatomic patterns of wood fossils of 

Myroxylon peruiferum L.f., dated from the Mid (5,000 B.P.) and Late Holocene (2,500 

B.P.) where compared to the anatomy of extant specimens from three regions under 

different climates conditions (semiarid, tropical and humid subtropical). As a result, 

many anatomic characteristics were correlated to climate variables, with the most 

significant associations appearing between the vessel’s diameter and the hydric 

seasonality index, and also between vessel’s diameter and the annual average 

temperature. In another approach, several anatomic characteristics were altogether used 

to verify the similarity of the fossil’s anatomy with the anatomy of extant specimens 

under different climates. The results show no great climate changes in the mid 

Holocene, but suggest a slightly higher seasonality slightly higher. During the late 

Holocene, the anatomy of the fossils resembles the anatomy of species under humid 

environments, indicating a climate period very similar to the present one. These data is 

in agreement with other studies conducted on this region. 
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4.3 INTRODUÇÃO  

Trabalhos que relacionam a variação das características anatômicas da madeira 

com características ambientais vêm sendo realizados desde meados da década de 60, 

quando Carlquist (1966) organizou a diversidade anatômica do lenho das Compositae e 

a discutiu em termos evolutivos, baseando-se nas características ambientais em que se 

encontravam os diferentes padrões anatômicos. Na ocasião, o autor levou em conta a 

disponibilidade hídrica, latitude, habitat, hábito entre outros. A partir de então, diversos 

estudos começaram a procurar quais aspectos ecológicos influenciam na estrutura da 

madeira, e como o fazem. Estes estudos podem ser conduzidos em diferentes níveis 

taxonômicos, seja entre indivíduos de uma única espécie (Ceccantini, 1996; Jono, 2009; 

Luchi, A. E., 2004; Marcati et al., 2001; Melo Jr, 2003; Noshiro & Baas, 2000), entre 

espécies de um mesmo gênero (Alves, 1995; Baas, 1973; Noshiro & Baas, 2000; Van 

Den Oever et al., 1981), gêneros de uma mesma família (Baas et al., 1988; Dickison & 

Phend, 1985) ou mesmo de toda uma flora (Alves & Angyalossy, 2000, 2002; Barajas-

Morales, 1985; Carlquist, S., 1977). 

Em (1981), Van den Oever e colaboradores utilizaram o gênero Symplocos em 

uma metodologia de amostragem e análise bem consistente, e encontraram correlações 

significativas de diversas características anatômicas com a latitude e a altitude. Para um 

grupo de indivíduos, os autores encontraram forte correlação da anatomia com a 

altitude. Segundo seus resultados, corroborados mais tarde por Noshiro & Baas (1998; 

2000), Baas (1973), Van der Graaff & Baas (1974), tanto a altitude como a latitude 

influenciam inversamente no diâmetro do vaso e diretamente na sua frequência. 

Desde então, diversos trabalhos incluíram a latitude e altitude como parâmetros 

a serem investigados. Muitos deles encontraram correlações significativas não só para o 

diâmetro e frequência de vasos como também para muitas outras características 

anatômicas. A literatura mostra que, para determinadas espécies, quanto maior a 

latitude: maior a frequência de camadas de crescimento (Alves & Angyalossy, 2000), 

menor quantidade de parênquima (Alves & Angyalossy, 2002; Baas, 1973, 1982; Baas 

& Schweingruber, 1987; Baas & Zhang, 1986), menor espessura de parede e 

comprimento de fibra (Alves & Angyalossy, 2002; Noshiro & Baas, 1998, 2000; Van 

Den Oever et al., 1981) e menor altura de raio (Van Den Oever et al., 1981). No caso do 

agrupamento de vasos, embora diversos artigos tenham observado uma correlação 

positiva com a latitude, (Alves & Angyalossy, 2002; Carlquist, 1966; Van Den Graaff 
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& Baas, 1974), outros encontraram correlação negativa (Noshiro & Baas, 2000; Zhang 

et al., 1988). 

Esta clara importância da latitude sobre a anatomia da madeira levou a uma série 

de questionamentos acerca do motivo de tal influência. De forma geral, as pesquisas 

associam as baixas latitudes com maior pluviosidade, maior temperatura anual e menor 

sazonalidade. O inverso para latitudes altas. Essa associação tem se mostrado coerente 

com diversos trabalhos que utilizam habitats mais úmidos e mais secos para estabelecer 

correlações com a anatomia. No Brasil é comum esta abordagem: Mina-Rodrigues 

(1986), Chimelo & Mattos (1988), Ceccantini (1996) e Marcati et al. (2001) são 

exemplos de trabalhos que estudaram plantas em ambiente de Cerrado/Caatinga e as 

compararam com indivíduos de floresta. 

De forma geral, os estudos apontam para a tendência de indivíduos em 

ambientes com maior disponibilidade hídrica, menor estação seca e menor latitude 

apresentarem vasos menos frequentes e de maior calibre que os indivíduos de ambientes 

sujeitos a déficit hídrico, sazonalidade ou latitude mais elevada.  

Tais relações são frequentemente discutidas no âmbito de seu significado 

adaptativo-funcional. Carlquist, em (1977), dizia que a organização dos tecidos 

condutores das plantas resultaria do equilíbrio entre a segurança e a eficiência no 

transporte de água. Neste tema, o embolismo têm sido apontado como grande problema 

enfrentado pelo tecido xilemático no exercício de sua função de condução (Baas et al., 

2004; Maherali et al., 2004). Vasos curtos e estreitos teoricamente resistiriam a maiores 

tensões na coluna de água, e a redução de área de condução de cada vaso seria 

compensada pelo aumento da sua frequência (Carlquist, S., 1977). 

Zimmerman & Brown (1971), adicionaram à esta discussão conceitos físicos de 

hidráulica, resgatando a equação de Hagen-Poiseuille que deduz que a eficiência 

hidráulica de um duto é proporcional à 4ª potência de seu raio e tentando adaptá-la ao 

transporte xilemático. Desta forma, se o calibre do vaso sofre uma redução pela metade, 

serão necessários 16 vezes mais vasos para ter a mesma eficiência em condução, 

mostrando a crucial importância desta medida para o transporte hídrico e, 

consequentemente, para o metabolismo vegetal (Zimmerman & Brown, 1971). Quanto à 

resistência aos embolismos, Zimmerman (1983) destaca que um maior grau de 

agrupamento dos vasos, características das pontoações, maior frequência e menor 

calibre de vasos também aumentariam a segurança na condução da seiva xilemática, 

reduzindo a incidência e propagação de embolismos. 



CAPÍTULO 04 
 

 138 

Assim, pelo balanço sugerido inicialmente por Carlquist (1977) e adotado mais 

tarde por diversos autores (Baas, 1982; Ceccantini, 1996; Luchi, A. E., 2004; Marcati et 

al., 2001; Noshiro & Baas, 2000; Roig, 1986), os indivíduos de ambientes sujeitos a 

stress hídrico  tendem a apresentar vasos de menor calibre para evitar os embolismos, 

compensando (não totalmente) a drástica queda de eficiência hidráulica com um 

aumento na frequência dos vasos. Por outro lado, indivíduos sujeitos a constante 

disponibilidade hídrica, em geral, podem investir em maior eficiência hidráulica pois 

necessitam menos de segurança contra embolismos. 

A influência do ambiente externo sobre a anatomia da madeira parece estar bem 

consolidada, porém, como percebe February (1994), númerosos estudos têm examinado 

a anatomia da madeira e o clima, mas nenhum estabelece a relação de características 

específicas de vasos com pluviosidade anual média. Pouquíssimos são os trabalhos que 

procuram detalhar, afinal, quais são os parâmetros climáticos que influenciam e como o 

fazem na anatomia da madeira, restringindo-se a correlacionar características 

anatômicas com ambientes mais xéricos/menos xéricos, mais quentes/menos quentes, 

ambiente mais sazonais/menos sazonais, sem analisar parâmetros climáticos objetivos. 

Um dos poucos exemplos é o trabalho de Noshiro & Baas (2000). Nele, foram 

estudadas três espécies do gênero Cornus sp e foram encontradas correlações não só 

com a altitude e latitude, mas também com precipitação anual, amplitude térmica anual 

e índice de calor.  

Em outro trabalho, February (1994) encontrou correlações significativas no 

diâmetro e frequência de vasos (só analisou estes caracteres) de lenho carbonizado de 

Protea rupoelliae em diferentes regimes pluviométricos na África do Sul. Mas o 

interesse do autor em prospectar parâmetros climáticos correlacionados com a anatomia 

da madeira não foi um interesse meramente botânico. O maior mérito do autor foi a 

originalidade em olhar para a correlação climático-anatômica encontrada visando 

interpretar o regime climático na África do Sul em tempos pretéritos, utilizando para 

isso, carvões de fogueiras arqueológicas identificados como da mesma espécie.  

Como resultado, o autor encontrou correlações da ordem de 74% entre o 

diâmetro de vasos de carvões atuais de P. rupoelliae e a média anual de pluviosidade. 

Utilizando o diâmetro de vaso de carvões arqueológicos da mesma espécie e a 

correlação obtida, o autor estimou a pluviosidade anual média para o período da 

ocupação arqueológica (2400 anos A.P.). Os resultados não só corroboraram com 

trabalhos geológicos que evidenciavam um clima mais úmido nos últimos 3000 anos na 
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região, como adicionaram dados mais precisos sobre o provável incremento da 

precipitação anual média para o período. 

O presente trabalho tem a mesma concepção de February (1994), pretendendo 

entender a influência de parâmetros climáticos na anatomia de Myroxylon peruiferum 

L.f. viventes hoje, e utilizar as correlações e padrões anatômicos obtidos para estimar 

dados climáticos mais precisos para a região arqueológica de Lagoa Santa, MG, no 

período de 5000 e 3000 anos A.P., por meio de lenhos fósseis da espécie.  

4.4 ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo (figura 1) compreende quatro localidades climáticas diferentes 

do país, onde foram coletados os indivíduos de Myroxylon peruiferum L. f.: Cidade 

Universitária, SP; Ribeirão Preto, SP; Reserva Natural Vale, ES; RPPN Stoessel de 

Britto, RN. Elas são descritas individualmente a seguir:  

4.4.1 ÁREA 01 

A Reserva do Particular do Patrimônio Natural Stoessel de Britto (6o12’S de 

latitude, de 160 a 286m de altitude) é uma unidade de conservação do bioma Caatinga, 

no semiárido sertão do Rio Grande do Norte, a 256 Km para oeste da capital, região do 

Seridó. O clima é o mais seco dentre as localidades estudadas, classificado como 

semiárido quente e seco, ou Bshw, na classificação de Köppen (Roque et al., 2009). A 

estação chuvosa, no verão, dura apenas os meses de Março, Abril e Maio, onde cai 

praticamente toda a chuva do ano, que varia de 500 a 800 mm apenas. No inverno, 

todos os córregos secam, com exceção dos grandes corpos d’água que reduzem sua 

vazão significativamente. A temperatura é elevada, com média anual de 28oC.  

A vegetação local pertence ao bioma da Caatinga, e se enquadra no tipo Savana-

Estépica-arborizada, caracterizada como uma “vegetação estacional decidual, 

tipicamente campestre, em geral com espécies espinhosas entremeadas de plantas 

suculentas, sobretudo cactáceas que crescem sobre um solo, em geral, raso e quase 

sempre pedregoso. Árvores são baixas, raquíticas, com troncos finos e esgalhamento 

profuso” (IBGE, 2004). Algumas poucas espécies conseguem se manter verdes no 

inverno. M. peruiferum é uma delas.  

Incomum na Caatinga, Myroxylon peruiferum L.f. possui ali uma população 

disjunta das populações que, no sudeste, que ocorrem em florestas estacionais do bioma 

Mata Atlântica. Esta população habita a vertente da serra, em pequenos bolsões de mata 
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4.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A anatomia do lenho de Myroxylon peruiferum L.f. mostrou um padrão bastante 

complexo, principalmente na localidade de Ribeirão Preto, SP, onde a enorme variação das 

características anatômicas foi interpretada como influência de outros fatores externos, que 

não as condições climáticas regionais de cada município. Mesmo considerando esta 

variação interna em Ribeirão Preto, muitas foram as variáveis anatômicas e climáticas 

correlacionadas estatisticamente. Entretanto, foi necessário excluir estas amostras para que 

as correlações apresentassem uma aproximação à curva de regressão suficiente para poder 

se fazer predições climáticas com a anatomia das amostras fósseis. As correlações de 

diâmetro de vaso com amplitude térmica anual e com índice de sazonalidade hídrica 

indicaram diferenças climáticas significativas para Lagoa Santa, MG, durante os últimos 

5000 anos A.P. Um Holoceno médio bastante estacional em termos pluviométricos, e um 

Holoceno tardio de “muito úmido” a “pequeno déficit hídrico”, como ocorre atualmente na 

região. Enquanto para o Holoceno tardio os resultados parecem corroborar com os 

trabalhos publicados na literatura (Behling, 2003; Ledru, 1993; Parizzi et al., 1998; 

Raczka, 2009), os resultados para o Holoceno médio corroboram com Ledru (1993), que 

encontrou evidências sedimentares e palinológicas de um intenso evento árido de curta 

duração em Salitre, MG.  

Por outro lado, as análises multivariadas conseguiram encontrar padrões 

anatômicos coerentes entre os espécimes de cada localidade. Foram formados grupos 

anatômicos coesos para cada localidade climática (exceto para os espécimes de Ribeirão 

Preto), revelando assim diferenças anatômicas possivelmente influenciadas pelas 

condições climáticas regionais.  

Tais análises não revelaram uma diferença tão pronunciada no clima do Holoceno 

médio e tardio como a análise baseada apenas na variável diâmetro de vaso. Tampouco 

revelaram uma aproximação dos fósseis do Holoceno médio com a anatomia de espécimes 

do semiárido potiguar. A única amostra fóssil do primeiro período passível de ser analisada 

se assemelha fortemente com o padrão anatômico dos espécimes sob clima de Linhares, 

ES. No caso das amostras do Holoceno tardio, as análises multivariadas mostraram um 

padrão mais semelhante com o encontrado em espécimes de São Paulo e Ribeirão Preto 

mas também com similaridades pontuais com Linhares, ES, resultado este que seria 
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esperado para amostras atuais de M. peruiferum da região de Lagoa Santa, MG, se 

tivessem sido amostrados.  

Sendo assim, o conjunto dos resultados obtidos não sugere uma mudança 

significativa no regime climático em Lagoa Santa nos últimos 5000 anos A.P., mas 

indícios de uma sazonalidade ligeiramente maior durante o Holoceno médio foram 

encontrados, mostrando que o evento de seca apontado por Ledru (1993) pode ter ocorrido, 

embora não tenha-se mostrado tão intenso quanto os resultados da autora. 
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CONCLUSÕES 

Por este trabalho foi verificada a importância da APA – Carste de Lagoa Santa 

(ACLS), MG, como guarida de grande riqueza de espécies lenhosas, mesmo levando-se em 

consideração a drástica perda de espécies nos últimos 150 anos. A proximidade da região 

com a capital do Estado de Minas Gerais, e o processo de conurbação da região 

metropolitana aumentam a pressão sobre os remanescentes naturais da ACLS, que merece 

a atenção das políticas públicas para a conservação do patrimônio natural, para continuar 

abrigando as centenas de espécies que aqui foram listadas. Caso contrário, a perda de 

espécies verificada desde o tempo de Warming, em 1860, deverá continuar em taxas cada 

vez maiores. 

A fitossociologia da ACLS revelou as diferenças entre uma área de mata ciliar, 

cerrado s.s. e floresta semidecídua que, somados à listagem florística e o acervo 

histológico e iconográfico realizado, auxiliaram de forma expressiva tanto na identificação 

taxonômica dos lenhos fósseis como nas interpretações paleoambientais realizadas. 

Por meio do estudo anatômico ecológico de Myroxylon peruiferum L.f., foram 

verificadas correlações significativas entre diversas variáveis climáticas e anatômicas, 

sendo que a principal característica anatômica correlacionada foi o diâmetro de vaso, que 

não só se correlacionou com variáveis de precipitação mas também com variáveis 

relacionadas à temperatura. No entanto, deve-se investigar mais a falta de padrão 

anatômico da espécie no município de Ribeirão Preto, para que se tenha maiores 

informações sobre outros aspectos que podem influenciar a anatomia do lenho desta 

espécie  

Por fim, as diferentes abordagens utilizadas para interpretação paleoambiental da 

região por meio de lenhos fósseis mostraram resultados complementares, que indicam um 

período sensivelmente mais sazonal no Holoceno médio, porém insuficiente para propiciar 

alterações florísticas no mosaico vegetacional que existia na época e caracteriza hoje a 

região. Esses resultados, portanto, não apóiam a hipótese de alterações intensas nem na 

flora e nem na presença das vegetações que ali existiam e forneciam a base da alimentação 

dos povos pré-históricos. 
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