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1. INTRODUÇÃO 
 

A história de Monte Verde começou em 1940, quando Verner Grinberg, um 

imigrante da Letônia, chegou à região viajando em companhia de seu pai para tomar 

posse da Fazenda Pico Selado, situada na área hoje conhecida como Campos do 

Jaguari. Grinberg, nome que significa “verdes montanhas”, permaneceu no local e 

fez com que Monte Verde surgisse no mapa do Brasil (ARRAIS, R., disponível em 

www.monteverde.com.br). 

Monte Verde situa-se na porção sul da serra da Mantiqueira, que abriga 

importantes tipos de vegetação (Floresta de Araucaria, Floresta Atlântica Montana, 

Sub-Montana, Floresta Atlântica Semi-Decídua e Campos de Altitude). Representa 

local ideal para identificar mudanças na cobertura vegetal, uma vez que as 

associações florísticas aí encontradas são intimamente controladas por fatores 

climáticos (GARCIA, 1994). Este fato torna-a região propícia para a identificação de 

mudanças de cobertura vegetal ligadas a oscilações paleoclimáticas do Quaternário 

Tardio.  

A presença, na serra da Mantiqueira, de vegetação que parece refletir 

condições climáticas pretéritas diferentes das atuais, com o aparecimento de 

elementos antárticos, andinos e australianos, ao lado de uma flora campestre que 

mantém estreitas relações com elementos xerófilos do Brasil Central (BRADE, 

1956), coloca essa região em posição de destaque no quadro fitogeográfico do 

Brasil sudeste (MODENESI & MELHEM, 1992).  

A região de Monte Verde contém um dos grandes remanescentes da floresta 

de Araucaria na serra da Mantiqueira. A origem e evolução desta floresta na área, 

embora ainda desconhecida, certamente relaciona-se com grandes mudanças 

ambientais relacionadas a diferentes variáveis climáticas, o que justifica a realização 

de um estudo integrado para sua interpretação.  

A julgar pela correlação entre registros palinológicos de diferentes regiões, os 

tipos de vegetação do Brasil tiveram suas áreas de ocorrência alteradas, em 

resposta às variações climáticas identificadas no Quaternário Tardio (DE OLIVEIRA, 

1992; LEDRU, 1993; BEHLING, 1996, 1997). Associadas às variações de conteúdo 

palinológico do registro sedimentar, encontram-se variações de parâmetros 

sedimentológicos, como granulometria, teor de matéria orgânica e composição 

mineralógica. Estas mudanças sedimentológicas, por sua vez, relacionam-se a 
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alterações de processos deposicionais, em parte possivelmente controladas por 

transformações no tipo de cobertura vegetal e, por extensão, por oscilações 

climáticas. Desse modo, tanto a palinologia como a sedimentologia refletem o 

contexto climático e sua análise integrada permite um panorama interpretativo mais 

amplo deste contexto.  

Deve-se considerar, porém, que não somente o clima e a cobertura vegetal 

controlam os processos deposicionais, mas também a própria dinâmica sedimentar 

característica do contexto geomorfológico de cada área. A região de Monte Verde, 

em vista de sua localização em zona serrana moldada pela neotectônica cenozóica, 

apresenta influência de fatores morfodinâmicos herdados ou ativos como 

denudações, recuos de escarpas, encaixes de drenagem e desenvolvimento de 

leques e respectivos rios tronco. A análise do contexto morfodinâmico, porém, faz 

por realçar a influência indireta do clima. Em áreas com estas características de 

relevo acidentado, fluxos de massa podem ser tão importantes quanto fluxos trativos 

e de material em suspensão, podendo a predominância de um tipo de processo 

sobre outro depender fortemente da saturação do solo, do regime de chuvas e da 

densidade de cobertura vegetal, todos fatores relacionados ao clima. 

A proposta desta pesquisa é reconstruir a história ambiental da floresta de 

Araucaria, na região de Monte Verde (MG) através da análise palinológica e 

sedimentológica e da compreensão da dinâmica das mudanças ambientais e 

climáticas como base para a validação e compreensão sistematizada de modelos, já 

apresentados por outros autores, que envolvem o Último Máximo Glacial e o 

Holoceno. 

 
1.1. As fases glaciais e interglaciais 
 

 As fases glaciais são caracterizadas pelo aumento considerável de gelo nas 

calotas polares, o que modifica amplamente a circulação oceânica, refletindo-se 

ainda na dinâmica atmosférica. A partir da década de 1970, reconheceu-se que os 

registros de isótopos estáveis em foraminíferos marinhos planctônicos indicam pelo 

menos 16 glaciações, com duração média de cerca de 100000 anos, intercaladas 

com épocas mais quentes denominadas interglaciais, cuja duração aproximada é de 

20000 anos (SALGADO-LABORIAU, 2004). A alternância rítmica mais ou menos 

regular de estádios glaciais, de avanço e expansão de geleiras, com interglaciais, de 
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retração, caracteriza a “idade do gelo”, abarcando pelo menos todo o Quaternário. 

Dentro dos estádios glaciais existem ainda fases mais curtas de melhoria climática 

denominadas interestadiais, momentos porém em que a vegetação não chegava a 

recuperar-se plenamente. 

No continente, onde, por problemas de preservação, não existem evidências 

geológicas inequívocas de todas estas glaciações, apenas cinco destes glaciais 

haviam sido identificados previamente, recebendo diferentes denominações 

conforme a região (Quadro 01). Admite-se que o último grande período glacial tenha 

terminado em aproximadamente 18000 anos A.P. (antes do presente). 
 

Quadro 01- Glaciações quaternárias clássicas com registro no continente (Fonte: SALGADO-

LABORIAU, 1994) 

                 NOME                                                                               PERÍODO 

Europa EUA (em milhares de anos) 

Donau ---- 1600 

Günz Nebraskan 600 - 500 

Mindel Kansan 480 - 440 

Riss Illinoian 230 -190 

Würn Wisconsin 115 - 12 

 

1.2. O Último Máximo Glacial  
 

 Segundo DE OLIVEIRA et al., (2005), o Último Máximo Glacial é 

caracterizado pelo extremo climático mais forte ocorrido em 20000 anos A.P., com 

queda de 5ºC na temperatura média anual. 

Vários estudos relacionados ao Último Máximo Glacial buscam interpretações 

sobre as variações climáticas ocorridas neste período. Alguns autores afirmam que 

ele foi caracterizado por seca generalizada, enquanto outros preferem admitir a 

ocorrência de um período extremamente úmido. O que parece ser consenso é que 

não houve sincronia de eventos entre diferentes regiões: 

  

 WANG et al. (2004) identificam sincronia entre os períodos úmidos do 

Nordeste brasileiro e os períodos de enfraquecimento da monção de 

verão do leste asiático; 
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  A região amazônica foi predominantemente florestada durante o período 

correspondente ao Último Máximo Glacial, embora haja algumas 

evidências de expansão de savanas em suas margens. Novos dados 

biogeográficos indicam disjunções de espécies sugestivas de que a 

região da Bacia Amazônica poderia ter sido coberta por florestas 

sazonalmente secas ao invés de floresta pluvial (MAYLE & BEHLING, 

2004); 

 Estudos desenvolvidos na região de Águas Emendadas (DF) (BARBERI 

et al., 2000) e Cromínia (GO) (FERRAZ-VICENTINI, 2001) indicam que, 

durante a última glaciação, a vegetação seria campestre com clima seco; 

 No intervalo de 20000 a 18000 anos A.P., um período seco foi registrado 

no Vale do Ribeira (SP) (CRUZ-JÚNIOR et al., 2005); 

 A floresta de Araucaria acompanha um período frio com certa umidade no 

Morro de Itapeva (SP) em 19500 anos A.P. (BEHLING, 1998); 

 Na região de Lagoa dos Olhos (MG), por volta de 19950 anos A.P., a 

vegetação indicava clima frio (DE OLIVEIRA, 1992); 

 

 Comparando-se estes registros com outros da paisagem sul-americana, 

observa-se que existem poucas mudanças na estrutura vegetacional, relacionadas 

às rápidas mudanças climáticas que supostamente ocorreram no Último Máximo 

Glacial. A hipótese de substituição da comunidade arbórea pela comunidade 

herbácea sugere o deslocamento de cada bioma como um todo, proposição 

associada à “Teoria dos Refúgios”, que é discutida desde a década de 70. Segundo 

SALGADO-LABORIAU (2004), animais e plantas buscariam refúgios durante fases 

climáticas desfavoráveis a sua vida. Detectou-se na Europa uma grande extensão 

territorial coberta por gelo no Quaternário Tardio, o que deu início à idéia da 

formação de “refúgios”. Certas espécies teriam sobrevivido à glaciação em áreas 

específicas nas quais, por razões topográficas, o solo ficou livre de gelo. Nelas, teria 

havido um microclima que permitiria a existência destes indivíduos. Nos refúgios, a 

pequena população ficaria isolada reprodutivamente do resto da espécie e 

começaria a diferenciar-se. Com o início da deglaciação, esta subpopulação teria se 

expandido pelo novo território, mas já seria diferente da população original e das 

populações de outros refúgios. 
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As flutuações climático-vegetacionais causadas pelos ciclos astronômicos de 

Milankovitch provocaram mudanças globais na distribuição de florestas tropicais e 

demais vegetações não-florestais antes e durante o Cenozóico (Terciário-

Quaternário). Os biomas continentais de florestas e vegetações não-florestais 

mudaram continuamente sua distribuição durante o seu passado geológico, 

fragmentando-se em blocos isolados, expandindo-se e juntando-se novamente sob 

condições climáticas alternadas entre secas e úmidas. Entretanto, durante as 

diversas fases climáticas, comunidades de plantas e animais fragmentaram-se e as 

espécies mudaram suas distribuições de maneira individual (HAFFER & PRANCE, 

2002). 

Se realmente houve retração e expansão de qualquer bioma na região dos 

trópicos, isto não deve estar relacionado apenas a uma diminuição da área 

florestada, por exemplo. Desta forma, a teoria dos refúgios tem que ser revista com 

base no que já se conhece sobre o paleoclima do Quaternário, a sucessão e 

composição dos tipos de vegetação no passado e os efeitos de mudanças globais 

sobre os continentes e suas bordas. A resposta para algumas indagações, como o 

que ocorreu nas zonas tropicais durante os últimos 2 M.a., só será esclarecido após 

o estudo de testemunhos de sondagem, com registro contínuo, que incluam pelo 

menos o último ciclo glacial-interglacial (SALGADO-LABORIAU, 2004). 

Mudanças climáticas teriam sido freqüentes, e não necessariamente 

sincrônicas, o que torna sua comparação ainda controversa. Detalhes sobre as 

divergências entre diferentes áreas e/ou autores foram exemplificados por 

CRISTALLI (2006) com mapas que mostram modelos paleoclimáticos da América do 

Sul nos últimos 20000 anos (Figuras 01 a 05).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6

Colômbia

Bolívia

Brasil

1

2

3

4
5

6 7
8

910

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
        

 

 

 

 

LEGENDA: 
 

1- Vale do Ribeira (SP)- Período seco entre 20000 e 18000 anos (CRUZ-JÚNIOR et al., 2005) 

2- Altiplano Boliviano, Bolívia- Condições relativamente úmidas (SELTZER et al., 2000) 

3- Lago Jotaordó, Colômbia- Floresta diversificada desde 20000 anos (BERRIO et al., 2000) 

4- Águas Emendadas (DF)- Semi-árido (BARBERI-RIBEIRO, 1994; BARBERI-RIBEIRO et al., 2000) 

5- Cromínia (GO)- Longa fase seca (FERRAZ-VICENTINI, 2001) 

6- Salitre (MG)- fase fria e seca (ALEXANDRE et al.,1999; TURCQ et al., 1997; LEDRU, 1992) 

7- Serra Negra (MG)- Clima frio e seco, com savana e floresta (DE OLIVEIRA, 1992) 

8- Lagoa dos Olhos (MG)- Clima seco e início de resfriamento (DE OLIVEIRA, 1992) 

9- Morro de Itapeva (SP)- Frio com certa umidade, floresta de Araucaria (BEHLING, 1998) 

10- Rio Tamanduá, São Simão (SP)- floresta aberta, muita precipitação (TURCQ et al., 1997) 

11- Campo Formoso (BA)- floresta, clima úmido (CRISTALLI, 2006) 

 

 

 

 

Figura 01- Aspectos paleoclimáticos da América do Sul em 19500 anos A.P. 

Fonte: Modificado de CRISTALLI, 2006  
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           LEGENDA: 

 
1- Região dos Lagos do Chile- ambiente quente (ASHCUORTH & HOGANSON, 1993) 

2- Rio do Rastro e Morro da Igreja (SC)- geadas, florestas e campos (BEHLING, 1998) 

3- Boa Vista (SC)- frio e seco, floresta e campos (BEHLING, 1998) 

4- Botuverá (SC)- seco entre 18000 a 16000 anos A.P. (CRUZ-JÚNIOR et al., no prelo) 

5- Norte dos Andes (Peru e Chile)- período frio (COLTRINARI, 1993) 

6- Altiplano Boliviano- lagos secos (SYLVESTRE et al., 1999) 

7- Lago Chorreras, Equador- frio e mais úmido que o atual (HANSEN, et al., 2003) 

8- Lago Jotaordó, Colômbia- clima mais frio e seco com florestas (BERRIO et al.,2000) 

9- Lago Valência, Venezuela- aumento da umidade, savana e árvores (LEYDEN, 1985) 

10- Lagoa da Pata (AM)- aquecimento (COLINVAUX & DE OLIVEIRA, 2001) 

11- Carajás (AM)- aumento dos elementos arbóreos (COLINVAUX & DE OLIVEIRA, 2001) 

12- Lagoa do Caço (MA)- clima úmido, cerrado (LEDRU et al., 2001) 

13- Águas Emendadas (DF)- Semi-árido (BARBERI-RIBEIRO, 1994; BARBERI-RIBEIRO et al., 2000) 

14- Cromínia (GO)- Longa fase seca (FERRAZ-VICENTINI, 2001) 

15- Lagoa Santa (MG)- clima mais seco que o atual (PROUS, 1992; PARIZZI et al.,1998) 

16- Salitre (MG)- fase fria e seca (ALEXANDRE et al.,1999; TURCQ et al., 1997; LEDRU, 1992) 

17- Serra Negra (MG)- savana, floresta sazonal e floresta de galeria (DE OLIVEIRA, 1992) 

18- Morro de Itapeva (SP)- Frio com certa umidade, floresta de Araucaria (BEHLING, 1997 b, 1998) 

19- Rio Tamanduá, São Simão (SP)- floresta aberta, muita precipitação (TURCQ et al., 1997) 

 

Figura 02- Aspectos paleoclimáticos da América do Sul em 17000 anos A.P. 

Fonte: Modificado de CRISTALLI, 2006 
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LEGENDA: 
 
1- Região dos Lagos do Chile- florestas úmidas (ASHCUORTH & HOGANSON, 1993) 

2- Cordilheira Domeyko, Chile- úmido entre 13500 e 9700 anos (LATORRE et al., 2003) 

3- Rio do Rastro e Morro da Igreja (SC)- geadas, florestas e campos (BEHLING, 1998) 

4- Boa Vista (SC)- frio e seco, floresta e campos (BEHLING, 1998) 

5- Botuverá (SC)- úmido entre 15000 e 14000 anos (CRUZ-JÚNIOR et al., no prelo) 

6- Serra dos Campos Gerais (SC)- úmido e frio com fortes geadas (BEHLING, 1997 a; 1998) 

7- Norte dos Andes (Peru e Chile)- período frio (COLTRINARI, 1993) 

8- Humaitá (AM)- condições úmidas com florestas (GOUVEIA et al., 1997) 

9- Lago Chorreras, Equador- frio e mais úmido que o atual (HANSEN, et al., 2003) 

10- Lago Jotaordó, Colômbia- transição para clima mais frio e seco (BERRIO et al.,2000) 

11- Lago Valência, Venezuela- aumento da umidade, savana e árvores (LEYDEN, 1985) 

12- Carajás (AM)- aumento dos elementos arbóreos (COLINVAUX & DE OLIVEIRA, 2001) 

13- Lagoa do Caço (MA)- frio e úmido (LEDRU et al., 2001) 

14- Cromínia (GO)- Longa fase seca (FERRAZ-VICENTINI, 2001) 

15- Águas Emendadas (DF)- Semi-árido (BARBERI-RIBEIRO, 1994; BARBERI-RIBEIRO et al., 2000) 

16- Serra Negra (MG)- savana, floresta sazonal e floresta de galeria (DE OLIVEIRA, 1992) 

17- Salitre (MG)- ausência de estação seca (ALEXANDRE et al.,1999; TURCQ et al., 1997; LEDRU, 1992) 

18- Morro de Itapeva (SP)- Frio com certa umidade, floresta de Araucaria (BEHLING, 1997 b, 1998) 

19- Vale do Ribeira (SP)- Úmido de 16000 a 14000 anos A.P. (CRUZ-JÚNIOR et al., no prelo) 

20- Rio Tamanduá, São Simão (SP)- muita precipitação (TURCQ et al., 1997) 

 

Figura 03- Aspectos paleoclimáticos da América do Sul em 14000 anos A.P. 

Fonte: Modificado de CRISTALLI, 2006 
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LEGENDA: 
 
1- Região dos Lagos do Chile- sazonalmente secos e frios (ASHCUORTH & HOGANSON, 1993) 

2- Cordilheira Domeyko, Chile- úmido entre 13500 e 9700 anos (LATORRE et al., 2003) 

3- Aparados da Serra (RS)- semi-árido, baixas temperaturas (ROTH & LORSCHEISTTER, 1991) 

4- Boa Vista (SC)- frio e seco, floresta e campos (BEHLING, 1998) 

5- Poço Grande (SC)- floresta atlântica e floresta tropical (BEHLING, 1998) 

6- Serra dos Campos Gerais (SC)- úmido e frio com fortes geadas (BEHLING, 1997 a; 1998) 

7- Lago Chorreras, Equador- aquecimento e sazonalidade moderada (HANSEN, et al., 2003) 

8- Lago Jotaordó, Colômbia- clima mais frio e seco. Savanas herbáceas (BERRIO et al., 2000) 

9- Lago Valência, Venezuela- maior umidade, savana e árvores (LEYDEN, 1985) 

10- Lagoa do Curuçá (PA)- floresta fechada e densa com alguns Podocarpus (BEHLING, 1998) 

11- Carajás (AM)- máximo desenvolvimento de florestas (COLINVAUX & DE OLIVEIRA, 2001) 

12- Cromínia (GO)- Longa fase seca (FERRAZ-VICENTINI, 2001) 

13- Águas Emendadas (DF)- Semi-árido (BARBERI-RIBEIRO, 1994; BARBERI-RIBEIRO et al., 2000) 

14- Lago do Pires (MG)- baixa precipitação (BEHLING, 1995 b; 1998) 

15- Salitre (MG)- ausência de estação seca (ALEXANDRE et al.,1999; TURCQ et al., 1997; LEDRU, 1992) 

16- Serra Negra (MG)- savana, floresta sazonal e floresta de galeria (DE OLIVEIRA, 1992) 

17- Morro de Itapeva (SP)- Frio com certa umidade, floresta de Araucaria (BEHLING, 1997 b, 1998) 

18- Rio Tamanduá, São Simão (SP)- muita precipitação (TURCQ et al., 1997) 

19- Campo Formoso e norte da Bahia- floresta e clima úmido (CRISTALLI, 2006) e densa floresta com espécies 

atlânticas (DE OLIVEIRA et al., 1999) 

 

Figura 04- Aspectos paleoclimáticos da América do Sul em 11500 anos A.P. 

Fonte: Modificado de CRISTALLI (2006) 
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LEGENDA: 
 
1- Serra dos Campos Gerais (SC)- úmido e frio com fortes geadas (BEHLING, 1997 a; 1998) 

2- Boa Vista (SC)- frio e seco, floresta e campos (BEHLING, 1998) 

3- Lago Chorreras, Equador- sazonalidade moderada (HANSEN, et al., 2003) 

4- Lago Valência, Venezuela- quente, úmido nas encostas, seco no planalto (LEYDEN, 1985) 

5- Lago Calado (AM)- floresta de várzea, igapó, floresta aberta (BEHLING et al. 2001) 

6- Lago Crispin (PA)- floresta Amazônica (BEHLING & COSTA, 2001) 

7- Lagos Geral e Comprida (PA)- precipitação aumenta a partir de 8800 anos A.P. (BUSH et al., 2000) 

8- Rio Curuá (PA)- presença de buritizal (BEHLING & COSTA, 2000) 

9- Carajás (AM)- período seco (COLINVAUX & DE OLIVEIRA, 2001) 

10- Águas Emendadas (DF)- Semi-árido (BARBERI-RIBEIRO, 1994; BARBERI-RIBEIRO et al., 2000) 

11- Cromínia (GO)- Longa fase seca (FERRAZ-VICENTINI, 2001) 

12- Lago do Pires (MG)- fase úmida (BEHLING, 1995 b; 1998) 

13- Lago Dom Helvécio (MG)- clima seco com rebaixamento do lago (TURCQ, 2001) 

14- Serra Negra (MG)- savana, floresta sazonal e floresta de galeria (DE OLIVEIRA, 1992) 

15- Salitre (MG)- clima frio (ALEXANDRE et al.,1999; TURCQ et al., 1997; LEDRU, 1992) 

16- Morro de Itapeva (SP)- floresta seca de montanha (BEHLING, 1997 b, 1998) 

17- Norte da Bahia- clima quente e úmido aumento de cerrado (DE OLIVEIRA et al., 1999) 

18- Vale do Paraíba (SP)- clima úmido (GARCIA et al., 2004) 

 
Figura 05- Aspectos paleoclimáticos da América do Sul em 9000 anos A.P. 

Fonte: Modificado de CRISTALLI, 2006 
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2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

O submunicípio de Monte Verde situa-se na porção sul do estado de Minas 

Gerais, distante 35 km do município de Camanducaia e 160 km da cidade de São 

Paulo (Figura 06).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 06- Localização da região de Monte Verde (MG) 

 

Localiza-se em zona de altitude elevada, circundada pela serra da 

Mantiqueira, com latitude 22º55’ S e longitude 46º02’ W (Figura 07).  
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Figura 07- Imagem de satélite da região de Monte Verde com destaque (linha branca) para a 

escarpa da Serra da Mantiqueira. 

Fonte: Google Earth- 2006 

 

Na região são comuns vales quaternários suspensos e deformações 

tectônicas em terraços fluviais (SAADI, 1993), suas altitudes giram em torno de 1560 

m (Figura 08). 

A parte central do submunicípio de Monte Verde é cortada pelo córrego dos 

Cadetes e da Minhoca, ambos afluentes do rio Jaguari encaixados em vales de 

evidente controle tectono-estrutural. A confluência destes dois córregos com o rio 

Jaguari determina a existência de um alvéolo de relevo, onde a planície de 

inundação fluvial é mais extensa (SIQUEIRA et al., 2003). 

Sob o ponto de vista climático, Monte Verde possui atualmente como 

característica marcante sua baixa temperatura que é em média menor que 18ºC. O 

clima de altitude permite temperaturas relativamente baixas para sua faixa latitudinal. 

A temperatura no inverno é abaixo de 0ºC e atinge com facilidade -10ºC podendo 
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chegar a -14ºC (registro ocorrido em 1999) (www.monteverde.com.br). No verão, a 

temperatura média é de 28ºC durante o dia e 14ºC à noite.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Figura 08- Mapa hipsométrico- Escala 1:250 000 

Fonte: Modificado de BISTRICHI, 2000 

 

 

Área de estudo 

3  1500 m 6   750 m 

1 

3 

1   2000 m 2   1750 m 

5 

6 

4 

2 

5   1000 m 4    1250 m 



 

 14

Zona de Cisalhamento de Jundiuvira

2.1. Aspectos geológicos de Monte Verde 
 

De acordo com o mapa geológico de BISTRICHI (2000), Monte Verde é uma 

região formada por embasamento de rochas graníticas e granitóides indiferenciadas 

 Ocupa a porção nordeste do domínio morfotectônico da Zona de Cisalhamento .(ץ)

de Jundiuvira (Figura 09). 
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Figura 09- Mapa geológico da área de estudo e regiões adjacentes 

Fonte: BISTRICHI, 2000- Escala: 1: 100 000 
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A influência das zonas de cisalhamento no aspecto geomorfológico foi 

inicialmente determinada por PIRES-NETO (1996) ao descrever um conjunto de 

blocos morfoestruturais. Mais tarde, BISTRICHI (2000) apresentou nova proposta de 

divisão morfoestrutural em compartimentos planálticos, e caracterizou dentre eles o 

Planalto de Monte Verde (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10- Setores planálticos e domínios morfoestruturais 

Fonte: BISTRICHI, 2000 

Área de Estudo 

 

O Planalto de Monte Verde, segundo PIRES-NETO (1996), pertenceria aos 

blocos morfoestruturais de Extrema e Serra da Forja - Camanducaia. BISTRICHI 

(2000) incorpora-o no domínio morfoestrutural de Extrema, limitado pelo lineamento 

do Rio Cachoeira - Rio Jaguari, Zona de Cisalhamento de Camanducaia (SE) e Zona 

de Cisalhamento de Extrema (NW). Neste mesmo domínio, encontra-se o 

compartimento da Mantiqueira Ocidental, limitado pelas zonas de cisalhamento de 

Senador Amaral (NW), Camanducaia (SE) e Extrema (NW). 
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A região, segundo o mesmo autor, representa um remanescente da superfície 

cimeira, correspondente à Superfície Sul-Americana (KING, 1956), do Japi ou Pd3 

(ALMEIDA, 1964), situado na Subzona Mantiqueira Ocidental, a NE da região de 

Atibaia e Bragança Paulista. A superfície Pd3 encontra-se bem preservada e é 

representada por morrotes dissecados (MTd) e morros angulosos (Ma) nas altitudes 

de 1600 a 1700 m, com caimento de SE (serras do Selado e dos Poncianos), onde 

as altitudes atingem mais de 2000m, para NW (Serra das Antas) (Figura 11).  
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Figura 11- Mapa geomorfológico da região de estudo e áreas adjacentes 

Fonte: BISTRICHI, 2000 

Escala: 1:100 000 
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GEOLOGIA

Rochas graníticas e granitóides indiferenciadas
Rochas gnáissicas- Complexo Piracaia- Neoproterozóico-Arqueano
Rochas xistosas e gnáissicas- Complexo Piracaia- Neoproterozóico-Arqueano
Zona de Cisalhamento
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SEÇÃO GEOLÓGICA SERRA DA MANTIQUEIRA- CAMPO DA ONÇA, MONTE VERDE (MG)
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Sua localização está na extensão mais à oeste da serra da Mantiqueira. 

Trata-se de um setor planáltico elevado e maturamente dissecado, circundado por 

regiões serranas, circundado por rochas graníticas e granitóides indiferenciadas 

(Figura 12). Parte de seus limites a SE e NW faz-se através de escarpas (símbolo E 

na figura 11), portanto com caráter erosivo, representadas por espigões digitados 

orientadas de acordo com a direção estrutural NE-SW. As escarpas que marcam seu 

limite sudeste estendem-se paralelas ao Lineamento do Rio Jaguari, enquanto as de 

NW acompanham o Lineamento de São Bento do Sapucaí (BISTRICHI, 2000). 

Alguns autores como ALMEIDA (1964) destacam que esse planalto, nivelado 

pela superfície sul-americana, corresponde a um bloco alçado tectonicamente. Seus 

limites tectônicos, as formas de relevo e a forte dissecação sugerem um bloco ainda 

em soerguimento, com adernamento para NW marcado pela rede de drenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12- Seção geológica NNW-SSE (serra da Mantiqueira – Campo do Onça), passando por 

Monte Verde, Camanducaia, MG. Baseada no mapa geológico de Bistrichi, 2000 
 

Coleta de material- Monte Verde,MG 
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2.2. Aspectos botânicos 
 

 A floresta é um tipo de vegetação que se caracteriza pela predominância de 

árvores, quase sempre em densos agrupamentos. O termo é, por vezes, extensivo a 

toda formação fechada, mesmo baixa, como na expressão inglesa “scrub-forest” 

(florestas arbustivas) ou a toda formação composta por árvores, mesmo que seja 

aberta, como na “floresta-parque”. As formações florestais ocorrem sempre que o 

balanço de água no solo resulte em saldo favorável, seja pelas precipitações 

abundantes (nos climas quentes), seja pela fraca evaporação (nos climas frios). Daí 

decorre o fato de serem as florestas encontradas desde o equador até elevadas 

latitudes, embora sejam muito diversificadas as formas sob as quais se apresentam, 

variando desde as opulentas e intrincadas florestas equatoriais até as florestas 

uniformes e abertas das regiões frias. No Brasil (Figura 13), sua distribuição em 

clima quente e úmido, acha-se compreendida a Floresta Amazônica, enquanto, de 

que as Florestas da Encosta Atlântica, são favorecidas pelas chuvas orográficas. 

Nas demais áreas, a sua distribuição acha-se relacionada a fatores de âmbito mais 

restrito. Do ponto de vista fisionômico, podem ser essas florestas divididas em dois 

grandes grupos: o das latifoliadas, representado pela floresta de Araucaria, e o das 

aciculifoliadas, representado pelos demais tipos de florestas (ROMARIZ, 1996) 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19

Savana

Savana estépica

Estepe

Campos

Floresta ombrófila densa

Floresta ombrófila  aberta

Floresta ombrófila  mista

Floresta estacional semidecidual

Floresta estacional decidual

Área das formações pioneiras
com influências marinha e fluviomarinha
Área das formações pioneira
com influências fluvial ou lacustre

Área de tensão ecológica

Refúgio ecológico
Escala: 1: 10 000 000

Distribuição Regional da Vegetação Natural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 13- Mapa da distribuição vegetal do Brasil 

Fonte: IBGE, 2006 
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Figura 14- Mapa com os principais remanescentes florestais presentes no Brasil 

Fonte: SOS Mata Atlântica (2006) 

 
2.2.1. Floresta de Araucaria 

 

A associação de Araucaria e Podocarpus é a que melhor retrata a paisagem 

da Floresta ombrófila mista (VELOSO et al., 1991). Ocupa áreas inferiores das 

montanhas e atinge até 1500 m de altitude, concentrando-se nos vales, anfiteatros e 

nas encostas, onde é maior o grau de umidade e os solos estão mais protegidos 

(SEIBERT et al. 1975). Essa mata é caracterizada pela grande densidade de 

Podocarpus lambertii Klotzch ex Endl. Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze e pela 

presença associada de espécies das famílias Lauraceae, Myrtaceae, e um número 

significativo de epífitas, lianas, líquens e musgos. Nas várzeas mais úmidas, há 

adensamento de indivíduos de Podocarpus, com seu maior porte, e nos locais 

sombrios das baixadas úmidas, são encontrados agrupamentos de pteridófitas, 
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formados por Blechnum brasiliense Desv. ou Dicksonia sellowiana Hooker. 

(SEIBERT et al. 1975) 

Dentre as formações vegetais do Sul e Sudeste do Brasil, a Floresta de 

Araucaria é considerada uma das mais sensíveis a variações climáticas e, portanto, 

uma das mais importantes como indicador paleoclimático. A designação relaciona-se 

à presença do pinheiro-do-paraná, ou pinheiro brasileiro, espécie botânica 

classificada como Araucaria angustifolia, que em estágios avançados de maturidade 

atinge o dossel dessas florestas como o elemento emergente mais importante 

(JOLLY, 1998 & LORENZI,1992).  

 

2.2.2. Histórico 

 

No século XVIII - XIX, antes que a lavoura de café e cereais cobrisse as terras 

paranaenses e antes que os trigais cobrissem os campos gaúchos, a presença da 

Floresta de Araucaria era tão comum que os índios chamaram de curitiba (imensidão 

de pinheiros) toda essa extensa região, designação que deu origem ao nome da 

capital do Paraná. A espécie Araucaria angustifolia pertence a um pequeno grupo 

que abrange apenas dois gêneros: o Agathis, natural da Austrália, e a Araucaria, 

que aparece no Chile, Argentina e Brasil, e também na Australásia e nas ilhas 

Nortfolk (DUTRA & STRANZ, 2003). 

A cobertura vegetacional da mata com araucárias à época do início da 

colonização européia, foi estimada, com base em dados botânicos, em 200.000 km2. 

Ocorria de forma abundante nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul e de modo esparso em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (BEHLING, 

2006). 

A família Araucariaceae possui hoje uma distribuição dominantemente austral 

(DUTRA & STRANZ, 2003). A maior parte dos representantes modernos vive em 

florestas úmidas de locais submetidos a clima mesotérmico subtropical ou 

temperado (STRAHLER & STRAHLER, 1989; NIMER, 1990). 

A proposta filogenética para Araucariaceae é descrita por DUTRA & STRANZ, 

2003, baseada no registro fóssil (Figura 15). 
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     Agathis sp 

     Araucaria (13 spp.) 

     A. heterophylla 

     A. cunninghamii 

 

     A. araucana 

     A. angustifolia 

 

     A. hunsteinii 

     A. bidwilli 

     Wollemia nobilis 

     Nageia (Podocarpaceae) 

 

Figura 15- Filogenia da família Araucariaceae proposta ppor Henkel & w. Hochst (1865) 

modificada a partir dos dados de Setoguchi et al. (1998). Fonte: DUTRA & STRANZ (2003). 

 

 A família Araucariaceae é o grupo de coníferas mais primitivo ainda existente, 

com início de desenvolvimento marcado entre as eras paleozóica e mesozóica 

(Figura 16) (DUTRA & STRANZ, 2003). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16- Paleogeografia das Araucariaceae. As formas com ramos distribuídos desde a 

base representam tipos primitivos. A- Triássico; B- Jurássico – Cretáceo; C- Cretáceo superior 

Fonte: DUTRA & STRANZ (2003) 
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Segundo DUTRA & STRANZ (2003), o registro do Quaternário brasileiro 

(Figura 17), apesar de proveniente de localidades esparsas, permite acompanhar a 

resposta das araucarias às modificações climáticas durante os últimos 50.000 anos. 

Hoje, os representantes de Araucariaceae distribuem-se em grande parte junto a 

áreas elevadas e bem iluminadas, geralmente relacionadas a atividade neotectônica, 

e dotadas de solos de pequena espessura, litólicos e ácidos, em zonas de clima 

oceânico mesotérmico, das latitudes subtropicais a tropicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Distribuição paleogeográfica da família Araucariaceae durante o Quaternário 

Fonte: DUTRA & STRANZ (2003) 

 

2.2.3. Características gerais 

 

O pinheiro-do-paraná ou pinheiro-brasileiro, quando jovem, apresenta forma 

piramidal (LORENZI, 1992) e, quando adulto, diferencia-se por adquirir aspecto 

similar a uma “taça de champagne”, o que favorece seu destaque sobre as demais 

árvores (DE OLIVEIRA 1992).  

Essa característica decorre do fato de que seu tronco eleva-se normalmente a 

25 a 30 m de altura, sem apresentar, na árvore adulta, nenhuma ramificação, a não 

ser na parte mais alta. O tamanho dos ramos decresce da periferia para o centro, 

bem como a respectiva curvatura. Apenas no extremo de cada um é que se 

agrupam, em tufos, as folhas duras e aciculares. Em seu desenvolvimento, o 

pinheiro perde periodicamente seus ramos laterais mais baixos, até que consiga 
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ultrapassar em altura as árvores que o cercam, quando ele passa então a apresentar 

a forma característica da árvore adulta (ROMARIZ, 1996). 

Ainda de acordo com ROMARIZ (1996), abaixo das elevadas copas dos 

pinheiros, vários outros elementos latifoliados estão associados, formando diferentes 

estratos. As araucarias ficam espaçadas de forma que apenas suas copas se tocam, 

possibilitando a identificação do estrato mais alto da floresta (Figura 18 e Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18- Visão geral da floresta de Araucaria na região de Monte Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Araucarias jovens presente na área de estudo com destaque para suas copas em forma 

triangular 
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Segundo a classificação climática de Koeppen, a Araucaria angustifolia 

encontra-se distribuída em áreas de clima temperado, com chuvas sem estação 

seca. As temperaturas médias ideais são de 20o a 21o C no verão e de 10o a 11o C 

no inverno (RIZZINI, 1997). 

A distribuição altitudinal da Floresta de Araucaria faz-se em função da latitude 

(DE  OLIVEIRA, 1992). Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, encontra-se 

em altitudes maiores que 900 m. No seu limite sul, no Estado do Rio Grande do Sul, 

ocorre em altitudes mínimas de 500 m acima do nível do mar, e no Paraná, seu 

limite norte, em áreas de 500 até 1200 m acima do nível do mar (LORENZI, 1992). É 

encontrada como ilhas isoladas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, chegando a latitudes de até 20oS (HUECK ,1966 & 

ROMARIZ, 1996). 

Segundo KLEIN (1975) o estrato arbóreo inferior da Floresta de Araucaria é 

altamente diversificado, composto principalmente pelas espécies Apuleia leiocarpa 

(Caesalpiniaceae), Aspidosperma olivaceum (Apocynaceae), Aspidosperma 

polyneuron (Apocynaceae), Casearia decandra (Flacourtiaceae), Cedrela fissilis 

(Meliaceae), Copaifera trapezifolia (Caesalpiniaceae), Clethra scabra (Clethraceae), 

Drymis brasiliensis (Winteraceae), Ilex paraguariensis (Aquifoliaceae), Ilex theezans 

(Aquifoliaceae), Lythraea brasiliensis (Anacardiaceae), Merostachys multiramea 

(Poaceae), Myrciaria delicatula (Myrtaceae), Ocotea porosa (Lauraceae), Ocotea 

pulchella (Lauraceae), Parapiptadenia rigida (Mimosaceae), Podocarpus lambertii e 

Podocarpus sellowii (Podocarpaceae), Siphoneugenia reitzii (Myrtaceae), Sloanea 

monosperma (Elaeocarpaceae), Styrax leprosus (Styracaceae), Symplocos 

celastrina,  Symplocos itatiaiae e Symplocos nitidiflora (Symplocaceae), Weinmannia 

paulliniefolia (Cunoniaceae) e muitos outros taxa de acordo com o estágio evolutivo 

destas formações. 

 

2.3. Aspectos fitofisionômicos 
 
 De acordo com o mapa de fitofisionomias (Figura 20) publicado pelo Instituto 

Socioambiental (2003), a área de estudo apresenta quatro grandes domínios:  

 

• Mata Atlântica: também conhecida como floresta ombrófila, é uma típica 

floresta pluvial tropical, semelhante em diversos aspectos à floresta 
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Amazônica (BROWN, 1987). Esta floresta ocupa a faixa litorânea até a cota 

máxima de 1000 metros, originalmente estendendo-se por aproximadamente 

3000 km ao longo de toda costa brasileira (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, 1998). A temperatura é sempre alta e as chuvas freqüentes, 

com precipitação anual de pelo menos 1800 mm (HUECK, 1972). A flora é 

caracterizada por árvores de grande porte e acentuada riqueza de lianas e 

epífitas, mas há visíveis diferenças locais na composição e fisionomia da 

mata. Esta diversidade resulta de variações no regime de chuvas e 

temperaturas, as quais por sua vez são resultado do gradiente de altitude 

(OLIVEIRA FILHO & FONTES, 2000 apud TONHASCA JR., 2005) 

 

• Floresta Semidecídua: ocupa o planalto brasileiro em áreas de altitude 

média acima dos 600 m, “sombreadas” pelas serra ao longo da costa 

(MORELLATO & HADDAD, 2000). A barreira de montanhas retém o ar úmido 

originário do oceano e restringe o volume de água disponível para a 

vegetação localizada a oeste das serras. Sua temperatura é sensivelmente 

mais baixa por causa da maior altitude. Como resultado, a floresta 

semidecídua apresenta estação seca e fria bem definida, a qual geralmente 

ocorre entre abril e setembro na Região Sudeste (MORELATTO et al. 2000 

apud TONHASCA JR., 2005). Dependendo do local, entre 20 e 50% das 

árvores desta floresta perdem as folhas durante o inverno, provavelmente 

como adaptação ao estresse hídrico ou térmico. Epífitas e samambaias são 

abundantes, e o dossel superior pode atingir 20 a 30 m de altura. Esta floresta 

originalmente concentrava-se nos planaltos da Região Sudeste, mas o 

avanço da agricultura praticamente eliminou-a, restando hoje apenas 

pequenas áreas fragmentadas (TONHASCA JR., 2005). 

 

• Zona de Transição: região caracterizada por domínios florísticos indefinidos. 

Representa áreas anteriormente bem demarcadas floristicamente e que hoje 

se encontram modificadas por antropocória. É uma espécie de “ponte” entre 

um domínio florístico e outro. 

 

• Floresta de Araucaria: também conhecida como Floresta Ombrófila Mista, 

ocorria originalmente em áreas contínuas nos estados do Paraná, Santa 
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Catarina e Rio Grande do Sul, estendendo-se na forma de ilhas de vegetação 

pelos estados do Sudeste, principalmente locais mais altos (HUECK, 1972). 

Sua área remanescente é muito pequena devido ao desmatamento para fins 

agrícolas e à extração do pinheiro-do-paraná e de diversas canelas (Ocotea 

sp) de alto valor comercial. Por esta razão a floresta ombrófila mista é um dos 

ecossistemas brasileiros mais ameaçados e habitat de algumas espécies de 

árvores sob risco de extinção, como a imbuia (Ocotea porosa) e o sassafrás 

(Ocotea odorífera) (SILVA, 1999 apud TONHASCA JR., 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20- Aspectos fitofisionômicos e os principais domínios presentes na região de Monte 

Verde e áreas adjacentes com ocupação atual por floresta de Araucaria 

FONTE: Instituto Socioambiental- 2003 
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A comparação entre os dados fornecidos pelo ISA (2003) e IBGE (1991), 

tornou possível a reconstrução dos aspectos fitofisionômicos anteriormente 

descritos. De acordo com estas reconstruções (Figura 21), observa-se que toda área 

caracterizada atualmente como Zona de Transição, no limite acima da serra da 

Mantiqueira ao sul de Minas Gerais, foi dominada pela Floresta de Araucaria, 

enquanto seu limite inferior foi preenchido pela Mata Atlântica e uma pequena 

parcela da Floresta Semidecídua.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 06- Mapa de Fitofisionomias 

Modificado de ISA, 2003 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Reconstrução Fitofisionômica com os domínios nativos na região de Monte Verde 

e áreas adjacentes 

Fonte: SIQUEIRA, 2003- Modificado de ISA, 2003 
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2.4. Serra da Mantiqueira 
 
2.4.1. Aspectos gerais 
 

 Segundo ALMEIDA (1964), a denominação Mantiqueira foi estendida à zona 

limítrofe dos estados de São Paulo e Minas Gerais a norte do Morro do Lopo 

(município de Joanópolis), por motivos políticos, quando se discutia a demarcação 

de limites numa época em que a região era pouco conhecida. Ao relevo da região, 

designou-se “serra da Mantiqueira” na primeira metade do século XVIII, referindo-se 

assim, ainda hoje, à topografia escarpada através do qual as terras altas do sul de 

Minas Gerais descambam bruscamente para o vale do Paraíba do Sul. 

Em junho de 1985, através do Decreto 91.304/85, 422.873 hectares da serra 

da Mantiqueira situados a 46º51’ W e 21º 50’ S, englobando 25 municípios, foram 

declarados Área de Proteção Ambiental (APA) com o intuito de preservar a 

biodiversidade de uma região que compreende dois dos valiosos remanescentes de 

Mata Atlântica (até 1500 m), uma floresta subtropical com predomínio da Araucaria 

(entre 1500 e 2000 m), e os Campos de Altitude, que abrigam muitas espécies 

endêmicas (acima de 2000 m) (www.ibama.gov.br). 

Na região, encontram-se ainda algumas das cidades brasileiras com maior 

altitude (Quadro 02): 

 
Quadro 02- Cidades brasileiras pertencentes ao domínio da serra da Mantiqueira  

 Cidade Altitude 

01 Bueno Brandão- MG 1800 m 

02 Campos do Jordão- SP 1700 m 

03 Monte Verde- MG 1600 m 

04 Bom Repouso- MG 1600 m 

05 Senador Amaral- MG 1500 m 

06 Maria da Fé- MG 1300 m 

07 Munhoz- MG 1250 m 

08 Gonçalves- MG 1250 m 

09 Delfim Moreira- MG 1200 m 
     * os dados são da altitude média de cada região, constantes nos sítios eletrônicos das respectivas prefeituras 
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De acordo com NIMER (1989), o paralelismo das escarpas do Mar e da 

Mantiqueira, opondo-se frontalmente à direção dos ventos das correntes de 

circulação atmosférica pertubada, representada sobretudo pelas descontinuidades 

polares, exerce sensível influência sobre as precipitações pluviométricas, que 

crescem na proporção direta da altitude. Os níveis mais elevados da Mantiqueira 

recebem em média entre 2000 a 2500 mm de chuva durante o ano. 

 

2.4.2. Contexto geológico 
 
A serra da Mantiqueira estende-se pelo leste do estado de São Paulo, sul de 

Minas Gerais e sudoeste do Rio de Janeiro, sendo um divisor de águas entre as 

bacias do rio Grande, em Minas Gerais, e do rio Paraíba do Sul, em São Paulo e Rio 

de Janeiro. Segundo PONÇANO et al. (1981), esta serra é formada por morros e 

escarpas elevadas, através das quais o planalto mineiro termina diante do Vale do 

Paraíba. Encontra-se dividida em duas porções: serra da Mantiqueira Oriental e 

serra da Mantiqueira Ocidental (ALMEIDA 1964). A serra da Mantiqueira Oriental 

caracteriza-se por escarpas festonadas, originárias de relevos mais íngremes entre o 

planalto de Campos do Jordão (SP) e sua continuação até o maciço de Itatiaia (RJ), 

e termina a W, na altura da localidade de Monteiro Lobato (SP). A partir daí, a serra 

da Mantiqueira modifica-se para a configuração mais dissecada que caracteriza a 

serra da Mantiqueira Ocidental. 

 De acordo com ALMEIDA (1964), a Serra da Mantiqueira Ocidental, na qual 

se inclui a região de Monte Verde (BISTRICH 2000), possui origem mais complexa 

que a porção oriental, pois, além de corresponder ao fronte erodido do bloco de 

falha, também inclui grande área cujo relevo resulta da profunda escultura do 

planalto sul-mineiro pelos rios pertencentes às bacias do Paraíba do Sul e do Tietê. 

Na subzona ocidental da Mantiqueira paulista, o frontão serrano recuou 

profundamente de seu alinhamento pela expansão remontante da bacia do rio 

Paraíba do Sul, através da erosão realizada pelos seus afluentes, os rios Jaguari e 

Buquira. Geomorfologicamente, define-se a região como de montanhas complexas, 

maturamente dissecadas, originalmente peneplanada em nível de cerca de 2.000 

mas com altitudes, nas zonas mais erodidas, que caem gradualmente rumo ao limite 

ocidental para 1.400 m. Em toda subzona ocidental, observa-se a perfeita adaptação 

da drenagem às direções das estruturas gnáissicas regionais. A interpretação é que 
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essa drenagem se estabeleceu por erosão remontante, após o soerguimento da 

superfície Japi na região, não subsistindo vestígios da drenagem primitiva. Nota-se 

que a oeste da serra da Mantiqueira, na Zona Cristalina do Norte, a principal 

drenagem independe da estrutura, tendo sido imposta a partir da cobertura 

paleozóica. Os próprios rios Jaguari, Atibaia e Camanducaia, até a passagem pela 

Zona Cristalina do Norte, ficam controlados pela estruturação imposta da serra da 

Mantiqueira. As litologias da serra da Mantiqueira são relativamente pouco 

conhecidas. Predominam rochas de natureza gnáissica, em sua maioria de origem 

metassedimentar, incluindo quartzitos, mármores e metaconglomerados.  

 A subzona Mantiqueira Ocidental é constituída por relevos acidentados, 

dissecados, em geral com grandes amplitudes altimétricas e topos acima dos 1200 

m, destacando-se regiões acima de 2000 m, como ocorre nas bordas do Planalto de 

Monte Verde. É a região de topografia mais acidentada da serra, formada pelos 

sistemas de relevo de morros e montanhas (MMH), morros dissecados (Md), morros 

angulosos (Ma) e escarpas (E), porém com pequenos restos preservados de antiga 

superfície erosiva Pd3, representados por morrotes de cimeira (MTc). Apresenta 

como limites aproximados a Zona de Cisalhamento de Extrema, a NW, e a Zona de 

Cisalhamento de Jundiuvira, a SE (BISTRICHI, 2000). 

Entre os processos atuantes que modelam as formas de relevo na serra da 

Mantiqueira, encontram-se as retomadas de erosão que dissecam as encostas 

convexas. São comuns ravinas e grandes voçorocas. Fluxos de massa 

(escorregamentos e deslizamentos) ocorrem até o sopé das encostas, compondo os 

alvéolos e as planícies aluviais, associados aos fluxos de água pluvial e/ou fluvial 

que aceleram o processo de colmatação dos vales (GATTO et al., 1983). 

  

2.5. Importância dos estudos sobre o Quaternário 
  
 De acordo com SUGUIO (1999), a compreensão da natureza só pode ser 

atingida pelo conhecimento de sua estrutura e dos seus estágios evolutivos por 

enfoques multi e principalmente interdisciplinares. Os estudos do Quaternário são 

capazes de estabelecer o elo de ligação entre o passado geologicamente pouco 

remoto e o presente, podendo levar, em situações favoráveis, ao estabelecimento de 

prognósticos futuros. Em geral, dados locais e de passado recente são suficientes 

para o prognóstico de fenômenos locais, mas dados espacial e temporalmente 
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abrangentes tornam-se imprescindíveis ao prognóstico de fenômenos globais. Os 

cenários do Quaternário, que servem de pano de fundo ao presente, podem ser 

estudados sob múltiplos aspectos em confronto com a natureza atual, modificada 

pela presença do homem, especialmente nos últimos 100 anos. Disso resulta o 

caráter multidisciplinar dos estudos do Quaternário, que deve necessariamente 

adquirir a interdisciplinaridade indispensável para o aumento da eficiência de suas 

pesquisas. 

 O mesmo autor delimita três objetivos para os estudos do Quaternário, dos 

quais dois se destacam, nesta pesquisa, como de suma importância: 

 

• “... a primeira grande meta dos estudos do Quaternário reside na sua 

aplicação à ciência ambiental. Os conhecimentos cada vez mais aprimorados 

do presente e do passado geologicamente pouco remoto da natureza devem 

fornecer os subsídios indispensáveis ao relacionamento progressivamente 

mais harmonioso do homem com a natureza. Os estudos do Quaternário que 

adotam técnicas de abrangência global na tentativa de compreensão das 

dinâmicas naturais pretérita e presente, certamente fornecem os subsídios 

necessários ao desenvolvimento sustentável...(SUGUIO et al., 1997 a,b apud 

SUGUIO, 1999).” 

• “...consiste em tentar prever a deflagração futura de alguns fenômenos 

naturais, induzidos ou não pelo homem. A reconstituição de eventos do 

passado geologicamente pouco remoto e o caráter freqüentemente cíclico 

desses fenômenos devem fornecer elementos necessários ao prognóstico de 

ocorrência futura desses eventos...” 

 
2.6. Importância dos estudos palinológicos 

 
2.6.1. Definição 

  
 A palinologia faz parte da área de pesquisa designada como 

micropaleontologia. De acordo com CASSAB (2004 apud CARVALHO 2004), a 

micropaleontologia atingiu grande desenvolvimento a partir da necessidade 

econômica de se estudar os microfósseis para a indústria do petróleo. Microfósseis 

são excelentes elementos para a correlação e datação das camadas, devido a sua 
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extensa variabilidade morfológica, grande abundância nas rochas sedimentartes e à 

rápida evolução de algumas de suas formas. Correspondem restos fossilizados de 

organismos invisíveis a olho nu, estudados com o auxílio de microscópio ou lupa, 

entre as quais se incluem grãos de pólen e esporos. 

 O termo pólen foi criado por Hyde & Adams (1944), a partir do grego “pales”  

(ŋαλυνω = polvilhar), palavra sugestiva de “refeição fina”, que é correlacionável com 

o latim “pollen” (farinha, pó) (TRAVERSE, 1988). A palinologia é a ciência que 

abrange o estudo dos grãos de pólen das angiospermas e gimnospermas, esporos 

das pteridófitas e briófitas assim como esporos de algas e fungos e outras estruturas 

biológicas não destruídas. O conceito “polínico”, portanto, diz respeito unicamente a 

grãos de pólen, enquanto que o “palinológico” diz respeito a todos os elementos 

estudados em palinologia. Desse modo, a análise palinológica refere-se ao estudo 

da composição palinológica de sedimentos, resultando nos espectros polínico e 

palinológico (BARTH, 2004). 

 
2.6.2. A palinologia e os estudos do Quaternário 

 

Os estudos palinológicos no Quaternário, embora recentes, têm-se tornado 

cada vez mais significativos à medida que possibilitam a determinação de de 

alterações na cobertura vegetal,  estas correlacionáveis muitas vezes a fenômenos 

ligados às mudanças climáticas. 

O estudo de grãos de pólen e esporos, dentre outros elementos 

micropaleontológicos e sedimentológicos a eles associados, permite a observação 

da substituição de uma associação vegetal por outra, amparados por diferentes 

variáveis através das quais se torna possível a realização de relações 

paleoambientais, paleoclimáticas e paleoecológicas. 

DUTRA (2004) observa que, para garantir sua sobrevivência, as espécies 

costumam apresentar um amplo espectro de comportamento. Enquanto algumas 

mantêm seus caracteres primitivos, outras mais plásticas, modificam-se, assumindo 

feições típicas e de acordo com as condições do meio. Quando a adaptação torna-

se impossível, movem-se para outros nichos ou extinguem-se. Mesmo aí, pelas 

evidências negativas, permitem avaliar as condições ambientais vigentes. 
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No Quaternário, têm-se ainda os sinais atuais da vegetação, os parâmetros 

climáticos modernos e a ciclicidade destes eventos como dados a serem 

considerados no processo de interpretação paleoclimática e paleovegetacional. 

Conforme ressaltado por DE OLIVEIRA et al. (2005), o desenvolvimento e a 

aplicação de técnicas palinológicas em vários registros sedimentares do Quaternário 

brasileiro, especialmente a partir da década de 1970, permitiram uma melhor 

compreensão do complexo padrão das alterações em diferentes formações vegetais 

durante o Quaternário Tardio, decorrentes tanto das mudanças climáticas globais 

quanto daquelas de origem antrópica. 

  

2.7. Importância dos estudos sedimentológicos 
 
           2.7.1. Definição 
 
 A sedimentologia é o estudo dos depósitos sedimentares e suas origens. Ela 

é aplicável em vários tipos de depósitos: antigos ou modernos, marinhos ou 

continentais, incluindo a caracterização de seus conteúdos quanto a aspectos 

paleontológico, mineralógico, textural e quanto a estruturas. Abrange a diagênese e 

a evolução temporal e espacial. Esta ciência baseia-se na descrição de numerosas e 

intrincadas feições de sedimentos, moles ou consolidados, em sucessões naturais, 

seguida de reconstrução dos processos de sedimentação em termos estratigráficos 

e tectônicos. Para isso, a sedimentologia toma emprestados dados e métodos de 

vários ramos das geociências (Figura 22) e das ciências afins (SUGUIO,2003). 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 22- Visão “egocêntrica” da sedimentologia (modificada de Potter, 1974), mostrando as 

relações com algumas disciplinas geológicas e com outras matérias ligadas aos conhecimentos 

científicos fundamentais. Fonte: SUGUIO, 2003. 
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 2.7.2. A sedimentologia e os estudos no Quaternário 
 

O possível significado paleoambiental do conteúdo micropaleontológico, em 

termos de fatores controladores regionais como paleoclima e nível relativo do mar, 

só pode ser devidamente discutido após avaliada a influência de fatores locais sobre 

a distribuição de microfósseis. Dentre estes fatores, destacam-se duas variáveis 

essencialmente sedimentares, o aporte, quanto a volume, origem e constituição, e 

os processos deposicionais, ambas com implicações paleogeográficas, paleo-

hidrodinâmicas e paleoflorísticas. Se a determinação da taxa de aporte depende da 

relação entre idade e espessura de cada intervalo vertical amostrado, e pressupõe 

assim a realização de datações, a caracterização qualitativa deste aporte passa 

necessariamente pelo estudo da distribuição granulométrica, seguido, em caso de 

detalhamento, pelo exame da composição mineralógica. Os processos 

deposicionais, por sua vez, materializam-se e podem ser inferidos nas fácies 

sedimentares, unidades sedimentares concretas e descritivas, porém desconfinadas 

estratigraficamente (WALKER 1976, 1992, ANDERTON 1985, GIANNINI 1993), 

delimitadas com base em mudanças de uma ou mais dentre cinco propriedades 

macroscópicas: geometria externa, estruturas, paleocorrentes, granulação e fósseis. 

As associações laterais e sucessões verticais de fácies, vistas enquanto 

materializações de processos deposicionais, são imprescindíveis para a 

compreensão do contexto e da evolução paleogeográfica local. 
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3. METAS E OBJETIVOS   
 

 A meta ou objetivo geral desta Dissertação de Mestrado é reconstruir a 

evolução da flora no Quaternário tardio da parte sul da serra da Mantiqueira e avaliar 

suas implicações paleoclimáticas, a partir da integração de dados palinológicos e 

sedimentológicos. Metodologicamente, a principal meta da pesquisa é conhecer o 

modo como os parâmetros sedimentológicos se vinculam e se correlacionam a 

mudanças do conteúdo palinológico da vegetação em áreas de encosta e planalto e 

avaliar as possiblidades de uso desta correlação na interpretação paleoclimática. 

Pode também ser considerada meta da pesquisa contribuir de alguma forma para: 

 

• Discutir possíveis mudanças climáticas ocorridas na serra da Mantiqueira em 

relação a hipóteses biogeográficas para o período do Último Máximo Glacial 

(ca. 18.000 anos antes do presente); 

• Testar hipóteses sobre a evolução da Floresta de Araucaria no Sudeste do 

Brasil durante o Último Máximo Glacial; 

• Testar hipóteses sobre os refúgios florestais e a expansão/redução da 

Floresta de Araucaria durante a máxima depressão térmica do Pleistoceno 

Tardio. 

 
Para o alcance destas metas, os seguintes objetivos foram estabelecidos: 

 

• Obter dados palinológicos qualitativos e quantitativos a partir de amostras de 

subsuperfície em solos orgânicos na região de Monte Verde (MG); 

• Analisar sedimentologicamente os materiais amostrados, quanto a aspectos 

texturais e químico-mineralógicos; 

• Inferir variações de aporte e/ou processo sedimentar através das análises 

sedimentológicas; 

• Conhecer os parâmetros sedimentológicos que estão vinculados a mudanças 

na cobertura vegetal indicadas pela palinologia; 

• Correlacionar os dados palinológicos e sedimentológicos de modo a construir 

um modelo integrado de evolução paleoflorística; 

• Inferir interpretações paleoclimáticas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 4.1. Coleta de sedimentos 
 
 Foram coletadas três colunas sedimentares, designadas MV1, MV2 e MV3. O 

procedimento de coleta adotado fundamentou-se na utilização do equipamento 

vibrocorer (vibro-amostrador), que permite a retirada de testemunhos contínuos e 

sem deformação.  

 

 4.1.1. Perfil MV1 

 

No primeiro ponto de coleta (MV1), atingiu-se profundidade de 2,32 m (Figura 

23 e 24). O local amostrado, aproximadamente a 2m da margem esquerda do 

Córrego dos Cadetes, afluente do rio Jaguari, é urbanizado com cobertura vegetal 

escassa, mas com presença de Araucaria, Podocarpus, Sphagnum, entre outros. A 

coluna amostrada corresponde aparentemente a “solo orgânico” (sensu sucessão 

edafoestratigráfica) sobre sedimentos luto-arenáceos, gradando da base para o topo 

de castanho escuro a castanho avermelhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 23- Início da perfuração                      Figura 24- Retirada do tubo após perfuração 

                              Ponto MV1                                                                     Ponto MV1                           
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 4.1.2. Perfil MV2 

 

No segundo ponto de coleta, designado MV2, atingiu-se profundidade de 2,10 

m. O material, observado em campo, aparentemente é formado por turfa sáprica, 

com algumas porções arenosas ao longo da seção. Este ponto de amostragem 

encontra-se a aproximadamente 2 m de distância e em cota topográfica, inferior  ao 

ponto MV1, e em contexto sedimentar análogo, o que assegura possibilidade de 

análise de correlação lateral (Figura 25). Também foi coletado em adjacência ao 

Córrego dos Cadetes, com cerca de 5 m de distância de sua margem direita. O 

material encontrava-se bem compactado, o que dificultou o processo de amostragem 

(Figura 26 e 27). O final da penetração, a 2,10 m de profundidade (Figura 28) 

corresponde à camada de areia grossa, conforme observado pelo exame da base do 

tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25- Visão geral do ponto de coleta MV2 

Ponto Amostrado 
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Figura 26 e 27- Perfuração no Ponto MV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 28- Detalhe da perfuração no Ponto MV2, na fase final da penetração 
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4.1.3. Perfil MV3 

 

No terceiro ponto de amostragem, adjacente a um corte artificial de altura 

decamétrica, a coleta foi realizada em duas etapas, tendo em vista a construção de 

perfil vertical composto. Na primeira etapa, com a utilização do vibrocore, atingiu-se 

profundidade de 2,17 m (Figura 29 e 30). O material atravessado aparentou 

composição predominantente argilo-turfácea, com presença de lente cascalhosa de 

espessura decimétrica na base, o que impediu a continuidade da perfuração. Optou-

se assim, na segunda etapa, por continuar a amostragem a partir desta lente, 

através da coleta de amostras pontuais a cada 10 cm, na parede da exposição, o 

que permitiu chegar até o embasamento granítico alterado, na profundidade de 4,05 

m (Figura 31). O material coletado nesta amostragem complementar é visualmente 

composto por argila turfácea com intercalações lenticulares de argila arenosa (Figura 

32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 e 30- Amostragem com Vibrocore, no Ponto MV3, até a profundidade 2,17m 
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Figura 31 e 32- Amostragem complementar, por catação manual, no ponto MV3, até a profundidade 

4,05 m. 
  

 Após a coleta de campo, as amostras ficaram armazenadas nos respectivos 

tubos de alumínio ou sacos plásticos, para evitar contaminação e oxidação do 

sedimento coletado, até o momento de seu tratamento. 

 

 4.2. Análise de superfície 
 

 Foram coletadas onze amostras superficiais, das quais três, designadas MV 

01, MV05 e MV06 (Figura 33, 34, e 35), foram utilizadas neste trabalho para 

comparação entre os dados e conseqüente obtenção dos sinais modernos de 

Poaceae na região de Monte Verde além da compreensão de sua fisionomia. 

 As amostras foram coletadas na profundidade máxima de 5 cm. Após a coleta 

o material foi armazenado em sacos plásticos, devidamente identificados e 

encaminhadas para tratamento e análise palinológica. 
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Figura 33- Local de coleta da amostra MV01 (superfície) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34- Local de coleta da amostra MV05 (superfície) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35- Local de coleta da amostra MV06 (superfície) 
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 4.3. Confecção da seção geológica 
 

A seção topográfica e geológica foi obtida com base na carta topográfica da 

região de Camanducaia (IBGE, 1972). Nesta, localizaram-se as coordenadas 

geográficas do ponto de coleta e através de uma reta as cotas foram transferidas 

para papel milimetrado e postetriormente plotadas no Laboratório de 

Geoprocessamento da UnG para digitalização no programa Auto-Cad.  

 

4.4. Métodos de laboratório 
 

As análises sedimentológicas e a quantificação mineralógica foram realizadas 

respectivamente nos laboratórios de Sedimentologia e Petrografia Sedimentar, 

ambos no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IG-USP), sob 

orientação do Prof. Dr. Paulo C. F. GIANNINI, enquanto a pré-preparação química 

das amostras para a identificação dos taxa palinológicos realizou-se no Laboratório 

de Palinologia e Paleobotânica “Prof. Dr. Murilo Rodolfo de Lima” da Universidade 

Guarulhos (UnG), em Guarulhos-SP com a co-orientação do Prof. Dr. Paulo Eduardo 

DE OLIVEIRA e colaboração da Profª Drª Maria Judite GARCIA. A documentação 

fotomicrográfica foi elaborada no Laboratório de Geociências da UnG com o uso do 

microscópio  óptico Olympus modelo BX 51 e, no Laboratório de Petrografia 

Sedimentar do IG-USP, ao sistema de captação digital Leica Q-Win acoplado a 

microscópio de luz polarizada Zeiss Axioplan2. As principais etapas laboratoriais 

encontram-se descritas a seguir. 

 
 4.4.1. Descrição do testemunho 

  

 Após a abertura dos tubos de alumínio, as colunas de sedimentos obtidas 

foram medidas com trena, fotografadas e descritas (Figura 36), com ênfase na 

sucessão estratigráfica baseada em características sedimentológicas visíveis a olho 

nu, como cor, granulação dominante, estruturas e macrofósseis vegetais. Esta 

análise teve como finalidade a identificação e caracterização de fácies sedimentares.  
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Figura 36- Abertura e medição de testemunho 

 
 4.4.2. Amostragem de alíquotas 

  

 Após a descrição da coluna sedimentar, realizou-se a amostragem das 

alíquotas para análise palinológica. A cada intervalo de 5 cm, retiraram-se duas 

alíquotas de 1 cm3, uma para processamento palinológico e outra para ou datação 
14C ou arquivo (Figura 37 e 38). As alíquotas palinológicas foram colocadas em 

frascos de vidro, lacrados e etiquetados (Figura 39 e 40). O restante do material 

existente no intervalo vertical de 5 cm foi direcionado para as análises 

sedimentológicas, cujo objetivo foi explorar possíveis mudanças químicas (teor de 

carbono orgânico), granulométricas (teores de areias e finos lutáceos) ou 

mineralógicas (teor em massa e quantificação de tipos de minerais pesados na 

fração areia).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 37 e 38- Subamostragem de material para palinologia, a partir de testemunho: retirada de duas 

alíquotas de 1 cm3 a cada 5 cm de coluna vertical 
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Figura 39 e 40- Detalhe da subamostragem e do armazenamento das alíquotas em frascos de vidro 

com respectiva identificação 

 

 4.4.3. Escolha de testemunho e intervalo vertical 
 

 Em vista da quantidade de trabalho envolvida na realização de análises 

sedimentológicas e, principalmente, palinológicas, e do tempo restrito disponível 

para a realização da pesquisa, optou-se inicialmente por investigar apenas um dos 

três testemunhos, o que demandava decicir qual testemunho, e em que intervalos. 

Em estudos palinológicos, esse tipo de decisão depende do intervalo cronológico da 

coluna sedimentar e recomenda-se, portanto, pelo menos uma datação prévia. Para 

efetuar uma escolha criteriosa e coerente, adotaram-se os seguintes procedimentos: 

 

• Para cada testemunho retiraram-se amostras aleatórias, mantendo porém um 

mesmo padrão de distribuição de profundidades (0, 10, 40, 60, 100, 140 cm, 

mais o intervalo basal); 

• Após o processamento e amostragem (cujos métodos encontram-se descritos 

no item 4.4.4), as lâminas destes oito intervalos de cada testemunho foram 

analisadas palinologicamente ao microscópio óptico; 

• De acordo com a quantidade de palinomorfos e seu estado de preservação 

elegeu-se o testemunho MV2 como prioritário; 

• Com profundidade total de 2,10 metros, todo o material foi descrito e 

processado para análises palinológicas e sedimentológicas e o ponto de 1,00 

metro foi escolhido para datação inicial. Com o resultado obtido (cerca de 

20000 anos A.P.), optou-se pela análise deste perfil até esta profundidade 
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(1,00 m), a partir da qual mais tarde realizaram-se mais quatro datações 

(pontos 90, 70, 40 e 10 cm); 

• O restante do material, até os 2,10 metros de profundidade, juntamente com 

os dois outros perfis amostrados (MV1 e MV3) serão analisados em 

oportunidade futura, para comparação entre as seções e uma interpretação 

mais completa sobre os registros da região. Não são, portanto, objeto de 

estudo analítico laboratorial desta Dissertação. 

 

 4.4.4. Método palinológico 
  
 A extração dos palinomorfos utilizou métodos convencionais descritos por 

COLINVAUX et al. (1999), BERGLUND (1986), FAEGRI (1979) e SALGADO-

LABORIAU (1973). As etapas envolvidas incluíram adição de pólen exótico, 

processamento químico, montagem das lâminas, quantificação dos palinomorfos e 

confecção de palinodiagramas. Estas etapas encontram-se resumidas a seguir. 

 

  Adição de pólen exótico 
  De acordo com o método de STOCKMARR (1971), foram adicionadas 

cápsulas de pólen exótico (Lycopodium clavatum) às amostras para determinação 

da concentração polínica (número de palinomorfos por cm3 de sedimentos). A 

concentração, especificada pelo produtor, foi de 13.340 +/- 100 esporos de 

Lycopodium clavatun por cápsula. A cada amostra, adicionaram-se duas pílulas de 

Lycopodium lentamente dissolvidas com ácido clorídrico (HCl) diluído a 10% para 

eliminação da matriz carbonática. Após a dissolução, acrescentou-se e misturou-se 

água destilada que depois de misturada ao material, colocado em tubos de 

ensaio,foi centrifugado em seguida por cerca de cinco minutos (2500 rpm). Esta 

última etapa foi repetida por duas vezes para garantir a eliminação total do 

carbonato inicial. 

 
 Processamento químico  

 A etapa de tratamento químico foi realizada em capela com exaustor para 

eliminação dos gases provenientes dos reagentes químicos utilizados. A seqüência 

encontra-se descrita em seguida. 
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 Eliminação de silicatos: Adicionou-se ácido fluorídrico (HF) concentrado às 

amostras, que assim permaneceram em banho-maria, a 100ºC, por 30 

minutos. Após esse período, as amostras foram lavadas com água destilada e 

centrifugadas, repetindo-se esta operação por duas vezes. 

 

 Eliminação de ácidos húmicos: Utilizou-se hidróxido de potássio (KOH) 

diluído a 10% para dissolução cáustica dos ácidos húmicos presentes nas 

amostras. Estas permaneceram em banho-maria por cinco minutos e em 

seguida foram lavadas com água destilada e centrifugadas, repetindo-se esta 

última etapa por duas vezes. 

 

 Acetólise: esta etapa destina-se a destruição dos componentes celulósicos e 

à limpeza do interior dos grãos de pólen, com a finalidade de evidenciar sua 

estrutura. Primeiramente, realizam-se duas lavagens e centrifugações do 

material com ácido acético glacial (CH3COOH), para eliminar a água presente 

e evitar assim sua reação indesejável (exotérmica e explosiva) com a solução 

acetolisante. Em seguida, utilizou-se uma mistura 9:1 de anidrido acético 

(CH3CO)SO e ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, que foi adicionada às 

amostras e a elas misturada com bastão de vidro. Após a mistura, o material 

foi colocado em banho-maria a seco, por dez minutos, centrifugado e o líquido 

acetolizante descartado. Para eliminação completa da solução, realizaram-se 

mais duas lavagens e centrifugações com ácido acético glacial (CH3COOH).  

 

 Montagem de lâminas 
 As lâminas de palinomorfos foram montadas em glicerina, misturada aos 

resíduos obtidos pelo tratamento químico das amostras. Colocou-se uma gota do 

resíduo sobre a lâmina, esta coberta por lamínula contornada com parafina sobre 

chapa térmica aquecida. A parafina, ao derreter, veda a lamínula e a lâmina, 

preservando o resíduo em seu interior. Para cada alíquota, montaram-se desse 

modo dez lâminas. A glicerina permite que o grão gire através de um simples toque, 

o que facilita a comparação morfológica e a conseqüente identificação do 

palinomorfo. Para material permanente, montaram-se mais cinco lâminas, com 

Cellosize aquecido em chapa térmica para a fixação; posteriormente, usou-se o 

Entelan, adicionado sobre cada lâmina antes da sobreposição pela lamínula. Depois 
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de uma semana, estas lâminas permanentes foram limpas e vedadas com parafina. 

A utilização desse material destina-se à marcação dos palinomorfos mais 

representativos, haja visto que o material na glicerina pode deslocar-se no transecto. 

 

 Identificação e quantificação de palinomorfos  
 Os taxa botânicos encontrados foram identificados e fotografados com 

microscópio óptico para fotomicrografia em aumento de 1000x. A contagem dos 

palinomorfos definiu-se posteriormente em função das características palinológicas 

das amostras. Em caso de super-representação de um ou mais tipos morfológicos, 

utilizou-se a curva de saturação proposta por SALGADO-LABOURIAU (1973) apud 

BARBIERI-RIBEIRO, (1994). Caso contrário, contaram-se no mínimo 300 grãos de 

pólen arbóreo em cada amostra. A identificação e descrição dos palinomorfos foi 

desenvolvida com o uso da palinoteca de referência do Laboratório de Palinologia e 

Paleobotânica da UnG, que contém cerca de 4000 espécies botânicas de diferentes 

ecossistemas brasileiros, e de bibliografia específica e descritiva tais como: 

ERDTMAN (1969), SALGADO-LABOURIAU (1973), KUHRY (1977), MARKGRAF 

(1978), MURILLO & BLESS (1978), TRYON & TRYON (1982), HAMMER (1984), 

BARROSO (1991a e 1991b), ROUBIK & MORENO (1991), DE OLIVEIRA (1992), 

GARCIA (1994), LORSCHEITTER et al. (1998, 1999, 2000, 2001), COLINVAUX et 

al. (1999), BARROSO et al. (2002) e MELHEM et al. (2003), entre outros. 

 
 Confecção de diagramas de concentração 
 Após a contagem polínica, foram confeccionados diagramas de porcentagem 

e concentração, através dos programas TILIA/TILIA GRAPH/CONISS (GRIMM, 

1987) que permitem a avaliação gráfica das alterações vegetacionais ao longo das 

seções colunares, para finalidades de interpretação paleoambiental. 

 Com a utilização do programa TILIA, foi possível gerar valores de 

porcentagem e concentração (grãos por cm3) obtidas para cada taxa em relação à 

soma total de pólen arbóreo, arbustivo e herbáceo. Para o cálculo de concentração 

de palinomorfos, utilizam-se variáveis referentes à concentração do esporo exótico 

por pílula e a quantidade desses esporos na contagem polínica. 

 O programa estatístico CONISS estabelece biozonas baseadas nos 40 taxa 

mais representativos analisados nos gráficos de porcentagem e concentração. O 
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programa correlaciona similaridades entre as amostras, que podem refletir condições 

ambientais das biozonas estabelecidas. 

 

  4.4.5. Método sedimentológico 
  

  O processamento sedimentológico foi desenvolvido ao longo de toda seção 

colunar MV2, acompanhando a palinologia, ou seja, analisado a cada 5 cm de 

acordo com as seguintes etapas: 

 

  Ensaios granulométricos 

  As amostras foram submetidas à análise granulométrica convencional, por 

pipetagem, elutriação e peneiramento. A realização destes ensaios enquadrou-se no 

objetivo de caracterizar sedimentologicamente fácies e horizontes estratigráficos. 

Constituiu também etapa preliminar necessária a análise de minerais leves e 

pesados. As amostras sedimentológicas, foram dispersas mecânica e quimicamente, 

com adição de pirofosfato de sódio, em provetas de 2000 ml, onde realizou-se a 

pipetagem para quantificação dos cinco intervalos de 1Ø  (escala phi de KRUMBEIN, 

1938) entre silte grosso e argila. O material contido na proveta foi em seguida 

submetido a lavagem por elutriação, para eliminação do material lutáceo. Submeteu-

se o resíduo arenoso da elutriação a peneiramento ao vibrador mecânico em 

intervalos de 0,5 Ø. Os produtos de peneiramento foram pesados em balança 

analítica e embalados para arquivo. 
   

   Dosagem de matéria orgânica 

  A determinação de matéria orgância foi aplicada à amostra total realizada 

através de ataque por água oxigenada (H2O2) 30 volumes a quente (60ºC), segundo 

método de GRANT-GROSS (1971). A análise foi aplicada à amostra total. A este 

ensaio foram submetidas 41 amostras, sendo 11 de sedimentos turfosos eólico. 

 

  Separação de minerais leves e pesados 

  Todas as amostras processadas no ensaio de granulometria foram 

submetidas à análise densimétrica por flutuação-afundamento em líquido denso 

(bromofórmio CHBr3, d ~ 2,83) seguindo em linhas gerais procedimentos descritos 

por PARFENOFF et al. (1970) e CARVER (1971). Dos produtos de peneiramento 
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correspondentes aos intervalos entre 2 e 4 Ø, foi escolhido o intervalo de 1 Ø 

imediatamente acima (mais fino) da classe modal. Este intervalo correspondeu à 

classe de areia muito fina  a areia média (3 a 4 Ø). As frações de minerais leves e 

pesados assim obtidas foram pesadas em balança de precisão. O bromofórmio 

dissolvido em álcool foi recuperado periodicamente, através de processo de lavagem 

com água corrente, em fluxo ascendente, no frasco kitasato. Este procedimento foi 

adotado por uma questão de equivalente hidráulico e de tendência de concentração 

em massa de minerais pesados (GIANNINI, 1993). As frações obtidas de minerais 

leves e pesados foram pesadas em balança de precisão. 

 

  Separação ao imã manual  
  As frações de minerais pesados concentradas ao bromofórmio foram 

submetidas a separação magnética. Esta separação consistiu em atritar de maneira 

suave um imã, devidamente envolvido em saco plástico com espessura maior que 

0,5 mm, sobre a fração de grãos pesados previamente espalhada em superfície lisa. 

Nesse processo, alguns grãos não magnéticos aderem ao plástico, devido a 

deformação deste material ou ao arraste mecânico. Para evitar esta presença 

indesejável de grãos não magnéticos, procurou-se ao final do ensaio espanar 

delicadamente os grãos atraídos com um pincel fino de cerda mole. Em seguida, 

retirou-se o imã do interior do saco plástico, liberando-se os minerais magnéticos 

para o recipiente destinado a pesagem em balança analítica. 

 

  Confecção de lâminas de grãos pesados  

  A confecção de lâminas de grão de minerais pesados foi realizada em chapa 

aquecedora a aproximadamente 100º C, com Bálsamo do Canadá natural como 

meio de imersão. 

 

  Análises mineralógicas  

  As lâminas de grãos de minerais pesados foram examinadas ao microscópio 

petrográfico e suas respectivas assembléias minerais foram quantificadas, dentro de 

um total de pelo menos 100 grãos, através da contagem ao longo de uma linha reta 

(ribbon method de GALEHOUSE, 1971). Calculou-se o índice ZTR, somatório de 

minerais ultraestáveis (zircão, turmalina e rutilo) dentre grãos pesados transparentes 

não micáceos, de acordo com a definição original de HUBERT (1962). De modo 
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análogo, foram calculados índices somatórios de minerais metaestáveis (estaurolita, 

apatita, epídoto, cianita, sillimanita, granada), e instáveis (piroxênios, anfibolitos e 

andaluzita), adotando-se a classificação de estabilidade de minerais pesados de 

PETTIJOHN (1957). 

 

 Tratamento dos resultados sedimentológicos 
 Balanços de massa em valores de distribuição percentual foram executados, 

para cada amostra, ao término das análises granulométricas e densimétricas. 

 A partir dos resultados brutos de distribuição granulométrica obtidos através 

das técnicas de pipetagem e peneiramento, calcularam-se os valores de parâmetros 

estatísticos (diâmetro médio, desvio padrão, assimetria e curtose) pelo método 

analítico dos momentos de Pearson, através do programa Momento 4.123, de 

GIANNINI (1999). As assembléias de minerais pesados e os índices de maturidade 

mineralógica foram calculados através do programa Pondcont 2000.123, de mesmo 

autor. 

 Os resultados obtidos foram lançados em gráficos de barras em função da 

profundidade do furo, utilizados para a verificação do comportamento dos atributos 

sedimentológicos ao longo do testemunho e sua comparação com os gráficos 

palinológicos. Para efeito de análise e discussão de resultados, os atributos 

sedimentológicos foram abordados na seguinte ordem: proporções de distribuição 

granulométrica; parâmetros estatísticos e distribuição granulométrica; teor de 

carnono orgânico; quantificação de minerais pesados. 

 

 4.5. Datações 
 

As datações foram realizadas no laboratório Beta Analytic Inc. (EUA) pelo 

método do 14C em massa de 1cm3 de sedimento orgânico. 

 

 4.6. Cálculo de taxas de sedimentação 

 

 De posse dos resultados de datação, calculou-se a taxa de sedimentação 

média de cada trecho do testemunho compreendido entre dois sucessivos 

horizontes datados, através do quociente entre a espessura do trecho e a sua 

duração. Estas taxas permitiram inferir a idade das profundidades limítrofes de 
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intervalos verticais distintos por critérios palinológicos (biozonas) e sedimentológicos, 

e, por extensão, estimar as taxas de sedimentação média também destes intervalos. 
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5. RESULTADOS 
  
 5.1. Datações radiocarbônicas 
 
 As amostras enviadas para datação apresentaram os resultados listados na 

Tabela 01. 

 
Tabela 01- Resultado das datações radiocarbônicas para o testemunho MV.2 

Profundidade Idade (anos A.P.) Idades calibradas (anos 
A.P.) 

10 cm 2.260 +/- 40 2350 - 2150 

40 cm 8.240 +/- 40 9310 - 9050 

70 cm 9.860 +/- 40 11280 - 11190 

90 cm 15.570 +/- 80 19080 - 18140 

100 cm 17.310 +/- 100 20830 - 20370 

 
5.2. Taxas de sedimentação 

 

A taxa de sedimentação dos intervalos datados encontram-se listados na 

Tabela 02. 
  

Tabela 02- Taxas de sedimentação médias calculadas, com base nas idades calibradas do 

testemunho MV2 
Taxa de sedimentação 

(mm/ano) 
Intervalo 

vertical (cm) 
Duração 

mínima (anos)
Duração 

máxima (anos) 
Máxima Mínima 

0-10 2150 2350 0,046 0,042 

10-40 6700 7160 0,045 0,042 

40-70 1880 2230 0,160 0,134 

70-90 6860 7890 0,029 0,025 

90-100 1290 2690 0,077 0,037 
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5.3. Resultados geológicos 
 

5.3.1. Descrição do testemunho 
 
 A sucessão sedimentar de 2,10m encontrada no testemunho MV2 encontra-

se sintetizada na Quadro 03. 

 
Quadro 03- Intervalos de profundidades e respectivas características sedimentológicas, observadas 

macroscopicamente ao longo do testemunho MV2 

 

Profundidade (cm) Fácies sedimentares 

0 a 50  Lutácea, porosa, aerada, rica em 

matéria orgânica coloidal 

50 a 120  Luto-arenácea, pouco compacta, rica 

em matéria orgânica coloidal e 

particulada 

120 a 130  Areno-lutácea, fina a muito fina, rica 

em matéria orgânica coloidal 

130 a 133  Areno-lutácea, fina a média, rica em 

matéria orgânica coloidal 

133 a 180  Luto-arenosa, rica em matéria 

orgânica coloidal 

 
5.3.2. Seção colunar 

 
Após a análise das características sedimentares do testemunho MV2, os 

dados foram anotados e a seção estratigráfica estabelecida (Figura 41).
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Figura 41- Seção estratigráfica colunar do ponto MV2 baseada em análise de fácies do testemunho realizada em laboratório- Escala: 1:20 

 

2350 – 2150 anos A.P. 

9310 - 9050 anos A.P. 

11280 - 11190 anos A.P. 

18140 - 19080 anos A.P. 
 20370 – 20830 anos A.P. 
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5.4. Resultados analíticos de sedimentologia 
 

5.4.1. Granulometria 
  
 Nos gráficos de resultados sedimentológicos (Figuras 42 a 54), os intervalos 

verticais com tendências regulares e aproximadamente contínuas de variação foram 

ressaltados com setas, com o intuito de identificar as principais mudanças graduais 

ou abruptas de assinatura textural e mineralógica, a serem correlacionadas entre si. 

 As concentrações de areia (Figura 42) e de argila (Figura 43) apresentam 

comportamentos opostos, claramente correlacionados entre si, e permitem subdividir 

a coluna sedimentar em quatro intervalos: de 105 a 80 cm, caracterizado por 

incremento de areia total e decréscimo de argila; de 80 a 60 cm e de 55 a 30 cm 

ambos caracterizados por queda de areia total e aumento de argila; e de 25 a 0 cm, 

sem tendência regular de variação. A profundidade de 55 cm, marcada por aumento 

abrupto do teor de areia, correlaciona-se ao contato entre o topo da fácies luto-

arenácea e a base da fácies lutácea porosa de turfa sáprica (Figura 37- seção 

estratigráfica). Aumentos localizados de areia total ocorrem também nas 

profundidades de 100 e 15 cm. 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 42                                                                   Figura 43 

Figura 42- Proporção em massa da fração areia 

Figura 43- Proporção em massa da fração argila 
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 Os mesmos quatro intervalos verticais reconhecidos no exame da 

concentração de areia estão presentes nos gráficos de areia muito fina (Figura 44) e 

areia fina (Figura 45), e com iguais tendências de variação. Assim, pode-se afirmar 

que a variação de areia total é determinada pelo comportamento dessas duas 

classes, que são de fato as modas da distribuição de freqüências dentro da fração 

areia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 44                                                                 Figura 45 

Figura 44- Variação vertical da proporção em massa da fração areia muito fina 

Figura 45- Variação vertical da proporção em massa da fração areia fina 
 

 Já as classes granulométricas de areia média (Figura 46) e areia grossa 

(Figura 47) não obedecem àquela subdivisão vertical de modo consistente. O que 

merece destaque nestas duas classes é a existência de três picos, já constatados no 

gráfico de areia total e também presente no de areia fina, em 100, 65-55 e 15 cm. 

Dada à situação do ponto de amostragem, localizado num alvéolo de relevo entre 

encostas íngremes, e o caráter luto-arenáceo, portanto viscoso, da sedimentação, 

estes três picos de areia fina a grossa registram provavelmente episódios de 

aumento de aporte por fluxos gravitacionais ou colúvios. 
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                            Figura 46                                                                        Figura 47 

Figura 46- Variação vertical da proporção em massa da fração areia média 
Figura 47- Variação vertical da proporção em massa da fração areia grossa 

 
 5.4.2. Minerais Pesados 

  

 A assembléia de minerais pesados transparentes encontrada na classe 

granulométrica analisada, areia muito fina (Tabela 03), dominada por zircão, epídoto 

e sillimanita, todos euédricos a subédricos, é compatível com rocha fonte 

metamórfica de médio a alto grau (fácies anfibolito superior a granulito inferior), 

situada próxima do sítio deposicional. Aponta assim para gnaisses e xistos do 

Complexo Piracaia. 

 O teor em massa de minerais pesados na areia muito fina (Figura 48) segue 

grosso modo o padrão de variação exibido pela fração areia, bem como pela própria 

classe areia muito fina. Dentre os minerais pesados, os opacos reúnem alguns dos 

componentes de maior densidade (ilmenita e hematita, por exemplo), o que os torna 

indicador razoável de competência hidráulica do agente ou processo transportador 

de sedimentos.  
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Tabela 03. Resultados de quantificação de minerais pesados por contagem ao microscópio óptico de luz polarizada. Testemunho 2. 

Obs.: 1. Código da amostra referente à profundidade (cm) da base do intervalo. 2. Amostras 20 e 90 não analisadas por falta de massa. 3. Amostras 15 e 30 
quantificadas em menos de 100 grãos. 4. Simbologia: OPAC = opacos; LEUC = leucoxênio; LIMO = agregado argilo-ferruginoso; ZIRC = zircão; TURM = 
turmalina; RUTI = rutilo; ANAT = anatásio; APAT = apatita; SCHE = scheelita; TITA = titanita; SILL = sillimanita; CIAN = cianita; CORI = coríndon; GRAN = 
granada; HORN = hornblenda; TREM = tremolita; ALTE = alterita; iZTR, iMET e IINS = índices somatórios de minerais ultraestáveis, metaestáveis e 
instáveis, respectivamente.  

  GRUPO DOS MINERAIS
 OPACOS E SEMI-OPACOS                       GRUPO DOS MINERAIS TRANSPARENTES NÃO MICÁCEOS:      ÍNDICES DE

CÓDIGO DA         F R E Q Ü Ê N C I A S   D E   C O N T A G E M   N O   G R U P O   ( % )    MATURIDADE
AMOSTRA         FREQÜÊNCIAS DE TOTAL         QUÍMICA

 CONTAGEM NO ENSAIO (%)  NO

OPAC LEUC LIMO TOTAL ZIRC TURM RUTI ANAT EPÍD APAT SCHE TITA SILL CIAN CORI GRAN HORN TREM ALTE TOTAL ENSAIO iZTR iMET iINS

5 16 4 3 23 77.1 0.0 0.9 0.9 14.7 0.0 0.0 0.0 2.8 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 100 79 78.7 18.5 2.8
10 12 12 1 25 81.3 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.8 7.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.6 100 80 81.3 17.1 1.6
15 70.0 5.0 1.0 76.0 61.5 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 7.7 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 100.0 21 61.5 30.8 7.7
20
25 23.0 12.0 0.0 35.0 73.9 0.0 0.9 0.0 17.1 0.0 0.0 1.8 4.5 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 100.0 69 74.8 24.3 0.9
30 8.0 0.0 0.0 8.0 76.2 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 92 76.2 23.8 0.0
35 6.0 13.0 1.0 20.0 72.1 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 0.0 1.6 4.7 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.8 100.0 85 72.1 21.7 6.2
40 5.0 4.0 0.0 9.0 87.1 0.0 4.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 100.0 92 91.1 7.3 1.6
45 5.0 16.0 1.0 22.0 79.8 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 2.3 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 100.0 84 79.8 16.3 3.9
50 46.0 4.0 0.0 50.0 78.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 100.0 50 78.0 18.0 4.0
55 2.0 2.0 0.0 4.0 83.6 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.9 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 100.0 96 83.6 14.5 1.8
60 35.0 12.0 1.0 48.0 82.9 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 1.8 2.7 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9 100.0 58 82.9 16.2 0.9
65 2.0 0.0 0.0 2.0 92.4 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 98 92.4 7.6 0.0
70 2.0 5.0 0.0 7.0 90.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.9 4.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 100.0 93 90.3 8.7 1.0
75 2.0 2.0 0.0 4.0 96.3 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 100.0 96 98.2 0.9 0.9
80 2.0 3.0 1.0 6.0 92.1 0.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2.2 100.0 95 94.2 2.9 2.9
85 1.0 12.0 0.0 13.0 73.3 0.0 0.0 0.8 18.3 0.8 0.0 1.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 100.0 90 73.9 24.4 1.7
90
95 2.0 14.0 1.0 17.0 70.9 0.9 0.9 0.0 6.8 0.0 0.0 3.4 11.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 5.1 100.0 87 72.6 21.4 6.0
100 1.0 1.0 0.0 2.0 86.9 0.0 0.8 0.0 4.1 0.0 0.8 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.6 100.0 98 87.7 9.8 2.5
105 7.0 20.0 1.0 28.0 73.8 1.0 1.0 0.0 8.7 0.0 1.0 3.9 6.8 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.9 100.0 77 75.7 21.4 2.9

MÁXIMO 70.0 20.0 3.0 76.0 96.3 1.0 4.0 0.9 18.3 0.8 1.0 7.7 15.4 0.9 0.0 2.0 5.4 0.9 7.7 100.0 98.2 98.2 30.8 7.7
MÍNIMO 1.0 0.0 0.0 2.0 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 20.5 61.5 0.9 0.0
MÉDIA 13.0 7.4 0.6 21.0 80.5 0.1 0.6 0.1 8.7 0.0 0.1 1.8 5.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 1.8 100.0 81.1 81.3 16.1 2.6

DESV.PADRÃO 21.5 6.4 0.9 22.2 9.1 0.4 1.2 0.3 5.9 0.3 0.3 2.2 4.5 0.3 0.0 0.6 1.6 0.3 2.2 0.0 19.2 9.5 8.3 2.3
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                                                             Figura 48 

             Figura 48- Variação vertical da proporção em massa de minerais pesados 

 

 Com base nesse raciocínio, os picos na concentração de opacos nas 

profundidades de 60-50 e 15 cm (Figura 49) apontam para aumentos momentâneos 

de competência média, compatíveis com as elevações de areia fina a grossa 

observadas nessas mesmas profundidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 
Figura 49- Variação vertical da freqüência de contagem (%) de minerais opacos na fração pesada não 

magnética 
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 O índice somatório de minerais ultraestáveis (ZTR: Figura 50) diminui entre as 

profundidades 75 e 15, enquanto os componentes metaestáveis (Figura 50, 52 e 53) 

e instáveis (Figura 51) apresentam comportamento grosso modo inverso. Embora 

propostos originalmente como índices de maturidade química direta (no caso do 

ZTR) ou inversa (no caso dos metaestáveis e, sobretudo, dos instáveis), os índices 

somatórios analisados podem ser controlados por diferentes fatores, com destaque 

para a proveniência (área fonte) e o próprio efeito hidráulico. No presente caso, 

supondo-se área fonte, no alto da encosta, próxima e constante durante o intervalo 

de tempo representado pela coluna sedimentar, a influência da variação de 

proveniência pode ser desprezada. Quanto ao efeito hidráulico, o predomínio de 

zircão, mineral de elevada densidade, entre os ultraestáveis, em contraste a 

minerais mais leves dentre metaestáveis e instáveis, deve em tese fazer com que o 

índice ZTR se transforme num indicador de competência. Assim, caso o efeito 

hidráulico prevaleça sobre outras variáveis controladoras da mineralogia, os picos de 

zircão, e, portanto de ZTR, devem coincidir com os de areia, pesados e opacos. 

Entretanto, não é o que se observa. Isto leva a crer que a variação de maturidade 

mineralógica possa estar neste caso de fato ligada a persistência química 

diferencial, seja durante o transporte e deposição seja após a deposição. Admitida a 

hipótese de proximidade da área fonte, pouca destruição de minerais existiria 

durante o transporte. A dissolução pós-deposicional seria, portanto o fator mais 

importante na determinação dos índices de maturidade mineralógica. Assim, a 

tendência para aumento de maturidade para baixo, contínua em quase toda a coluna 

estudada, estaria ligada principalmente ao maior tempo de dissolução atuante sobre 

os sedimentos mais basais e antigos, com conseqüente eliminação preferencial de 

componentes instáveis e metaestáveis e aumento residual de ultraestáveis (ZTR). 

Sob esse aspecto, a mineralogia neste caso-estudo não é um indicador eficiente das 

condições deposicionais. 
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Figura 50- Variação vertical da freqüência de contagem (%) de minerais ultraestáveis dentre pesados 

transparentes não micáceos (índice ZTR) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51                                                                Figura 52 
Figura 51- Variação vertical da freqüência de contagem (%) de minerais metaestáveis dentre pesados 

transparentes não micáceos 

Figura 52- Variação vertical da freqüência de contagem (%) de minerais instáveis dentre pesados 

transparentes não micáceos 
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                           Figura 53                                                                       Figura 54 

Figura 53- Variação vertical da freqüência de contagem (%) de sillimanita dentre pesados 

transparentes não micáceos 

Figura 54- Variação vertical da freqüência de contagem (%) de epídoto dentre pesados transparentes 

não micáceos 

 
LEGENDA UTILIZADA: 
 

 
 

 
5.5. Resultados palinológicos 

 
 Foram contados no mínimo 300 grãos de pólen árboreos excluindo os taxa 

super-representados como Poaceae e Asteraceae. Nesta última família, excluiu-se o 

gênero Vernonia, pois esta, na região de Monte Verde, representa um elemento 

arbóreo freqüente na paisagem. A identificação dos palinomorfos foi baseada em 

diversas publicações e na palinoteca de referência do Laboratório de Palinologia e 

Paleobotânica da UnG. 

A sistemática de briófitas e pteridófitas baseou-se em diversos trabalhos 

como: LORSCHEITTER et al. (1998, 1999, 2000 e 2001), HOOGHIEMSTRA (1984), 

Aumento ascendente aproximadamente contínuo da variável analisada 

Redução ascendente aproximadamente contínua da variável analisada 
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TRYON & TRYON (1982), MELHEM et al. (2003), RAVEN et al. (2001) e a 

sistemática de angiospermas baseou-se em CRONQUIST (1988). 

 

 5.5.1. Análise Qualitativa 
 

• Algas 
 

 Família Zygnemataceae 
 

Gênero: Debarya sp Tipo 01 

Descrição: esporo esferoidal achatado com borda margeada. 

Medidas: P= 28 µm, E= 25 µm, P/E= 1,12 µm, contorno= 5 µm 

Ecologia: algas filamentosas de água doce, rasa e sobre silicíferos; habitam 

pântanos rasos, solos encharcados e úmidos, em faixa climática tropical, 

temperada e fria. 

Estampa I - Figura 1 
 

Gênero: Debarya sp Tipo 02 

Descrição: esporo esferoidal, achatado com margeamento espiculado. 

Apresenta poros que preenchem toda sua superfície. 

Medidas: P= 30 µm, E= 30 µm, P/E= 1 µm, contorno= 4 µm 

Estampa I - Figura 2 
 

Gênero: Debarya sp Tipo 03 

Descrição: esporo esferoidal achatado com membrana espessa em todo seu 

contorno. Seu margeamento apresenta raios curtos e bem demarcados 

Medidas: P= 40 µm, E= 40 µm, P/E= 1 µm, contorno= 7 µm 

Estampa I - Figura 3 a/b 
 

Gênero: Debarya sp Tipo 04 

Descrição: esporo circular, membranoso sem nenhum tipo de ornamentação. 

Medidas: P= 37 µm, E= 35 µm, P/E= 1,05 µm, contorno= 5 µm 

Estampa I - Figura 4 a/b 
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Gênero: Debarya sp Tipo 05 

Descrição: esporo pequeno, circular, com membrana formada de espinhos 

distribuídos irregularmente. 

Medidas: P= 14 µm, E= 18 µm, P/E= 0,77 µm, contorno= 3 µm 

Estampa I - Figura 5  
 

Gênero: Zygnema sp  

Descrição: esporo esferoidal e achatado, faveolado por toda sua extensão. 

Medidas: P= 15 µm, E= 17 µm, P/E= 0,88 µm, contorno= 1 µm 

Ecologia: algas filamentosas de água doce, salobra e solos úmidos, 

habitantes de pântanos rasos, solos encharcados e úmidos em faixas 

climáticas tropical, temperada e fria. 

Estampa I - Figura 6 
 

• Bryophyta 
 

Gênero: Bryophyta indeterminada Tipo 01 

Descrição: esporo oblato-esferoidal/subesferoidal, com exina psilada e 

âmbito triangular.  

Medidas: P= 9 µm, E= 10 µm, P/E= 0,9 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: habitam margens de córregos, campos úmidos onde exista 

cobertura vegetal desenvolvida para proteção, solos orgânicos encharcados, 

bordas de pântanos e turfeiras. Formam pequenos tufos em zonas tropicais, 

temperadas e frias. 

Estampa II - Figura 1 a/b 
 

Gênero: Bryophyta indeterminada Tipo 02 

Descrição: esporo oblato, esferoidal a subesferoidal, com exina psilada e 

âmbito triangular.  

Medidas: P= 12 µm, E= 13 µm, P/E= 0,92 µm, exina= 2 µm 

Estampa II - Figura 2 a/b 
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 Família Anthocerotaceae 
 
Gênero: Anthoceros sp Tipo 01 

Descrição: esporo subprolato, com exina levemente ondulada, 

microreticulada. Âmbito triangular côncavo. Laesura trilete tênue, levemente 

ondulada. Exina de 1 µm. 
Medidas: P= 39 µm, E= 41 µm, P/E= 0,95 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: habitam margens de córregos, campos úmidos e interior de 

florestas. Formam pequenos tufos distribuídos em faixas climáticas frias. 

Estampa II - Figura 3 a/b 
 

Gênero: Anthoceros sp Tipo 02 

Descrição: esporo subprolato a subesferoidal, com exina ondulada, 

microreticulada. Âmbito triangular côncavo. Laesura trilete microreticulada, 

espessa (3 µm). 
Medidas: P= 49 µm, E= 40 µm, P/E= 1,22 µm, exina= 3 µm 

Estampa II - Figura 4 a/b 
 

Gênero: Anthoceros sp Tipo 03 

Descrição: esporo suboblato a subesferoidal, com exina ondulada. Âmbito 

triangular. Laesura trilete bifurcada nas extremidades com 2 µm. 

Medidas: P= 23 µm, E= 29 µm, P/E= 0,79 µm, exina= 3 µm 

Estampa II - Figura 5 a/b 
 

Gênero: Anthoceros sp Tipo 04 

Descrição: esporo esférico a subesferoidal, apresentando exina ondulada, 

microreticulada e gemada, com gemas de 2 µm.  

Medidas: P= 30 µm, E= 30 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Estampa II - Figura 6 a/b 
 

Gênero: Phaeoceros sp Tipo 01 

Descrição: esporo esférico/subesferoidal, com exina psilada. Âmbito circular. 

Laesura trilete bifurcada nas extremidades.  

Medidas: P= 37 µm, E= 37 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 
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Ecologia: habitam margem de córregos, campos úmidos onde exista 

cobertura vegetal desenvolvida para proteção, solos orgânicos encharcados, 

bordas de pântanos e turfeiras. Formam pequenos tufos. São higrófitas, 

terrícolas e acidófilas de zonas tropicais, temperadas e frias. 

Estampa III Figura 1 a/b 
 

Gênero: Phaeoceros sp Tipo 02 

Descrição: esporo prolato-esferoidal a subesferoidal, com exina 

microreticulada Âmbito triangular. Laesura trilete ondulada bifurcada nas 

extremidades.  

Medidas: P= 20 µm, E= 18 µm, P/E= 1,11 µm, exina= 2 µm 

Estampa III - Figura 2 a/b 
 

Gênero: Phaeoceros sp Tipo 03 

Descrição: esporo oblato-esferoidal a subesferoidal, exina microreticulada. 

Âmbito triangular. Laesura trilete bem visível, bifurcada nas extremidades. 

Medidas: P= 36 µm, E= 40 µm, P/E= 0,9 µm, exina= 4 µm 

Estampa III - Figura 3 a/b 
 

• Pteridophyta 
 

 Família Blechnaceae 
 
Gênero: Blechnum sp 

Descrição: Esporo monolete, heteropolar, radialmente simétrico. Esclerina 

espessa, psilada e laesura monolete alongada. 

Medidas: P= 40 µm, E= 26 µm, P/E= 1,5 µm, esclerina= 2 µm 

Ecologia: ambientes tropicais e subtropicais, abundantes em zonas de mata.  

São plantas epífitas, ocupando florestas ao longo de rios, pântanos e 

sedimentos fluviais, durante o Quaternário. 

Estampa IV - Figura 1 
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 Família Cyatheaceae 
 

Gênero: Cyathea sp Tipo 01 

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, densamente 

verrucado (verrucas com cerca de 3 µm). 

Medidas: P= 37 µm, E= 33 µm, P/E= 1,1 µm, esclerina= 1 µm 

Ecologia: possuem hábitos arborescentes, ocupando o interior de matas, 

preferencialmente em alto de encostas e topo de elevações. 

Estampa V - Figura 1 a/b/c 
 

Gênero: Cyathea sp Tipo 02 

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, margo espesso 

com cerca de 6 µm com ligeira convergência na parte proximal. Esclerina 

levemente verrucada. 

Medidas: P= 38 µm, E= 36 µm, P/E= 1,05 µm, esclerina= 2 µm 

Estampa V - Figura 2 a/b 
 

Gênero: Cyathea sp Tipo 03  

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, margo fino com 

aproximadamente 2 µm. Esclerina psilada. 

Medidas: P= 29 µm, E= 30 µm, P/E= 0,96 µm, esclerina= 2 µm 

Estampa V - Figura 3 a/b 
 

Gênero: Cyathea sp Tipo 04 

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, esclerina 

ligeiramente verrucada. Verrucas espalhadas por todo esporo, âmbito 

triangular. 

Medidas: P= 40 µm, E= 48 µm, P/E= 0,83 µm, esclerina= 4 µm 

Estampa VI - Figura 1 a/b 
 

Gênero: Cyathea sp Tipo 05 

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, esclerina 

verrucada, âmbito subtriangular e laesura trilete tênue. 

Medidas: P= 43 µm, E= 40 µm, P/E= 1,07 µm, esclerina= 4 µm 
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Estampa VI - Figura 2 a/b 
 
Gênero: Cyathea sp Tipo 06 

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, esclerina 

espessa com ornamentação verrucada irregular, âmbito subtriangular e 

laesura trilete tênue. 

Medidas: P= 55 µm, E= 55 µm, P/E= 1 µm, esclerina= 5 µm 

Estampa VI - Figura 3 a/b 
 
Gênero: Cyathea sp Tipo 07 

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, esclerina 

psilada, laesura trilete incospícua. Âmbito subtriangular. 

Medidas: P= 30 µm, E= 30 µm, P/E= 1 µm, esclerina= 5 µm 

Estampa VI - Figura 4 a/b 
 

 Família Dennstaedtiaceae 
 

Gênero: Hypoleps sp  

Descrição: Esporo monolete elipsoidal. 

Medidas: P= 25 µm, E= 14 µm, P/E= 1,7 µm, esclerina= 2 µm 

Ecologia: possuem hábitos terrestres ocupando regiões florestais com 

altitudes de até 1100 metros. 

Estampa IV - Figura 8 
 

 Família Dicksoniaceae 
 
Gênero: Dicksonia sp Tipo 01  

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, margo 

pronunciado nas extermidades, laesura trilete bem demarcada. 

Medidas: P= 40 µm, E= 35 µm, P/E= 1,7 µm, esclerina= 3 µm 

Ecologia: são árvores geralmente associadas a floresta de Araucaria. Podem 

ocorrer ao longo de córregos e terrenos úmidos. 

Estampa VII - Figura 1 a/b 
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Gênero: Dicksonia sp Tipo 02  

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, margo 

pronunciado nas extremidades, laesura trilete aguda. 

Medidas: P= 48 µm, E= 40 µm, P/E= 1,2 µm, esclerina= 4 µm 

Estampa VII - Figura 2 a/b 
 

Gênero: Dicksonia sp Tipo 03 

Descrição: Esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, esclerina 

espessa, laesura trilete evidente com margo mais espesso nas extremidades 

do esporo. 

Medidas: P= 36 µm, E= 25 µm, P/E= 1,44 µm, esclerina= 4 µm 

Estampa VII - Figura 3 a/b 
 

 Família Gleicheniaceae 
 
Gênero: Gleichenia sp Tipo 01 

Descrição: Esporo monolete, heteropolar, simétrico bilateralmente, psilado 

com margo incospícuo. 

Medidas: P= 33 µm, E= 23 µm, P/E= 1,4 µm, esclerina= 1 µm 

Ecologia: ocorrem em ambientes abertos, solos estéreis, bancos fluviais, 

ravinas e raramente florestas tropicais. Ocupam faixas climáticas variando de 

tropicais a subtropicais, em campos, interior de matas e terrenos úmidos. 

Estampa IV - Figura 2 
 

Gênero: Gleichenia sp Tipo 02 

Descrição: Esporo monolete, heteropolar, simétrico bilateralmente, psilado 

com margo espesso e laesura monolete bem visível. 

Medidas: P= 42 µm, E= 61 µm, P/E= 0,68 µm, esclerina= 3 µm 

Estampa IV - Figura 3 
 

 Família Polypodiaceae 
 
Gênero: Polypodiaceae indeterminado Tipo 01 
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Descrição: Esporo monolete, psilado, margo espesso e laesura ao longo de 

todo esporo. 

Medidas: P= 34 µm, E= 24 µm, P/E= 1 µm, esclerina= 2 µm 

Ecologia: são plantas epífitas, saprófitas, terrestres e rupestres que ocupam 

florestas tropicais de terras baixas, florestas de montanhas, matas, solos 

orgânicos e regiões arbustivas; adaptados a faixas climáticas tropicais a 

subtropicais. 

Estampa IV - Figura 5 
 

Gênero: Polypodiaceae indeterminado Tipo 02 

Descrição: Esporo monolete, psilado, laesura ao longo de todo esporo. 

Medidas: P= 25 µm, E= 45 µm, P/E= 0,55 µm, esclerina= 2 µm 

Estampa IV - Figura 6 
 

Gênero: Polypodiaceae indeterminado Tipo 03 

Descrição: Esporo monolete, esclerina levemente ondulada, laesura 

inconspícua. 

Medidas: P= 47 µm, E= 66 µm, P/E= 0,71 µm, esclerina= 3 µm 

Estampa IV - Figura 7 
 

Gênero: Polypodium sp 

Descrição: Esporo monolete, verrucado, com verrucas ireegulares, laesura 

inconspícua com plano convexo. 

Medidas: P= 45 µm, E= 36 µm, P/E= 1,25 µm, esclerina= 2 µm 

Ecologia: são plantas epífitas, saprófitas, terrestres e rupestres que ocupam 

florestas tropicais de terras baixas, florestas de montanhas, matas, solos 

orgânicos e regiões arbustivas. Adaptados a faixas climáticas tropicais a 

subtropicais. 

Estampa IV - Figura 4 a/b 
 

 Família Pteridaceae 
 

Gênero: Pteris sp Tipo 01 
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Descrição: esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, psilado, âmbito 

subtriangular em vista proximal. 

Medidas: P= 28 µm, E= 25 µm, P/E= 1,12 µm, esclerina= 2 µm 

Ecologia: são plantas epífitas, terrestres e rupestres, habitando florestas 

úmidas ao longo de córregos, florestas galeria, em locais abertos e 

arbustivos. 

Estampa X - Figura 2 a/b 
 

Gênero: Pteris sp Tipo 02 

Descrição: esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, rugulado 

irregularmente, laesura trilete inconspícua e âmbito subtriangular em vista 

proximal. 

Medidas: P= 27 µm, E= 24 µm, P/E= 1,12 µm, esclerina= 1 µm 

Estampa X - Figura 3 
 

 Família Schizaeaceae 
 

Gênero: Anemia sp  

Descrição: esporo de âmbito tringular. Laesura trilete bem demarcada. 

Apresenta estrutura interna aparentemente laminada. Esclerina espessa com 

margo pronunciado. 

Medidas: P= 80 µm, E= 84 µm, P/E= 0,96 µm, esclerina= 2 µm 

Ecologia: ocupam ambientes abertos e bem drenados, florestas abertas e 

tropicais, margens de córregos e encostas. Possuem hábito terrestre 

distribuindo-se em zonas tropicais e temperadas. 

Estampa XI - Figura 1 a/b/c/d 
 

Gênero: Lygodium sp  

Descrição: esporo de âmbito triangular, laesura trilete ondulada assim como 

sua esclerina. Bifurcação trilete não atinge as extremidades do esporo. 

Medidas: P= 30 µm, E= 30 µm, P/E= 1 µm, esclerina= 1 µm 

Ecologia: ocupam ambientes abertos e bem drenados, florestas abertas e 

tropicais, margens de córregos e encostas. Possuem hábito terrestre 

distribuindo-se em zonas tropicais e temperadas. 
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Estampa XI - Figura 2 a/b 
 

 Família Sellaginellaceae 
 

Gênero: Sellaginella sp Tipo 01  

Descrição: esporo trilete, radialmente simétrico, laesura trilete tênue, porém 

alongada até as extremidades do esporo. 

Medidas: P= 43 µm, E= 45 µm, P/E= 0,95 µm, esclerina= 3 µm 

Ecologia: ocupam ambientes sombrios, margens de córregos, turfeiras, 

florestas tropicais úmidas com hábito terrestre, rupestre e epífita. Distribuem-

se em faixa climática variável entre zonas tropicais e temperadas. 

Estampa IX - Figura 1 a/b 
 

Gênero: Sellaginella sp Tipo 02  

Descrição: esporo trilete, âmbito triangular, esclerina com báculas 

alternando-se com verrucas. Laesura trilete tênue. 

Medidas: P= 29 µm, E= 26 µm, P/E= 1,11 µm, esclerina= 3 µm 

Estampa IX - Figura 2 a/b 
 

Gênero: Sellaginella sp Tipo 03 

Descrição: esporo trilete, radialmente simétrico, com esclerina equinada 

porém com algumas báculas e verrucas, cada uma com aproximadamente 2 

µm. Laesura trilete inconspícua. 

Medidas: P= 18 µm, E= 21 µm, P/E= 0,85 µm, esclerina= 2 µm 

Estampa IX - Figura 3 a/b 
 

Gênero: Sellaginella sp Tipo 04  

Descrição: esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico. Esclerina 

densamente gemada. Laesura trilete espessa. 

Medidas: P= 60 µm, E= 60 µm, P/E= 1 µm, esclerina= 4 µm 

Estampa IX - Figura 4 a/b 
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Gênero: Sellaginella sp Tipo 05 

Descrição: esporo trilete, âmbito subtriangular, com esclerina gemada, sendo 

as gemas alternadas com microequinas.. 

Medidas: P= 33 µm, E= 42 µm, P/E= 0,78 µm, esclerina= 3 µm 

Estampa X - Figura 1 a/b/c 
 

 Família Lycopodiaceae 
 

Gênero: Lycopodium sp   

Descrição: esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, reticulado com 

alternância de estruturas ruguladas. Âmbito subtriangular em vista proximal. 

Medidas: P= 35 µm, E= 35 µm, P/E= 1 µm, esclerina= 2 µm 

Ecologia: possuem hábito epífita, terrestre e rupestre em florestas úmidas, 

montanhas tropicais. Podem ocupar ainda, chão de florestas e aparecerem 

entre a vegetação arbustiva e na margem de pântanos.  
Estampa VIII - Figura 1 a/b/c 
 

Gênero: Lycopodiaceae Tipo 1 

Descrição: esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, densamente 

gemado, com gemas de 2 µm, âmbito subtriangular, laesura trilete bem 

demarcada. 

Medidas: P= 27 µm, E= 30 µm, P/E= 0,9 µm, esclerina= 2 µm 

Estampa VIII - Figura 2 a/b/c 
 

Gênero: Lycopodiaceae Tipo 2 

Descrição: esporo trilete, heteropolar, radialmente simétrico, verrucado com 

laesura trilete tênue. Âmbito subtriangular. 

Medidas: P= 33 µm, E= 33 µm, P/E= 1 µm, esclerina= 4 µm 

Estampa VIII - Figura 3 a/b 
 

• Magnoliophyta  
           Magnoliopsida  

 

 Família Amaranthaceae 
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Gênero: Alternanthera sp 

Descrição: Pólen pequeno, oblato esferoidal a subesferoidal, fenestrado, 

poliédrico poliporado, com 12 poros, um poro em cada lúmen, exina com 2 

µm de espessura.  

Medidas: P= 33 µm, E= 35 µm, P/E= 0,94 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: ervas que ocupam faixa climática de tropical a subtropical, habitam 

ambientes secos, aquáticos e até cerrados.  

Estampa XII - Figura 1 a/b 
 

Gênero: Pfaffia sp 

Descrição: grão apolar, radiossimétrico com âmbito circular. Patoporado, 

poros circulares de 3 µm de diâmetro. Exina semitectada com 2 µm. 

Reticulada, simplibaculada com lúmen em número igual ao de poros.   

Medidas: P= 10 µm, E= 10 µm, P/E= 1 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: ervas e trepadeiras, com distribuição cosmopolita adaptando-se ao 

clima tropical, subtropical e temperado.  

Estampa XII - Figura 2 a/b 
 

Gênero: Amaranthaceae Tipo 1 aff. Gomphrena (SALGADO-

LABORIAU,1973) 

Descrição: esférico a subesferoidal, fenestrado, duplibaculados, mônade, 

periporado com exina tectada e sexina finamente escabrada; poros 

relativamente grandes (cerca de 5 µm).  

Medidas: P= 24 µm, E= 24 µm, P/E= 1 µm, exina= 4 µm 

Ecologia: ervas e trepadeiras, com distribuição cosmopolita adaptando-se ao 

clima tropical, subtropical e temperado.  

Estampa XII - Figura 3 a/b/c/d 
 

 Família Anacardiaceae 
 
Gênero: Anacardium sp 
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Descrição: mônade, isopolar, simetria radial, oblato-esferoidal a 

subesferoidal, tricolporado, exina tectada. Tectum ligeiramente espesso com 

3 µm. 

Medidas: P= 22 µm, E= 25 µm, P/E= 0,88 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: subarbustos em formações florestais e campestres, beira de rios, 

borda de mata, solos úmidos e campos.  

Estampa XII - Figura 4 a/b/c/d 
 

 Família Apiaceae 
 

Gênero: Eryngium sp 

Descrição: Pólen cuja forma varia de prolata a perprolata, tricolporado com 

colpos longos, tendo exina psilada com pequenas estrias na região equatorial. 

Medidas: P= 35 µm, E= 17 µm, P/E= 2,05 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: espécie dispersa nas regiões temperadas, seus representantes são 

arbóreos, ocupantes de campos, brejos, ambientes lacustres e pântanos. 

Estampa XIII - Figura 1 a/b 
 

Gênero: Hydrocotyle sp 

Descrição: prolato, tricolporado com colpos longos, margem espessa. A 

espessura da exina varia nos pólos em relação ao equador. 

Medidas: P= 27 µm, E= 14 µm, P/E= 1,92 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: espécie dispersa nas regiões temperadas, seus representantes são 

arbóreos, ocupantes de campos, brejos, ambientes lacustres e pântanos. 

Estampa XIII - Figura 2 a/b 
 

 Família Apocynaceae 
 
Gênero: Aspidosperma sp 

Descrição: pólen isopolar, radiossimétrico e esférico. Colpos com 

extremidades arredondadas em alguns locais e mais comprimidos em sua 

parte central. Exina delgada e sexina psilada. 

Medidas: P= 26 µm, E= 26 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 
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Ecologia: são plantas com hábito arbustivo e arbóreo, presentes em florestas 

tropicais e temperadas. 

Estampa XIII - Figura 3 a/b 
 

Gênero: Prestonia sp 

Descrição: pólen esferoidal, tetraporado com poros circulares e contorno 

espesso. Exina com superfície levemente microreticulada. 

Medidas: P= 18 µm, E= 18 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são plantas com hábito arbustivo e arbóreo presentes em florestas 

tropicais e temperadas. 

Estampa XIII - Figura 4 a/b/c/d 
 

 Família Aquifoliaceae 
 

Gênero: Ilex sp 

Descrição: grão mônade, isopolar, radialmente simétrico, oblato, tricolporado 

com exina tectada. Sexina com clavas relativamente longas e uniformes. 

Poros incospícuos e colpos longos. 

Medidas: P= 18 µm, E= 25 µm, P/E= 0,72 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: árvores de matas abertas, florestas fechadas (sempre verdes), 

florestas serranas e cerrados. Adaptados a climas tropical, subtropical e 

temperado, encontrados também como arvoretas.  

Estampa XIII - Figura 5 a/b/c 
 

 Família Asteraceae 
 

Gênero: Asteraceae Tipo 01 

Descrição: mônade, isopolar, radiossimétrico, tricolporado, prolato e 

fenestrado. Exina tectada e sexina equinada. 

Medidas: P= 29 µm, E= 20 µm, P/E= 1,45 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são encontradas como ervas, arbustos baixos ou lenhosos, 

arvoretas e árvores. Caracterizam cerrados e florestas atlânticas com climas 

tropical, subtropical e temperado. 

Estampa XIV - Figura 1 a/b/c/d 
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Gênero: Asteraceae sp aff. Aspilia sp 

Descrição: mônade, isopolar, radiossimétrico, oblato-esferoidal a 

subesferoidal, tricolporado, com exina tectada, sexina espessa, equinada, 

sendo as equinas, de 5 µm, dispostas irregularmente. 

Medidas: P= 29 µm, E= 30 µm, P/E= 0,96 µm, exina= 3 µm 

Estampa XIV - Figura 2 a/b 
 

Gênero: Vernonia sp Tipo 01 

Descrição: grão assimétrico, prolato-esferoidal a subesferoidal, fenestrado, 

com sexina equinada. Equinas com 4 µm de comprimento e muros 

extremamente altos. 

Medidas: P= 31 µm, E= 29 µm, P/E= 1,06 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: são encontradas como ervas, arbustos baixos ou lenhosos, 

arvoretas e árvores, como é o caso da região de estudo. Caracterizam 

cerrados e florestas atlânticas com climas tropical, subtropical e temperado. 

Estampa XIV - Figura 3 a/b/c/d 
 

Gênero: Vernonia sp Tipo 02 

Descrição: grão assimétrico, prolato-esferoidal a subesferoidal, fenestrado, 

com sexina equinada. Eqüinas com 5 µm de comprimento.  

Medidas: P= 26 µm, E= 25 µm, P/E= 1,04 µm, exina= 1 µm 

Estampa XIV - Figura 4 a/b/c/d 
 

 Família Begoniaceae 
 
Gênero: Begonia sp 

Descrição: pólen pequeno, mônade, isopolar, radiossimétrico, perprolato, 

com lados convexos, tricolporado, sendo seus colpos longos.  

Medidas: P= 11 µm, E= 5 µm, P/E= 2,2 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: distribui-se em regiões tropicais e subtropicais. Possui hábito 

herbáceo, às vezes arbustivo, e está presente em matas úmidas. 

Estampa XV - Figura 1 a/b 
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 Família Bignoniaceae 
 

Gênero: Jacaranda sp 

Descrição: prolato esferoidal, tetracolporado, psilado. 

Medidas: P= 19 µm, E= 18 µm, P/E= 1,05 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: distribui-se nas regiões tropicais. São plantas lenhosas, arbustivas 

ou arbóreas e trepadeiras, ocupando campos e matas. 

Estampa XV - Figura 2 a/b/c/d 
 

Gênero: Tabebuia sp 

Descrição: mônade, isopolar, simetria radial, prolato, tricolpado. 

Medidas: P= 23 µm, E= 12 µm, P/E= 1,91 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: distribui-se nas regiões tropicais. São plantas lenhosas, arbustivas 

ou arbóreas e trepadeiras, ocupando campos e matas. 

Estampa XV - Figura 3 a/b/c 
 

 Família Boraginaceae 
 
Gênero: Cordia sp 

Descrição: grão de pólen com âmbito circular, mônade, isopolar, radialmente 

simétrico, prolato-esferoidal a subesferoidal, tricolporado, com colpos longos e 

bem visíveis possuindo as extremidades arredondadas e granulares. Exina 

micro equinada, supratectado com pequenas báculas sobre o tectum. 

Medidas: P= 24 µm, E= 20 µm, P/E= 1,2 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arvoretas, árvores altas e trepadeiras que ocupam a região de 

cerrados e florestas, distribuindo-se numa faixa climática que varia desde 

regiões tropicais até áreas temperadas e frias. 

Estampa XV - Figura 4 a/b/c/d 
 

Gênero: Tournefortia sp 

Descrição: pólen isopolar, radiossimétrico, tricolporado, com sexina clavada, 

suboblato a subesferoidal, com colpos curtos e poros constrictos próximos 

aos colpos. 

Medidas: P= 24,9 µm, E= 32,24 µm, P/E= 0,77 µm, exina= 3,32 µm 
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Ecologia: trepadeiras de mata de galeria. 

Estampa XV - Figura 5 a/b 
 

 Família Caesalpinaceae 
 

Gênero: Elizabetha sp 

Descrição: mônade, isopolar, tricolporado, verrucado, com as verrucas 

cheias de bastonetes. 

Medidas: P= 30 µm, E= 34 µm, P/E= 0,88 µm, exina= 4 µm 

Ecologia: são plantas lenhosas arbustivas e arbóreas com distribuição em 

zonas tropicais com campos e florestas. 

Estampa XV - Figura 6 a/b/c 
 

 Família Caryocaraceae 
 
Gênero: Caryocar sp 

Descrição: mônade, isopolar, prolato, radialmente simétrico, com exina 

tectada e sexina escabrada, sincolporado; poros elípticos e colpos longos, 

com protuberância nas extremidades atingindo 6 µm. 

Medidas: P= 51 µm, E= 38 µm, P/E= 1,34 µm, exina= 4 µm 

Ecologia: são plantas lenhosas arbustivas e arbóreas com distribuição em 

zonas tropicais com campos e florestas. 

Estampa XVI - Figura 1 a/b/c/d 

 

 Família Celastraceae 
 

Gênero: Maytenus sp 

Descrição: mônade oblato esferoidal a subesferoidal, tricolporado, tectado, 

com muros altos. 

Medidas: P= 25 µm, E= 26 µm, P/E= 0,96 µm, exina= 5 µm 

Ecologia: são árvores de habitat secundário, ocupando várzeas aluviais e 

beira de córregos em solos argilosos profundos de drenagem lenta, sub-

bosques das florestas de Araucaria nas margens de rios. 

Estampa XVI - Figura 2 a/b/c/d 
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 Família Chenopodiaceae 
 

Gênero: Chenopodium sp  

Descrição: mônade, apolar, periporado, com sexina granulada, esférico a 

subesferoidal. 

Medidas: P= 22 µm, E= 22 µm, P/E= 1 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: ervas, arbustos, árvores e trepadeiras de campos, que se 

distribuem em regiões tropicais, temperadas e frias. 

Estampa XVI - Figura 3 a/b 
 

 Família Chloranthaceae 
 

Gênero: Hedyosmum sp  

Descrição: inaperturado, prolato-esferoidal a subesferoidal, com sexina 

clavada com muros altos, âmbito circular. 

Medidas: P= 28 µm, E= 25 µm, P/E= 1,12 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: arbustos e arvoretas de florestas tropicais, pluviais e matas de 

galeria. 

Estampa XVI - Figura 4 a/b 

 

 Família Convolvulaceae 
 

Gênero: Convolvulaceae indeterminada 

Descrição: mônade, isopolar, subprolato/subesferoidal, radialmente 

simétrico, estefanocolpado (seis colpos), exina tectada e sexina verrucada 

irregularmente. 

Medidas: P= 34 µm, E= 29 µm, P/E= 1,17 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: habita cerrados e matas, ocorrendo como ervas, arbustos, 

arvoretas e em alguns casos trepadeiras. Distribui-se em regiões tropicais, 

subtropicais e temperadas. 

Estampa XVI - Figura 5 a/b 
 

 



 

 82

 Família Cunoniaceae 
 

Gênero: Weinmannia sp  

Descrição: grão mônade, isopolar, esférico a subesferoidal radialmente 

simétrico, com exina tectada e poros inconspícuos. 

Medidas: P= 14 µm, E= 14 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arbustos lenhosos e arvoretas que ocorrem em florestas 

serranas de faixas climáticas tropicais e subtropicais. 

Estampa XVII - Figura 1 a/b/c/d 
 

 Família Ericaceae 
 

Gênero: Agarista sp 

Descrição: pólen tetraédrico, co-aperturado; cada grão de pólen possui três 

pares de colpos circundado por margem psilada. Tricolporado, radialmente 

simétrico, prolato-esferoidal a subesferoidal. 

Medidas: P= 35 µm, E= 36 µm, P/E= 0,97 µm, exina= 4 µm 

Ecologia: ocupam brejos, terrenos alagadiços em áreas de solos ácidos de 

regiões montanhosas. Podem ocupar margens de pântanos e turfeiras. São 

arbustos lenhosos de clima tropical, temperado e frio. 

Estampa XVII - Figura 2 a/b 
 

 Família Euphorbiaceae 
 
Gênero: Alchornea sp 

Descrição: pólen pequeno de âmbito subcircular com espessamento desigual 

da exina. Isopolar, radialmente simétrico, suboblato, tricolporado.  

Medidas: P= 16 µm, E= 20 µm, P/E= 0,8 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: são ervas e árvores de vasta dispersão em áreas de altitudes 

médias até altas. Habitam florestas pluviais atlânticas, várzeas, margem de 

rios, solos úmidos, cerrados e florestas-galeria. Desenvolvem-se em clima 

tropical e subtropical. 

Estampa XVII - Figura 3 a/b 
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Gênero: Chamaesyce sp 

Descrição: grão de pólen prolato, isopolar, pequeno a médio, com colpos 

alongados. 

Medidas: P= 29 µm, E= 20 µm, P/E= 1,45 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: ervas, cosmopolitas, habitantes de regiões de campos.  

Estampa XVII - Figura 4 a/b/c 
 

Gênero: Croton sp 

Descrição: prolato-esferoidal a subesferoidal, inaperturado, apolar, exina 

espessa, com gemas de 5 µm e padrão crotonado distribuído internamente. 

Medidas: P= 43 µm, E= 42 µm, P/E= 1,02 µm, exina= 4 µm 

Ecologia: são ervas e arvoretas ocupantes de regiões de cerrados e florestas 

serranas. Distribuem-se em regiões tropicais e subtropicais. 

Estampa XVII - Figura 5 a/b 
 

Gênero: Maprounea sp 

Descrição: prolato, tricolporado, exina tectada e sexina densamente 

verrucada, com muros altos. 

Medidas: P= 41 µm, E= 25 µm, P/E= 1,64 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arbustos ou arvoretas característicos de diversas formações 

vegetais com maior freqüência na mata semidecidual. Ocorre 

preferencialmente em formações secundárias e primárias de terrenos 

argilosos bem drenados, de aclives suaves e de boa fertilidade. 

Estampa XVII - Figura 6 a/b 
 

 Família Fabaceae 
 
Gênero: Fabaceae indeterminada 

Descrição: oblato-esferoidal a subesferoidal, pequeno, de âmbito circular a 

subcircular, tricolporado, exina psilada e relativamente espessa. 

Medidas: P= 14 µm, E= 15 µm, P/E= 0,93 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: hábito herbáceo, arbustivo e arbóreo; ocupa diferentes formações 

vegetais 

Estampa XVIII - Figura 1 a/b/c 
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 Família Flacourtiaceae 
 

Gênero: Abatia sp 

Descrição: prolato, de âmbito subcircular, tricolporado, com colpos longos e 

exina psilada. 

Medidas: P= 16 µm, E= 10 µm, P/E= 1,6 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: são árvores de pequeno porte encontradas em várzeas, com solo 

fértil sempre úmido. 

Estampa XVIII - Figura 2 a/b 
 

 Família Lauraceae 
 

Gênero: Lauraceae indeterminada 

Descrição: subprolato a subesferoidal, inaperturado, com exina 

microespiculada e sexina espessa (4 µm). 

Medidas: P= 36 µm, E= 28 µm, P/E= 1,28 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: são arvoretas presentes em regiões de cerrados e florestas 

distribuídas em zonas tropicais e subtropicais. 

Estampa XVIII - Figura 3 a/b 
 

 Família Lentibulariaceae 
 
Gênero: Utricularia sp 

Descrição: prolato, estefanocolpado, com exina tectada, sexina psilada. 

Medidas: P= 26 µm, E= 15 µm, P/E= 1,7 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: são plantas herbáceas, aquáticas, presentes em terrenos úmidos e 

brejos distribuídos no mundo todo. 

Estampa XVIII – Figura 4 a/b  

 
 Família Lythraceae 

 

Gênero: Cuphea sp 
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Descrição: grão de pólen com âmbito triangular, subprolato a subesferoidal, 

tricolporado com colpos longos. 

Medidas: P= 20 µm, E= 15 µm, P/E= 1,3 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são plantas com ampla distribuição nos trópicos e subtrópicos, 

sendo comuns nos campos e matas. Possuem hábito variado, desde ervas e 

arbustos até árvores. 

Estampa XVIII - Figura 5 a/b 
 

 Família Malpighiaceae 
 
Gênero: Heteropteris sp 

Descrição: prolato-esferoidal a subesferoidal, tricolporado. 

Medidas: P= 38 µm, E= 34 µm, P/E= 1,11 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: são ervas e trepadeiras presentes em cerrados e florestas 

tropicais. Distribuem-se em faixa climática tropical a subtropical. 

Estampa XVIII - Figura 6 a/b 
 

 Família Melastomataceae 
 

Gênero: Miconia sp 

Descrição: grão de pólen pequeno, esférico, com exina espessa, 

heterocolpado, sendo três cólporos e três pseudocólporos. 

Medidas: P= 15 µm, E= 15 µm, P/E= 1 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: ocupam campos, brejos, bordas de matas, serras e cerrados. São 

plantas de hábito arbustivo, herbáceo, trepadeiras, arvoretas e epífitas de 

zonas tropicais e subtropicais. 

Estampa XVIII - Figura 7 a/b 
 

Gênero: Melastomataceae indeterminada 

Descrição: grão de pólen pequeno, esférico, exina microreticulada, 

heterocolpado. 

Medidas: P= 15 µm, E= 15 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 
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Ecologia: ocupam campos, brejos, bordas de matas, serras e cerrados. São 

plantas de hábito arbustivo, herbáceo, trepadeiras, arvoretas e epífitas de 

zonas tropicais e subtropicais. 

Estampa XVIII - Figura 8 a/b 
 

 Família Moraceae 
 

Gênero: Myriocarpus sp 

Descrição: mônade, oblato-esferoidal a subesferoidal, triporado, psilado. 

Medidas: P= 12 µm, E= 13 µm, P/E= 0,92 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arvoretas que ocupam florestas tropicais. 

Estampa XIX - Figura 1 a/b 
 

 Família Myrsinaceae 
 

Gênero: Rapanea sp 

Descrição: pólen pequeno, esférico a subesferoidal, tetracolporado com 

âmbito circular. 

Medidas: P= 18 µm, E= 18 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arbustos lenhosos e arvoretas que ocupam cerrados e 

florestas tropicais pluviais em climas tropicais e subtropicais. 

Estampa XIX - Figura 2 a/b/c/d 
 

 Família Myrtaceae 
 

Gênero: Eugenia sp 

Descrição: grão de pólen pequeno de âmbito triangular, tricolporado, psilado, 

prolato-esferoidal a subesferoidal. 

Medidas: P= 20 µm, E= 19 µm, P/E= 1,05 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: ocupam florestas, matas abertas, florestas galeria e cerrados, com 

hábito arbustivo lenhoso ou de arvoretas e árvores de grande porte. 

Estampa XIX - Figura 3 
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Gênero: Myrcia sp 

Descrição: grão de pólen pequeno, âmbito subtriangular, subprolato a 

subesferoidal, com exina psilada. 

Medidas: P= 17 µm, E= 14 µm, P/E= 1,21 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: ocupam florestas, matas abertas, florestas galeria e cerrado com 

hábito arbustivo lenhoso, arvoretas e árvores de grande porte. 

Estampa XIX - Figura 4 a/b 
 

Gênero: Psidium sp Tipo 01 

Descrição: mônade, isopolar, prolato-esferoidal a subesferoidal, tricolporado, 

com exina psilada. 

Medidas: P= 17 µm, E= 15 µm, P/E= 1,13 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: ocupam florestas, matas abertas, florestas galeria e cerrados, com 

hábito arbustivo lenhoso ou de arvoretas e árvores de grande porte. 

Estampa XIX - Figura 5 a/b 
 

Gênero: Psidium sp Tipo 02 

Descrição: mônade, isopolar, prolato-esferoidal a subesferoidal, tricolporado, 

com colpos levemente ondulados e exina microreticulada. 

Medidas: P= 17 µm, E= 15 µm, P/E= 1,13 µm, exina= 2 µm 

Estampa XIX - Figura 6 a/b 
 

Gênero: Psidium sp Tipo 03 

Descrição: mônade, isopolar, esférico a subesferoidal, tetracolporado, com 

exina psilada. 

Medidas: P= 16 µm, E= 16 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Estampa XIX - Figura 7 a/b 
 

Gênero: Myrtaceae indeterminada 

Descrição: mônade, radialmente simétrico, com exina aparentemente 

microreticulada, tricolporado com âmbito triangular. 

Medidas: P= 23 µm, E= 20 µm, P/E= 1,15 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: ocupam florestas, matas abertas, florestas galeria e cerrados, com 

hábito arbustivo lenhoso ou de arvoretas e árvores de grande porte. 
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Estampa XIX - Figura 8  
 

 Família Piperaceae 
 
Gênero: Piperaceae indeterminada 

Descrição: grão monosulcado, psilado, subprolato a subesferoidal com exina 

extremamente fina. 

Medidas: P= 15 µm, E= 11 µm, P/E= 1,3 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: são plantas com hábito herbáceo, trepadeiras, raramente árvores 

e, em especial, arbustos. 
Estampa XIX - Figura 9 

 

 Família Polygalaceae 
 

Gênero: Polygala sp 

Descrição: grão de pólen subprolato a subesferoidal, zonocolporado, com 

colpos longos e finos e exina psilada. 

Medidas: P= 18 µm, E= 15 µm, P/E= 1,2 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: são plantas com ampla distribuição, sendo a maioria constituída 

por herbáceas, raramente arbustivas ou trepadeiras, ocupantes de campos e 

matas. 

Estampa XIX - Figura 10 a/b 
 

 Família Rhamaceae 
 

Gênero: Gouania sp 

Descrição: grão de pólen tricolporado com poros circulares, tectado (2 µm), 

suboblato a subesferoidal. 

Medidas: P= 13 µm, E= 15 µm, P/E= 0,86 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: sua distribuição é marcada em regiões temperadas. São plantas 

arbóreas de matas mais abertas situadas sobre solos úmidos. 

Estampa XX - Figura 1 a/b 
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Gênero: Scutia sp 

Descrição: grão de pólen esférico a subesferoidal, tricolporado, tectado, com 

exina levemente ondulada. 

Medidas: P= 15 µm, E= 15 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: sua distribuição é marcada em regiões temperadas. São arbustos 

ou árvores com copa esférica e densa, presentes em clima temperado, 

associados a solos úmidos de regiões serranas. 

Estampa XX - Figura 2 a/b 
 

 Família Rosaceae 
 

Gênero: Fragaria sp 

Descrição: grão de pólen de âmbito triangular, prolato-esferoidal a 

subesferoidal, tricolporado, operculado, estriado. 

Medidas: P= 22 µm, E= 21 µm, P/E= 1,04 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são árvores presentes em pântanos, brejos e terraços planos e 

abertos próximos a rios, em regiões temperadas. 

Estampa XX - Figura 4 a/b 
 

Gênero: Prunus sp 

Descrição: grão de pólen com âmbito subtriangular, prolato, tricolporado, 

com colpos de margem espessa e sexina mais espessa que a nexina. 

Medidas: P= 42 µm, E= 27 µm, P/E= 1,5 µm, exina= 3 µm 

Ecologia: são árvores presentes em pântanos, brejos e terraços planos e 

abertos próximos a rios, em regiões temperadas. 

Estampa XX - Figura 3 a/b 
 

 Família Rubiaceae 
 

Gênero: Rubiaceae indeterminada 

Descrição: grão de pólen esférico a subesferoidal, pantoporado, com poros 

circulares e exina baculada. 

Medidas: P= 20 µm, E= 20 µm, P/E= 1 µm, exina= 3 µm 
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Ecologia: são ervas ocupantes de campos e cerrados em faixa climática 

tropical e temperada. 

Estampa XX - Figura 5 a/b 
 

Gênero: Borreria sp Tipo 01 

Descrição: mônade, isopolar, com simetria radial, subprolato a subesferoidal, 

estefanocolporado, com exina baculada e sexina reticulada. 

Medidas: P= 42 µm, E= 35 µm, P/E= 1,2 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são ervas ocupantes de campos e cerrados em faixa climática 

tropical e temperada. Podem ainda aparecer como arbustos ou subarbustos. 

Estampa XX - Figura 6 a/b 
 

Gênero: Borreria sp Tipo 02  

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, de simetria radial, subprolato a 

subesferoidal, estefanocolporado, com exina baculada e sexina reticulada. 

Âmbito circular. 

Medidas: P= 25 µm, E= 20 µm, P/E= 1,25 µm, exina= 4 µm 

Estampa XX - Figura 8 a/b/c/d 
 

 Família Rutaceae 
 

Gênero: Rutaceae indeterminada 

Descrição: pólen perprolato, tricolporado, com colpos longos e exina 

microreticulada. 

Medidas: P= 32 µm, E= 12 µm, P/E= 2,6 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: distribuem-se nas regiões tropicais e subtropicais; são plantas 

subarbustivas ou arbóreas de matas, florestas decíduas, florestas de altitude, 

lugares úmidos e bordas de mata. 

Estampa XXI - Figura 1 a/b 
 

 Família Sapindaceae 
 

Gênero: Matayba sp 
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Descrição: mônade, isopolar, sincolporado, com exina tectada, esférico a 

subesferoidal. 

Medidas: P= 55 µm, E= 55 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: habitam solos úmidos das planícies aluviais e florestas. São 

arvoretas e arbustos lenhosos de regiões tropicais e subtropicais. 

Estampa XXI - Figura 2 a/b 
 

Gênero: Sapindaceae indeterminada 

Descrição: mônade, isopolar, tricolporado, com exina psilada, prolato-

esferoidal a subesferoidal. 

Medidas: P= 36 µm, E= 33 µm, P/E= 1,09 µm, exina= 1 µm 

Ecologia: habitam solos úmidos das planícies aluviais e florestas. São 

arvoretas e arbustos lenhosos de regiões tropicais e subtropicais. 

Estampa XXI - Figura 3 a/b 
 

 Família Sapotaceae 
 

Gênero: Pouteria sp 

Descrição: mônade, isopolar, tricolporado, prolato, tectado, psilado, com 

poros circulares. 

Medidas: P= 25 µm, E= 14 µm, P/E= 1,7 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: com hábito arbóreo, ocupam florestas pluviais atlânticas, ao longo 

de rios, encostas e cerrados de regiões tropicais. 

Estampa XXI - Figura 4 a/b/c/d 
 

 Família Symplocaceae 
 

Gênero: Symplocos sp Tipo 01 

Descrição: grão de pólen subprolato a subesferoidal, tricolporado, com poros 

circulares, âmbito triangular e exina psilada. 

Medidas: P= 20 µm, E= 15 µm, P/E= 1,33 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: ocorrem em terras altas, matas ciliares, florestas de altitude, 

cerrados e florestas serranas, com distribuição climática tropical e subtropical 

e hábito arbóreo. 
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Estampa XXI - Figura 5 a/b 
 

Gênero: Symplocos sp Tipo 02 

Descrição: grão de pólen subprolato a subesferoidal, tricolporado, com poros 

circulares, âmbito triangular e exina microreticulada. 

Medidas: P= 25 µm, E= 20 µm, P/E= 1,25 µm, exina= 2 µm 

Estampa XXI - Figura 6 a/b 
 

Gênero: Symplocos sp Tipo 03 

Descrição: grão de pólen subprolato a subesferoidal, tricolporado, com 

espessamento na região dos poros evidente, sendo estes circulares; âmbito 

triangular, exina psilada. 

Medidas: P= 20 µm, E= 15 µm, P/E= 1,33 µm, exina= 2 µm 

Estampa XXI - Figura 7 a/b 
 

 Família Valerianaceae 
 

Gênero: Valeriana sp  

Descrição: grão de pólen oblato-esferoidal a subesferoidal, tricolporado, 

baculado. 

Medidas: P= 32 µm, E= 34 µm, P/E= 0,94 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são plantas herbáceas, trepadeiras distribuídas em regiões 

montanhosas, bosques e regiões úmidas, desde os níveis mais baixos até 

2000 m de altitude. 

Estampa XXII - Figura 1 a/b 
 

 Família Winteraceae 
 
Gênero: Drymis sp  

Descrição: tétrade com cada célula contendo um poro circular, exina clavada, 

oblato-esferoidal a subesferoidal. 

Medidas: P= 32 µm, E= 35 µm, P/E= 0,91 µm, exina= 4 µm 
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Ecologia: arbustos e árvores das sub-copas das ávores de florestas 

temperadas. Habitam ainda florestas serranas onde a temperatura é mais 

baixa e florestas temperadas 

Estampa XXII - Figura 2 a/b/c 
 

• Liliopsida  
 

 Família Arecaceae 
 

Gênero: Acrocomia sp Tipo 01 

Descrição: mônade, heteropolar, perprolato, com exina tectada e sexina 

microequinada. 

Medidas: P= 55 µm, E= 27 µm, P/E= 2,03 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arbustos, árvores e trepadeiras que ocupam a margem de 

pântanos, ambientes lacustres e terrenos brejosos de regiões tropicais e 

subtropicais. 

Estampa XXIII - Figura 1  
 

Gênero: Acrocomia sp Tipo 02 

Descrição: mônade, heteropolar, prolato, com exina tectada e sexina 

escabrada. 

Medidas: P= 33 µm, E= 17 µm, P/E= 1,94 µm, exina= 3 µm 

Estampa XXIII - Figura 2 
 

Gênero: Allagoptera sp 

Descrição: mônade, heteropolar, monosulcado, perprolato, com exina 

tectada e sexina microreticulada. 

Medidas: P= 50 µm, E= 15 µm, P/E= 3,33 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arbustos, árvores e trepadeiras que ocupam a margem de 

pântanos, ambientes lacustres e terrenos brejosos de regiões tropicais e 

subtropicais. 

Estampa XXIII - Figura 3 a/b 
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Gênero: Euterpe sp 

Descrição: mônade, heteropolar, prolato, monosulcado, com exina tectada, 

margens irregulares e sulcos irregulares ao longo do grão. 

Medidas: P= 33 µm, E= 17 µm, P/E= 1,94 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arbustos, árvores e trepadeiras que ocupam a margem de 

pântanos, ambientes lacustres e terrenos brejosos de regiões tropicais e 

subtropicais. 

Estampa XXIII - Figura 4 a/b 
 

Gênero: Syagrus sp 

Descrição: mônade, monosulcado, perprolato, com exina tectada e sexina 

psilada. Sulco estendido por todo grão. 

Medidas: P= 39 µm, E= 18 µm, P/E= 2,1 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arbustos, árvores e trepadeiras que ocupam a margem de 

pântanos, ambientes lacustres e terrenos brejosos de regiões tropicais e 

subtropicais. 

Estampa XXIII - Figura 5 a/b 
 

 Família Bromeliaceae 
 

Gênero: Bromeliaceae indeterminada Tipo 01 

Descrição: grão mônade, heteropolar, monosulcado, com exina 

microreticulada, oblato-esferoidal a subesferoidal. 

Medidas: P= 22 µm, E= 23 µm, P/E= 0,95 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são plantas herbáceas, epífitas e terrestres, ocorrendo em zonas 

tropicais. 

Estampa XXIV - Figura 1 
 

Gênero: Bromeliaceae indeterminada Tipo 02 

Descrição: grão mônade, heteropolar, monosulcado, com exina 

microreticulada, perprolato. 

Medidas: P= 31 µm, E= 14 µm, P/E= 2,2 µm, exina= 3 µm 

Estampa XXIV - Figura 2 
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 Família Cyperaceae 
 

Gênero: Cyperus sp  

Descrição: grão de pólen mônade, inaperturado, com sexina baculada, 

subprolato a subesferoidal. 

Medidas: P= 24 µm, E= 18 µm, P/E= 1,33 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: ocorrem em ambientes úmidos como brejos e áreas alagadiças, 

pântanos e turfeiras de zonas tropicais, temperadas e frias. Possuem hábito 

raramente arbustivo, sendo mais comuns as ervas. 

Estampa XXIV - Figura 3 a/b 
 

 Família Poaceae 
 

Gênero: Poaceae Tipo 01 aff. Zea mays 

Descrição: grão de pólen mônade, heteropolar, de simetria radial, 

monoporado, prolato-esferoidal a subesferoidal, com poro anulado de 9 µm 

de diâmetro.  

Medidas: P= 25 µm, E= 24 µm, P/E= 1,04 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são arbustos cultivados para a extração de grão. Ocupam regiões 

de florestas, locais úmidos como pântanos e turfeiras. São cosmopolitas, 

abundantes em regiões temperadas. 

Estampa XXIV - Figura 4 a/b 
 

Gênero: Poaceae Tipo 02 

Descrição: grão de pólen mônade, heteropolar, monoporado, esférico a 

subesferoidal, com poro circular. 

Medidas: P= 25 µm, E= 25 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Estampa XXIV - Figura 5 a/b 
 

Gênero: Poaceae Tipo 03 

Descrição: grão de pólen mônade, heteropolar, monoporado, esférico a 

subesferoidal, com poro circular, psilado, com exina espessa. 

Medidas: P= 30 µm, E= 30 µm, P/E= 1 µm, exina= 3 µm 

Estampa XXIV - Figura  6 a/b 
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Gênero: Poaceae Tipo 04 

Descrição: grão de pólen mônade, heteropolar, monoporado, esférico; poro 

circular bem pronunciado, psilado, com exina espessa. 

Medidas: P= 30 µm, E= 30 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Estampa XXIV - Figura 7  
 

Gênero: Poaceae Tipo 05 

Descrição: grão de pólen pequeno, mônade, heteropolar, monoporado, 

esférico a subesferoidal, com poro circular, psilado. 

Medidas: P= 9 µm, E= 9 µm, P/E= 1 µm, exina= 1 µm 

Estampa XXIV - Figura 8  
 

Gênero: Poaceae Tipo 06 aff. Chusquea 

Descrição: grão de pólen mônade, heteropolar, monoporado, reticulado, 

oblato-esferoidal a subesferoidal, com exina reticulada e poro esférico 

anulado (3 µm).  
Medidas: P= 27 µm, E= 30 µm, P/E= 0,9 µm, exina= 2 µm 

Estampa XXIV - Figura 9 a/b 
 

• Gimnospermae 
             Coniferophyta (Coníferas) 

 

 Família Araucariaceae 
 

Gênero: Araucaria angustifolia 

Descrição: pólen esférico a subesferoidal, inaperturado, com tectum 

granulado, apolar e assimétrico. 

Medidas: P= 40 µm, E= 40 µm, P/E= 1 µm, exina= 2 µm 

Ecologia: são pinheiros isolados ou agrupados em capões de variadas 

dimensões, presentes em florestas galeria sob climas tropicais de altitude, 

temperados e frios. 

Estampa XXV - Figura 1 a/b 
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 Família Podocarpaceae 
 

Gênero: Podocarpus lambertii 

Descrição: grão vesiculado, bissacado, com simetria bilateral, heteropolar, 

com exina tectada e microreticulada; vesículas com retículos irregularmente 

reticulados. 

Medidas: P= 36 µm, Corpo central= 49 µm, Vesículas= 16 µm, exina= 2 µm. 

Ecologia: são árvores presentes em florestas pluviais, tropicais e florestas 

serranas, sob clima tropical e temperado. 

Estampa XXV - Figura 2 a/b/c/d 
 
 5.5.2. Análise Palinológica 
 
 Nos diagramas analisados, foram estabelecidas três biozonas designadas 

MOV1, MOV2 e MOV3, da base para o topo. Os palinodiagramas foram organizados 

em: palinodiagramas de porcentagem taxa arbóreos (Figura 55), arbustos e ervas 

(Figura 56), esporos  e algas (Figura 57), elementos associados à floresta de 

Araucaria (Figura 58), soma total dos taxa (Figura 59) e palinodiagramas de 

concentração taxa arbóreos (Figura 60), taxa arbustivos e herbáceos (Figura 61), 

esporos e algas (Figura 62), elementos associados a floresta de Araucaria (Figura 

63) e soma total dos taxa (Figura 64). As idades foram, em alguns casos, 

extrapoladas, tendo como referência a taxa de sedimentação lenta na região de 

estudo, para permitir uma melhor comparação entre os dados. 

a) Biozona MOV1  

As análises estatísticas realizadas pelo subprograma CONISS mostram que 

esta zona pode ser subdividida em duas subzonas MOV1a que engloba as 

profundidades de 100 a 85 cm, equivalentes ao período de 20830 a 18000 anos 

(idade extrapolada a partir de datação calibrada) e a MOV1b, entre as profundiades 

de 85 a 70 cm, que tem como idade limite 11280 anos cal. A.P.. 

A primeira subzona é caracterizada pelo domínio, tanto em valores 

percentuais como de concentração de pólen arbóreo de Araucaria, Miconia, Myrsine, 

Podocarpus, Weinmmania e Agarista.  
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A subzona MOV1b é marcada pelo aparecimento de Caryocar, Chamaesyce, 

Croton, Drymis, Euterpe, Maytenus, Myriocarpus, Psidium e Rutaceae. O 

aparecimento destes novos elementos é acompanhado de taxa que, em 

comparação com a subzona anterior, aumentam sua representatividade tais como 

Aspidosperma, Lauraceae, Myristicaceae, Podocarpus e Scutia. Nesta subzona 

desaparecem alguns táxons florestais tais como Weinmannia e Agarista.  

Dentre os esporos, a zona MV1 é bem representada pela presença de 

briófitas indeterminadas, além de Cyathea, Dicksonia, Hypolepis, Lycopodium e 

Polypodium. Por volta de 18000 anos A.P. (idade extrapolada, a partir de datação 

calibrada) observa-se a diminuição de Bryophytas e de Pteridophytas como 

Dicksonia, Hypolepis, Lycopodium e Polypodium e o desaparecimento de Isoetes e 

Lygodium.  

As ervas terrestres Alternanthera, Amaryllidaceae, Borreria, Bromeliaceae, 

Chenopodium, e Asteraceae, Cyperus, Eryngium e Poaceae são os elementos mais 

abundantes que oscilam em toda biozona e iniciam um decréscimo em 90 cm de 

profundidade. Os gêneros Begonia, Cuphea, Tournefortia e Valeriana desaparecem 

nesta profundidade e Chenopodium aparece.  

As ervas aquáticas são representadas por Hydrocotyle que desaparece em 90 

cm de profundidade e retorna em 85 cm, e por Utricularia, que diminui 

gradativamente até desaparecer em 75 cm.  

As algas são representadas por Debarya e Zygnema, presentes em toda 

biozona. No caso de Debarya, observa-se ligeira diminuição na subzona 

supracitada, enquanto Zygnema aumenta sua porcentagem.  

b) Biozona MOV2  

A biozona MOV2, mostra-se mais coesa de acordo com as estatísticas de 

similaridade realizadas pelo CONISS. Ela situa-se no intervalo aproximado de 11280 

a 10000 anos A.P. (idade extrapolada, a partir de datação calibrada), numa 

profundidade de 70 a 50 cm.  

Dentre os elementos arbóreos analisados, observa-se que Acrocomia, 

Alchornea, Araucaria, Euterpe, Hedyosmum, Ilex, Lauraceae, Miconia, 

Myristicaceae, Psidium e Symplocos apresentam diminuição ascendente gradual. Na 

profundidade de 65 cm, aproximadamente 10000 anos A.P. (idade extrapolada, a 
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partir de datação calibrada), Drymis, Jacaranda, Matayba, Maytenus, Peltophorum e 

Prunus desaparecem. Outra profundidade bem marcada por mudanças nos 

elementos arbóreos encontra-se em 55 cm, com o aparecimento de Cordia, 

Fragaria, Matayba, Prunus e Scutia. Todos os elementos associados a  floresta de 

Araucaria, sofrem decréscimo gradual nesta biozona.  

Os esporos estão representados em toda biozona, sendo que os de 

Phaeoceros, Blechnum, Cyathea, Dicksonia, Lycopodium e Polypodium oscilam. Na 

profundidade de 60 cm, observa-se diminuição na porcentagem de Dicksonia, 

Lycopodium, Polypodium, enquanto Anemia e Pteris aparecem pela primeira vez.  

A porcentagem de arbustos diminuem sua frequência. Permanecem na 

paisagem Agarista e Piperaceae. Chamaesyce e Myrcia aparecem somente em 65 e 

55 cm de profundidade, respectivamente, e Menispermaceae apenas no final da 

biozona.  

Bromeliaceae, Asteraceae, Eryngium, Pfaffia e Poaceae são ervas terrestres 

que mantém sua frequência, em porcentagem e concentração, ao longo de MV2. Na 

profundidade 65 cm, observa-se que Apiaceae, Borreria e Valeriana desaparecem 

enquanto Begonia e Caryophylaceae aparecem. Em 55 cm de profundidade, 

Alternanthera desaparece pela primeira vez, acompanhada por Apiaceae, 

Chenopodium e Cyperus.  

As ervas aquáticas são representadas por Hydrocotyle, que decresce até 

desaparecer em 60 cm de profundidade e Polygala, que aparece pela primeira vez 

em 65 cm de profundidade.  

Novamente as algas estão presentes em toda biozona, com decréscimo de 

Debarya e aumento de Zygnema na profundidade 60 cm.  

c) Biozona MOV3  

Esta biozona compreende a profundidade de 50 a 0 cm e foi datada como 

correspondente aos últimos 10000 anos A.P. (idade extrapolada, a partir de datação 

calibrada). O zoneamento fornecido pelo subprograma CONNIS possibilita sua 

subdivisão em três subzonas: MOV3a, correspondente ao intervalo de 50 a 30 cm, 

equivalente ao período de 9800 a 8000 anos A.P. (idade extrapolada, a partir de 

datação calibrada); MOV3b, de 30 a 20 cm equivalente a período aproximado de 
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8000 anos A.P. e MOV3c de 15 a 0 cm de profundidade que engloba os últimos 

3000 anos A.P. (idade extrapolada, a partir de datação calibrada). 

A primeira subzona é caracterizada pela presença oscilante de elementos 

arbóreos como Acrocomia, Alchornea, Allagoptera, Araucaria angustifolia, Cordia, 

Euterpe, Hedyosmum, Ilex, Lauraceae, Miconia, Myrtaceae, Myristicaceae,  Pouteria, 

Symplocos, Tabebuia e Vernonia. Ao mesmo tempo, novos elementos passam a 

fazer parte da assembléia arbórea da região, como Bignociaceae, Celastraceae, 

Connarus, Matayba, Maytenus, Melastomataceae e Prestonia.  

A subzona MOV3b, apresenta uma diminuição de Araucaria angustifolia 

acompanhada pelo desaparecimento de elementos como Podocarpus Psidium, 

Rubiaceae, Maprounea e Scutia e diminuição de outros como Acrocomia, Alchornea, 

Drymis, Euterpe, Ilex, Lauraceae, Miconia, Myrtaceae,  Pouteria, Prunus e Vernonia.  

Na subzona MOV3c, observa-se uma semelhança com a subzona MOV3a 

onde alguns gêneros de restabelecem na paisagem, outros como Cordia, Euterpe, 

Hedyosmum, Maprounea, Matayba, Maytenus, Melastomataceae, Myristicaceae, 

Pouteria, Scutia e Tabebuia desaparecem enquanto Podocarpus, Rubiaceae e 

Symplocos aumentam sua representatividade. 

Dentre os esporos, a representatividade mantém-se semelhante a da biozona 

MOV2, com exceção do gênero Lygodium, que só aparece novamente em 5 cm de 

profundidade. A profundidade de 35 cm é demarcada pelo aparecimento de Anemia 

e Hypolepis e em 35 cm tem-se o retorno de Pteris.  

Os elementos arbustivos tornam-se mais escassos e todos oscilam em 

pequena quantidade ao longo da biozona. Seus representantes mais abundantes 

são Chamaesyce e Piperaceae. Na profundidade de 40 cm, todos os elementos 

deste grupo diminuem. Agarista desaparece e só retorna no final da biozona, a 10 

cm de profundidade. Menispermaceae e Myrcia desaparecem definitivamente e 

Heteropteris aparece pela primeira vez em 20 cm de profundidade.  

As ervas terrestres continuam representadas de modo similar ao observado 

na biozona MOV2, a  exceção dos gêneros Chenopodium, Cuphea e Valeriana que 

se tornam mais abundantes. Na profundidade de 35 cm, observa-se o 

reaparecimento do gênero Begonia enquanto Apiaceae desaparece. Na 

profundidade de 20 cm todas as ervas terrestres presentes na paisagem apresentam 

diminuição.  
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As ervas aquáticas continuam representadas pelos gêneros Hydrocotyle e 

Polygala, que oscilam ao longo da biozona.  

As algas Debarya e Zygnema mantém o comportamento oscilatório 

demonstrado nas biozonas anteriores. Observa-se porém aumento significativo do 

gênero Debarya, acompanhado da diminuição proporcional de Zygnema em 35 cm 

de profundidade.  
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Figura 55- Palinodiagrama de porcentagem dos taxa arbóreos presentes no testemunho MV2, Monte Verde- MG 
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Figura 56- Palinodiagrama de porcentagem dos taxa arbustivos e herbáceos presentes no testemunho MV2, Monte Verde- MG 
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Figura 57- Palinodiagrama de porcentagem dos esporos e algas presentes no testemunho MV2, Monte Verde- MG 
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Figura 58- Palinodiagrama de porcentagem dos elementos associados a floresta de Araucaria presentes no testemunho MV2, Monte Verde- MG 
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Figura 59- Palinodiagrama de porcentagem com a soma total de árvores, arbustos, ervas e grãos de pólen indeterminados presentes no testemunho MV2, 

Monte Verde- MG 
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Figura 60- Palinodiagrama de concentração dos taxa arbóreos presentes no testemunho MV2, Monte Verde- MG 
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Figura 61- Palinodiagrama de concentração dos taxa arbustivos e herbáceos presentes no testemunho MV2, Monte Verde- MG 



 

 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 62- Palinodiagrama de concentração dos esporos e algas presentes no testemunho MV2, Monte Verde- MG 
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Figura 63- Palinodiagrama de concentração dos elementos associados a floresta de Araucaria presentes no testemunho MV2, Monte Verde- 
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Figura 64- Palinodiagrama de concentração com a soma total de árvores, arbustos, ervas e grãos de pólen indeterminados presentes no testemunho MV2, 

Monte Verde- MG 
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 5.5.3. Análise dos sinais modernos da vegetação 
 
As amostras de superfície foram caracterizadas de acordo com a vegetação 

encontrada, altitude e coordenadas (Tabela 04): 

 
Tabela 04- Caracterização das áreas amostradas para análise de superfície 

Amostra MV01 MV05 MV06 

Coordenadas 
UTM 

0392130 

7470776 

0395057 0394727 

7471545 

Altitude 1519 m 1581 m 1585 m 

Vegetação Presença de Selaginella, 

Cyperaceae, Cyathea e 

predomínio de Podocarpus. 

Presença de algumas 

Araucarias centenárias, 

abundância de 

Podocarpus, Drymis, 

Melastomataceae, 

Rubiaceae, Solanum, etc. 

Região com presença 

marcante de bambu, 

Dicksonia, 

Melastomataceae e 

poucas árvores de 

Podocarpus e Araucaria. 

 

 Após a quatificação polínica do material, foram confeccionadas duas tabelas, 

uma com a porcentagem e concentração dos principais taxa indicadores da 

fisionomia das florestas de Monte Verde ao longo do Quaternário Tardio (Tabela 05) 

e outra para comparar o sinal de Poaceae na região de Monte Verde (Tabela 06).  

Neste segundo caso, de acordo com COLINVAUX et al., (1999) e BUSH (2002), 

muitos estágios de sucessão florestal são caracterizados pela presença de bambus, 

excelentes produtores polínicos, produtor de um sinal que pode erroneamente ser 

interpretado como vegetação de clima seco ou árido. 

 
Tabela 05- Principais taxa encontrados nas análises de superfície 

Taxa Grãos contados % Conc. (103) 

 MV01 MV05 MV06 MV01 MV05 MV06 MV01 MV05 MV06 

Araucaria 28 43 21 4,2 7,4 4,0 3,9 18,3 5,9 

Drymis 8 16 9 1,2 2,7 1,7 1,1 6,8 2,5 

Ilex 9 16 18 1,4 2,7 3,4 1,2 6,8 5,0 

Melastomataceae 12 10 40 1,8 1,7 7,5 1,6 4,2 11,2 

Pinus 163 128 104 24,5 21,9 19,6 22,7 54,6 29,2 

Podocarpus 40 30 18 6,0 5,1 3,4 5,5 12,8 5,0 

Myrtaceae 15 27 40 2,3 4,6 7,5 2,0 11,5 11,2 

Poaceae 143 113 86 21,5 19,3 16,2 19,9 48,2 24,1 
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Tabela 06- Porcentagem total dos elementos encontrados nas amostras de superfície e o sinal de 

Poaceae 
Taxa Grãos contados % Conc. (103) 

 MV01 MV05 MV06 MV01 MV05 MV06 MV01 MV05 MV06 

Arbóreo 331 349 317 49,8 59,7 59,8 331 349 317 

Arbustivos 173 100 119 26,1 17,1 22,5 173 100 119 

Herbáceos 160 136 94 24,1 23,2 17,7 160 136 94 

Esporos 245 109 171 40,1 15,2 29,07 245 109 171 

Algas - 1 3 - 0,17 0,51 - 1 3 

Poaceae 143 113 86 21,5 19,3 16,2 19,9 48,2 24,1 

 

 A concentração moderna de Araucaria, Podocarpus e Myrtaceae, obtidas em 

sedimentos superficiais de Monte Verde foi comparada com concentrações obtidas 

na região do Vale do Parnaíba (Tabela 07). 

 
Tabela 07- Comparação dos dados obtidos em Monte Verde e a região do Vale do Paraíba 

Araucaria Podocarpus Myrtaceae  
Localização         Elevação Grãos 

contados 
% Conc. 

(103) 

Grãos 
contados 

% Conc. 
(103) 

Grãos 
contados 

% Conc. 
(103) 

Campos do 

Jordão (SP) 
1575 m 44 10,5 49 339 81,1 378 4 1 4 

Santo Antonio 

do Pinhal (SP) 
1087 m 8 1.1 4,7 3 0,4 1.8 45 6,2 26 

Jacareí (SP) 578 m 0 0 0 1 0,3 0,4 26 6,5 11 

Monte Verde 

(MG)- MV01 
1519 m 28 4.2 3,9 40 6,0 5,5 15 2,3 2,0 

Monte Verde 

(MG)- MV02 
1581 m 43 7.4 18,3 30 5,1 12,8 27 4,6 11,5 

Monte Verde 

(MG)- MV03 
1585 m 21 4.0 5,9 18 3,4 5,0 40 7,5 11,2 

 

 Através desdes dados confeccionou-se um gráfico para interpretações das 

oscilações dos taxa ocorridas durante o Quaternário tardio em Monte Verde (MG) e 

Vale do Paraíba (SP) (Figura 64).
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 St Antonio do Pinhal 
Campos do 

Jordão Jacareí 
atual 
MV01 atual MV05

atual 
MV06 

UMG- 19080-
18140 

UMG- 20820-
20370 

Araucaria 4,7 49 0 4,2 7,4 4 53,3 104,6
Podocarpus 1,8 378 0,4 5,5 12,8 5 17,7 32,8
Myrtaceae 26 4 11 2 11,5 11,2 16 24,6
Arbustos 0 0 0 173 100 119 49 59
Árvores 85,9 94,3 48,6 331 349 317 169 180
Ervas 11,5 4,8 44,1 160 136 94 258 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65-Gráfico com a concentração de Araucaria, Podocarpus, Myrtaceae, árvores, arbustos e ervas desde o Quaternário tardio até o atual em Monte 

Verde (MG) e Vale do Paraíba (SP)
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6. DISCUSSÃO 
 

6.1. Palinologia   
 

O período equivalente a  fase do Úlltimo Máximo Glacial (UMG) está contido 

no intervalo palinológico da zona MOV1, que é caracterizada pela alta concentração 

de pólen de elementos típicos da Floresta de Araucaria (DE OLIVEIRA, 1992; 

LEDRU, 1993, MELHEM, et al., 2003) tais como Araucaria, Miconia, Myrsine, 

Podocarpus, Symplocos, Agarista e outros. Esses resultados sugerem que a 

vegetação era fisionomicamente mais fechada que a floresta atual de gimnospermas 

que cobre a região montanhosa de Monte Verde.  

Na região de Lagoa Bonita (DF), BARBERI (2001) demonstrou que no 

período entre 26000 e 19700 anos A.P. (idades extrapoladas), as condições 

climáticas eram caracterizadas por clima mais frio e úmido do que o atual tendo 

como base a ocorrência de grande quantidade de elementos arbóreos como Ilex, 

Hedyosmum e Podocarpus.  

DE OLIVEIRA (1992) aponta para um período frio e úmido na região de Lagoa 

dos Olhos (MG) de 19950 a 15360 anos A.P., onde a vegetação era representada 

por um mosaico floresta-savana com a presença de Podocarpus, embora vários 

outros autores afirmam que clima secos dominaram a região dos cerrados do 

Planalto Central do Brasil nesse período (LEDRU, 1993; BEHLING, 2001).  

Em Monte Verde, por volta de 17000 a 15000 anos A.P. (idade extrapolada, a 

partir de datação calibrada), (profundidade de 85 cm), em Monte Verde, inicia-se um 

declínio gradual e constante de Araucaria, Miconia, Myrsine, Podocarpus, Prunus e 

Weinmannia, ao mesmo tempo que inicia-se um aumento de Drymis e outros 

elementos que são encontrados na floresta moderna local. Esta mudança na 

composição florística pode ser explicada pelos processos naturais de sucessão 

ecológica descrita por KLEIN (1975). Para este autor, florestas climax de Araucaria 

possuem composições florísticas diferentes de acordo com o estágio em que se 

encontram. Dessa forma, observa-se que o aumento expressivo de Psidium 

(Myrtaceae), Drymis, Ilex e Weinmannia possam representar esse fenômeno. 

No intervalo de ca. 27500 a ca. 14500 anos A.P., BEHLING & NEGRELLE 

(2001) registraram em Volta Velha (SC) regiões pequenas de florestas adaptadas ao 

clima frio e ausência de elementos caracterísiticos de floresta tropical. O UMG é 
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marcado por expansão de arbustos e árvores, incluindo estágios sucessionais de 

Symplocos e Ilex. O estudo desses autores indica ainda que não havia a presença 

de Araucaria angustifolia na região, porém, outras espécies sofreram expansão. A 

ocorrência freqüente de Myrtaceae e Melastomataceae e as árvores raras como 

Podocarpus, Symplocos e Ilex, em Volta Velha, sugerem a existência de florestas 

tropicais adaptadas ao clima frio durante o UMG.  

O clima sugerido pela composição palinológica encontrada na zona MOV1 é 

de frio e úmido. O expressivo aumento de Araucaria também pode indicar que as 

massas de ar de origem polar estavam mais intensificadas durante o início do UMG. 

Esta sugestão foi proposta por AB´SABER (1982), LEDRU (1993) e DE OLIVEIRA 

(1992), o que explicaria a grande expansão desse tipo de floresta nas regiões 

montanhosas do Sudeste do Brasil.  

Similarmente, CRUZ- JUNIOR (2003), ao estudar as variações climáticas a 

partir de razões isotópicas de δ16O e δ18O, aponta para um clima frio e úmido 

durante o UMG em Santa Catarina.  

Em Monte Verde, o período subsequente, ou seja, a partir de 11000 anos A.P. 

(idade extrapolada, a partir de datação calibrada) corresponde a fase final do UMG e 

início de condições mais quentes e úmidas, o que é evidenciado em Monte Verde 

com o declínio de Araucaria, Drymis, Myrsine, Podocarpus e Psidium. Esta fase está 

inteiramente contida na zona polínica denominada MOV2.  

Em Jacareí, (SP), (GARCIA et al., 2004), demonstrou que a história climática 

do Holoceno se inicia por volta de 9700 anos A.P. com condições climáticas úmidas 

e mais frias que o atual. Esse fato é apoiado pela idéia de que a formação de 

turfeiras ocorre sob condições frias e úmidas. No Vale do Paraíba a grande 

deposição de turfeiras iniciou-se no Holoceno, desta forma, neste período, a região 

da serra da Mantiqueira mantinha condições climáticas frias. 

LEDRU (1992) mostrou que a Floresta de Araucaria persisitu em Salitre (MG) 

até cerca de 8000 anos AP; o que também foi demonstrado por TAKIYA (1997) 

durante o início do Holoceno na Bacia de São Paulo.  

O início da subzona MOV3b sugere que condições relativamente mais secas 

ocorreram no período representado pela amostra 30 cm, com idade extrapolada de 

8000 anos A.P., devido ao expressivo aumento de Poaceae, Asteraceae, Eryngium, 

acompanhados por um decréscimo de elementos da Floresta de Araucaria.  
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Na região do Vale do Paraíba (GARCIA et al., 2004), por volta de 8200 anos 

A.P. a Araucaria apresenta diminuição pela primeira vez sugerindo um decréscimo 

da umidade, hipótese suportada pelo aumento de elementos arbustivos . 

Na região de Lagoa dos Olhos (DE OLIVEIRA, 1992) por volta de 13700 anos 

A.P. a umidade decresce e a temperatura aumenta, com o registro de queimadas, o 

que indica condições mais secas até 6790 anos A.P. onde começa ocorrer 

novamente o aumento da umidade. 

LEDRU et.al., (1996) demonstra que por volta de 9500 anos A.P. na região da 

Serra do Salitre (MG) existe um padrão sazonal acentuado, porém com 

temperaturas mais altas que no período anterior a 9000 anos A.P. 

ABSY (1996) e TURCQ et al. (1998) apontam para a região da serra dos 

Carajás, no sul da Amazônia, que entre 7760 e 6150 anos A.P. o acúmulo de 

partículas de carvão indicariam condições climáticas mais secas. 

Logo após essa fase, condições úmidas e frias são reestabelecidas na região 

de Monte Verde, por volta de 3000 anos A.P. (idade extrapolada, a partir de datação 

calibrada), como é indicado pelo retorno, tanto em valores percentuais como de 

concentração dos elementos da Floresta de Araucaria, assim como de Selaginella, 

Cyathea e Lycopodium. 

GARCIA et. al., (2004) registraram o retorno da umidade por volta de 3500 a 

1950 anos A.P., na região do Vale do Paraíba. Esta fase é favorecida pelo 

aparecimento de elementos como Ilex, Podocarpus, Daphnopsis, Gaylussacia e 

Leucothoe.  

É importante salientar que a manutenção da floresta de Araucaria, na região 

de Monte Verde, foi garantida pela alta elevação e conseqüentemente baixa 

temperatura associada à precipitação orográfica. 

 
6.1.1. Análise palinológica dos sinais modernos da vegetação  

 
 A análise de superfície realizada em Monte Verde (MG) comparada com os 

dados obtidos para os sinais polínicos modernos do Vale do Paraíba (SP), (GARCIA 

et al., 2004) permitiu algumas observações a respeito das fisionomias vegetais 

exitentes na época do UMG da região estudada. 

 A figura 65 representa os valores de concentração para alguns taxa 

selecionados tais como Araucaria, Podocarpus, Myrtaceae e Poaceae na vegetação 
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moderna assim como nas amostras sedimentares cujas datações variam de 20830 -

20370 (anos 14C cal A.P.) a 2350 - 2150 (anos 14C cal A.P.). 

 A maior concentração de Araucaria encontra-se no UMG de Monte Verde 

(MG). Por outro lado, na paisagem moderna, ocorre em Campos do Jordão (área do 

Vale do Paraíba, SP) que é uma região de proteção ambiental, diferente de Monte 

Verde (MG) que pode ter sofrido influência antrópica.   

Os elementos arbóreos, com exceção de Podocarpus, sempre estiveram 

presentes em maior concentração em Monte Verde (MG) do mesmo modo que 

ocorre com os arbustos. 

Grande parte das ervas são representadas pela família Poaceae, com os 

gêneros Chusquea e Merostachys (bambus), desta forma, Poaceae até cerca de 

22% e com concentração de 50.000 grãos é encontrada em ambiente florestal. 

 
6.2. Sedimentologia 
 

A integração entre os resultados palinológicos e sedimentológicos permite 

subdividir a evolução sedimentar registrada na metade superior do testemunho MV1 

em quatro fases principais, cujos resultados se encontram sintetizados nos quadros 

04 a 08. Os marcos de separação entre estas fases seriam as idades aproximadas 

de 15000, 9000 e 8000 anos A.P. (idade extrapolada, a partir de datação calibrada). 

A quarta fase, correspondente aos últimos 8000 anos, é a que apresenta tendências 

de variação vertical menos definidas ou menos contínuas. Por esta razão, preferiu-

se dar destaque, dentro dela, a dois momentos de mudanças rápidas, porém mais 

ou menos marcantes, ocorridos por volta de 6000 e 3000 anos A.P. (idade 

extrapolada, a partir de datação calibrada). As taxas de sedimentação estimadas 

para os principais intervalos identificados encontram-se listadas na tabela 08.  
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Tabela 08- Taxas de sedimentação calculadas para os cinco principais intervalos 

reconhecidos segundo os resultados sedimentológcios, integrados aos dados palinológicos. Cálculo 

baseado nas taxas inferidas por intervalo entre datações (Tabela 01), ponderadas de acordo com 

suas respectivas espessuras dentro de cada intervalo sedimentológico. 

 

Intervalo vertical (ka) 
(idades extrapoladas 

a partir das idades 
calibradas) 

Intervalo 
vertical (ka) 

Taxa de sedimentação 
(mm/ano) 

  máxima                mínima 
17000-15000 

anos A.P. 
100-85 0,061 0,033 

15000-9000 
anos A.P. 

85-60 0,091 0,071 

9000-8000 
anos A.P. 

60-30 0,122 0,103 

8000-3000 
anos A.P. 

30-15 0,045 0,042 

3000 anos A.P. 15-0 0,045 0,042 

 

Na primeira fase, entre 17000 e 15000 anos A.P., configura-se um dos 

aumentos ascendentes mais significativos de areia e de teor de minerais pesados ao 

longo do testemunho, acompanhados de queda de carbono orgânico. Estas 

mudanças sedimentológicas podem ser atribuídas à crescente ativação do aporte 

terrígeno trativo a partir das encostas, com criação de condições deposicionais mais 

oxidantes nos vales. Nessas condições, o solo úmido e estável necessário para a 

proliferação da Araucaria ficaria supostamente restrito às margens dos rios. A taxa 

de deposição, comparada a demais intervalos, apresenta valores intermediários 

(0,033 a 0,061 mm/ano) 

 O comportamento da maioria dos atributos sedimentológicos inverte-se logo 

em seguida, entre 85 e 60 cm, intervalo vertical correspondente ao período de tempo 

aproximado entre 15000 e 9000 anos A.P. Esta mudança, associada a uma 

elevação da taxa de sedimentação em relação ao intervalo anterior, pode refletir 

uma recuperação da cobertura florestal de encosta, possivelmente favorecida pelo 

retorno de umidade sugerido pelo reaparecimento de Agarista. Com isso, teria-se 

redução da taxa de aporte trativo rumo aos vales fluviais, em detrimento da 
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deposição por suspensão e/ou fluxos gravitacionais, e aumento da formação de solo 

rico em matéria orgânica. 

 No intervalo que se segue, de 60 a 30 cm de profundidade, depositado entre 

9000 e aproximadamente 8000 anos A.P., várias das tendências de variação 

ascendente de características sedimentológicas detectadas no intervalo anterior se 

mantêm. Dentre elas, pode-se citar: decréscimo de areia, aumento de argila, 

afinamento de diâmetro médio e queda de minerais pesados ultraestáveis. Este 

intervalo distingue-se do anterior, todavia, pela diminuição ascendente do teor de 

carbono orgânico. Além disso, os teores médios de areia média e areia grossa no 

intervalo tornam-se comparativamente maiores e os minerais pesados desparecem. 

Estas características são sugestivas de uma maior participação de processos de 

fluxos gravitacionais de alta viscosidade (fluxos de massa sensu stricto), em 

detrimento dos processos de transporte sedimentar trativo e de suspensão. A 

interpretação é corroborada pelo aumento de taxa de sedimentação neste intervalo, 

a maior do testemunho estudado (Tabela 02). O limite inferior deste intervalo situa-

se próximo a mudanças de fácies (de luto-arenácea para lutácea) reconhecida 

visualmente na descrição do testemunho, o que reforça a ocorrência de mudança 

significativa no regime deposicional.  

 Do ponto de vista sedimentológico, os 30 cm superiores do testemunho, 

equivalentes aproximadamente aos últimos 8000 anos, distinguem-se em linhas 

gerais pela escassez de areia, pela melhor seleção granulométrica (desvio padrão 

dominantemente menor que 2,0) e pela baixa concentração de minerais pesados. A 

taxa de sedimentação torna-se relativamente baixa (Tabela 02), o que associado à 

elevada concentração de argila e matéria orgânica, leva a supor domínio de 

deposição por suspensão. Dentro desse intervalo, o período correspondente a 6000 

anos A.P. (profundidade 25 cm) destaca-se por um pico de areia, concentrada na 

classe areia muito fina, o que se reflete em aumento localizado de seleção 

granulométrica.  

Em 3000 anos A.P. (profundidade 15 cm), têm-se picos importantes de areia, 

com destaque para areia grossa e areia média, e a seleção granulométrica alcança 

seu pior índice. A baixa maturidade textural é acompanhada por perda de 

maturidade mineralógica, indicada pelo aumento na concentração de minerais 

pesados instáveis e metaestáveis. Estas características, associadas ainda ao baixo 

teor de minerais pesados, apontam para transporte competente, porém 
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hidraulicamente pouco seletivo, provavelmente com modesta participação de 

processos trativos. A preservação de minerais instáveis e metaestáveis seria 

explicada por pulsos de deposição, com reduzida exposição destes minerais aos 

agentes intempéricos e de transporte. Interpreta-se, portanto, um aumento de aporte 

terrígeno em volume, através de fluxos de massa. A vegetação inferida reflete, em 

linhas gerais, uma composição pouco diversa da atual. As mudanças 

sedimentológicas são acompanhadas pelo máximo desenvolvimento de elementos 

arbóreos, o que parece reforçar a hipótese de que o aumento de aporte não se deu 

por erosão trativa de solo incoeso ou desprotegido. A grande quantidade de algas 

favorece a idéia de aumento do nível de água e da manutenção de brejos, 

presumivelmente associados a inundações nas partes distais dos fluxos de massa. 

Desse modo, o registro seria de fase úmida, com maior freqüência e/ou intensidade 

de fluxos gravitacionais nas encostas e de inundações nos vales. 
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Quadro 04- Síntese dos dados sedimentológicos e palinológicos para o intervalo de 17000 a 15000 anos A.P. 

 
MV2 Sedimentologia – Tendências 

Ascendentes  
Palinologia - Tendências 

Ascendentes  
 

Sedimentologia - Interpretação Palinologia - Interpretação 

 

 

Profundidade 

 

 

100 a 85 cm 

 

 

 

 

Idade 

 

entre 17000 e 

15000 anos 

A.P. 

  

 Aumento de areia 

 Queda de argila 

 Queda de areia média 

 Aumento de areia fina e muito 

fina 

 Engrossamento de diâmetro 

médio 

 Aumento de assimetria 

 Melhora da seleção 

granulométrica (tamanho dos 

grãos mais homogêneos) 

 Queda de carbono orgânico 

 Aumento no teor de minerais 

pesados 

 Diminuição de Araucaria, 

Miconia, Myrsine, Podocarpus, 

Prunus e Weinmania 

 Aumento de Drymis 

 

 Aumento de erosão nas encostas 

 Crescimento do aporte terrígeno 

trativo 

 Criação de condições 

deposicionais mais oxidantes nos 

vales 

 Cobertura vegetal oscilante 

 Vegetação mais aberta com 

predomínio de arbustos 

 Floresta em contração (borda 

do vale) 

 Diminuição da vegetação em 

área e densidade 
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Quadro 05- Síntese dos dados sedimentológicos e palinológicos para o intervalo de 15000 a 9000 anos A.P. 

 
MV2 Sedimentologia – Tendências 

Ascendentes  
Palinologia - Tendências 

Ascendentes  
 

Sedimentologia - Interpretação Palinologia - Interpretação 

 

Profundidade 

 

85 a 60 cm 

 

 

 

Idade 

 

entre 15000 e 

9000 anos 

A.P. 

 Queda de areia 

 Aumento de argila 

 Aumento de areia média 

 Afinamento do diâmetro médio 

 Piora da seleção granulométrica 

 Queda de assimetria 

 Diminuição dos pesados 

ultraestáveis 

 Aumento irregular de carbono 

orgânico 

 Declínio de Araucaria, Drymis, 

Myrsine, Podocarpus e Psidium, 

por volta de 11000 anos A.P. 

 

 Redução da taxa de aporte trativo 

 Aumento da deposição por fluxos 

gravitacionais e/ou suspensão  

 Aumento da formação de solo rico 

em matéria orgânica nos vales 

 Aumento da vegetação em área 

e densidade, com algumas 

oscilações 

 Aumento da umidade 
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Quadro 06- Síntese dos dados sedimentológicos e palinológicos para o intervalo de 9000 a 8000 anos A.P. 

 
MV2 Sedimentologia – Tendências 

Ascendentes  
Palinologia - Tendências 

Ascendentes  
 

Sedimentologia - Interpretação Palinologia - Interpretação 

 

Profundidade 

 

60 a 30 cm 

 

 

Idade 

 

entre 9000 e 

8000 anos 

A.P. 

 Queda de areia total 

 Aumento de argila 

 Aumento de areia média 

 Melhora da seleção 

granulométrica 

 Pico de minerais instáveis 

 Presença de esporos invasores 

 Queda da flora de baixa 

temperatura 

 Substituição da vegetação 

 Aumento de Poaceae, 

Asteraceae, Eryngium, 

acompanhado pelo decréscimo 

de Araucaria. 

 Aumento da influência de fluxos 

gravitacionais de alta viscosidade 

 Aumento da taxa de sedimentação 

 Decréscimo na taxa de umidade 
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Quadro 07- Síntese dos dados sedimentológicos e palinológicos em 6000 anos A.P. 

 
MV2 Sedimentologia – Descrição  Palinologia - Descrição 

 
Sedimentologia-  Interpretação Palinologia-  Interpretação 

 

Profundidade 

 

25 cm 

 

 

Idade 

 

6000 anos 

A.P. 

 Pico de areia 

 Melhora pontual de seleção 

granulométrica 

 Pico menor de opacos 

 Retorno dos elementos da 

floresta de Araucaria 

 Aumento de Sellaginella, 

Cyathea e Lycopodium 

 Aumento momentâneo de aporte 

trativo ou por fluxos de massa 

 Retorno da umidade 

 Clima frio 
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Quadro 08- Síntese dos dados sedimentológicos e palinológicos em 3000 anos A.P. 

 
MV2 Sedimentologia – Descrição Palinologia - Descrição  

 
Sedimentologia -  Interpretação Palinologia - Interpretação 

 

Profundidade 

 

15 cm 

 

 

 

Idade 

 

 

3000 anos 

A.P. 

 Pico importante de areia, areia 

grossa e areia média 

 Engrossamento do diâmetro 

médio 

 Perda de seleção 

 Pico de opacos, metaestáveis e 

instáveis 

 Aumento em concentração e 

percentual dos elementos 

associados a floresta de 

Araucaria 

 Presença de algas 

 

 

 Transporte competente e 

hidraulicamente pouco seletivo 

 Aumento momentâneo de aporte 

sedimentar por fluxos de massa 

 Inundações das partes distais dos 

fluxos de massa 

 Mudança bem representada da 

vegetação 

 Paisagem similar a atual 

 Clima úmido e frio 
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Quadro 09- Características sedimentológicas e palinológicas dominantes nos últimos 8000 anos 

 
MV2 Sedimentologia – Descrição Palinologia - Descrição  

 
Sedimentologia -  Interpretação Palinologia - Interpretação 

 

Profundidade 

 

30 a 0 cm 

 

 

Idade 

 

 

Últimos 8000 

anos 

 Escassez de areia, exceto a 25 

e 15 cm de profundidade 

 Seleção granulométrica 

comparativamente boa, porém 

oscilante 

 Baixa concentração de minerais 

pesados 

 Taxa de sedimentação 

relativamente baixa 

 Elevada concentração de argila 

e matéria orgânica 

 Retorno de elementos da 

floresta de Araucaria, assim 

como Selaginella, Cyathea e 

Lycopodium 

 Presença significativa de algas 

 Domínio de deposição por 

suspensão 

 Condições redutoras nos vales 

 

 

 

 Restabelecimento de condições  

úmidas e frias 

 Manutenção da floresta de 

Araucaria 

 Aumento do nível de água 

 Manutenção de brejos. 
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7. CONCLUSÕES 
 

A associação de resultados palinológicos e sedimentológicos obtidos na 

região de Monte Verde tornou possível estabelecer interpretações de variações 

paleoflorísticas e de processos deposicionais, conjugadas. Apesar de teoricamente o 

tempo de resposta do registro sedimentar às oscilações climáticas poder possuir 

diferenças em relação ao tempo de resposta palinológico, as variações encontradas 

na cobertura vegetal apresentaram relativa sincronia com as mudanças inferidas no 

regime deposicional. Isto demonstra forte dependência entre estes dois tipos de 

registro, palinológico e sedimentológico, e/ou sua ligação a uma variável maior em 

comum, possivelmente representada pelo clima. Assim, a integração e convergência 

das interpretações palinológicas e sedimentológicas permitiram inferir oscilações 

relativas de variáveis paleoambientais ligadas ao clima, como umidade e 

temperatura. Esta inferência pôde ser feita de modo mais embasado que o 

normalmente permitido em estudos exclusivamente palinológicos. Com base nessa 

abordagem, a evolução paleoflorística e deposicional na região de Monte Verde foi 

dividida em quatro fases com presumível significado paleoclimático:  

 No intervalo de 17000 a 15000 anos A.P., um aumento progressivo de 

erosão nas encostas ocorreu associado à oscilação da cobertura vegetal. 

O aumento de aporte terrígeno nos vales teria sido favorecido por uma 

situação de floresta em contração, sob clima frio e úmido. 

 Entre 15000 e 9000 anos A.P, deu-se aumento de cobertura vegetal em área 

e densidade. Uma elevação de umidade teria ocorrido associado à 

redução da taxa de aporte trativo e incremento de deposição por 

suspensão e/ou fluxos gravitacionais. 

 No intervalo de 9000 a 8000 anos A.P., ocorreu decréscimo na umidade com 

aumento da taxa de sedimentação, este possivelmente influenciado por 

maior incidência de fluxos gravitacionais de alta viscosidade. 

 Nos últimos 8000 anos, a floresta de Araucaria manteve-se, com aumento 

do nível de água e manutenção dos brejos, sob condições climáticas frias 

e úmidas. Nos vales, houve o predomínio de deposição por suspensão, 

em condições redutoras. Dentro desta fase, dois momentos de variações 

marcantes podem ainda ser destacados: 
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 Em 6000 anos A.P., ainda sob clima frio, houve aumento de aporte trativo ou 

por fluxos de massa e a umidade restabeleceu os níveis mais elevados 

existentes antes de 9000 anos A.P. 

 Há 3000 anos, uma mudança bem representada da vegetação tornou a 

composição florística similar a atual, sob clima frio e úmido. Durante essa 

mudança, o transporte sedimentar torna-se mais competente e 

hidraulicamente pouco seletivo, com possível aumento momentâneo de 

aporte por fluxos de massa. 

A vegetação do UMG, de acordo com as análises de superfície, é semelhante 

aos sinais modernos de florestas fechadas ou semi-abertas de Araucaria. A família 

Poaceae, em Monte Verde, é em sua maioria representada por bambus dos gêneros 

Chusquea e Merostachys. 

Conforme os resultados palinológicos obtidos, o UMG nesta região sempre foi 

dominado por florestas, sem fragmentação, o que não apóia a Teoria dos Refúgios. 

Esta ausência de fragmentação estaria relacionada ao fato de que os reflexos das 

oscilações climáticas globais na região não seriam fortes o suficiente para conseguir 

reduzir a floresta e assim formar pequenos refúgios. De fato, os resultados sugerem 

que as mudanças climáticas em Monte Verde, desde o ÚMG, não foram acentuadas 

a ponto de exercer grande impacto florístico. O clima manteve-se frio e úmido e a 

vegetação, embora sofrendo oscilações, sempre foi de floresta, com o predomínio de 

Araucaria angustifolia.   
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