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RESUMO 

Com o objetivo de determinar a história da vegetação e do clima desde o 

Último Máximo Glacial (UMG) na região de Lagoa Santa, correlacioná-la com o 

padrão de ocupação humana e testar a hipótese do “Hiato do Arcaico”, que postula 

que os grupos migratórios humanos teriam se dirigido para outras áreas do Brasil, 

por conta de um clima seco que teria se instalado na região de Lagoa Santa entre 

8.000 anos A.P. e 2.000 anos A.P. O presente estudo, elaborado na forma de dois 

artigos científicos, apresenta análises palinológicas realizadas em sedimentos 

coletados de três localidades dentro da APA Carste de Lagoa Santa, MG – Brasil 

(Lagoa Olhos D’água, coluna sedimentar do Ribeirão da Mata e Lagoa dos Mares). 

Os resultados revelaram, que na região de Lagoa Santa, durante a época atribuída 

ao UMG até a transição Pleistoceno/Holoceno, a existência de elementos 

característicos de clima frio, como por exemplo, Podocarpus e Araucaria que 

sugerem temperaturas de, aproximadamente, 5°C a 6°C mais baixas que as atuais. 

A partir da transição Pleistoceno/Holoceno, há uma gradual substituição dos 

elementos de clima frio por elementos característicos de floresta tropical de climas 

mais quentes, como Protium, Sebastiana, Rubiaceae e alguns elementos do cerrado 

como Caryocar e Pseudobombax. O registro palinológico mostra que durante o 

Holoceno médio ocorreram amplas oscilações climáticas, aqui atribuídas como 

conseqüências de fenômenos do tipo El Niño. È provável que tais oscilações 

possam ter sido a possível causa do abandono dos assentamentos pelos grupos 

migratórios humanos na região de Lagoa Santa, durante o Hiato do Arcaico. Os 

últimos 2.000 anos dominam elementos arbóreos/arbustivos como Alchornea, 

Apocynaceae, Arecaceae, Cecropia, Ficus, Melastomataceae, Mimosa, Peixotoa e 

Sebastiana, e componentes herbáceos terrestres Asteraceae e Poaceae que 

configuram a paisagem atual. Os estudos ora apresentados não mostram qualquer 

existência de vegetação característica de clima seco. Ao contrário, os elementos 

arbóreos/arbustivos e herbáceos estão bem representados durante todo o espectro 

polínico. Assim, as análises palinológicas não apóiam a hipótese do Hiato do 

Arcaico. 

   . 

Palavras-chave: Pleistoceno, Quaternário, Holoceno, Clima, Pólen, Arqueologia, Brasil 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the vegetational and climatic history 

of the Lagoa Santa, Minas Gerais, Brazil since the Last Glacial Maximum (LGM) and 

relate it with the pattern of human occupancy and to test the “Arcaic Gap” hypothesis, 

which suggests that human groups would have migrated to others areas of Brazil, 

due to dry climates, which would have persisted in this region between 8,000 non. cal 

yr B.P. and 2,000 non. cal. yr B.P. The results are presented in two scientific articles, 

containing palinological analyses carried out in sediments collected in three localities 

within the archaeological district of Lagoa Santa, MG. The results show that during 

the end of the Last Glacial Maximum until the Pleistocene/Holocene transition, taxa 

adapted to cold climates such as Podocarpus and Araucaria suggest temperatures of 

approximately 5°C to 6°C lower than today. After the Pleistocene/Holocene transition, 

there is a gradual replacement of cold taxa by warmer climate elements such as 

Protium, Sebastiana, Rubiaceae and some cerrado taxa like Caryocar and  

Pseudobombax. The pollen records show that during the middle Holocene broad 

climatic oscillations occurred as consequence of El Niño-like phenomena. Probably 

these oscillations cold have been the cause of abandonmant by humans in the Lagoa 

Santa region during the “Arcaic Gap”. In the last 2,000 years arboreal/shrubby 

elements like Alchornea, Apocynaceae, Arecaceae, Cecropia, Ficus, 

Melastomataceae, Mimosa, Peixotoa and Sebastiana, and the herbaceous terrestrial 

components such as Asteraceae and Poaceae dominated the landscape. This study 

does not show any drier vegetational physiognomy during the Holocene. In contrast, 

the arboreal/shrubby and herbaceous elements are well represented during whole 

palinological profile therefore suggesting the maintenance of the semi-decidous 

forest/cerrado mosaic during the Holocene. Thus, the palinological analyses do not 

support the Arcaic Gap hypothesis. 

 

Key-words: Pleistocene, Quaternary, Holocene, Climate, Pollen, Archaeology, Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

 Em termos de estudos arqueológicos, uma das áreas mais importantes 

da Brasil é a região de Lagoa Santa localizada na região centro-sul do Estado 

de Minas Gerais. Os estudos arqueológicos nessa região tiveram início com os 

trabalhos pioneiros do naturalista dinamarquês Peter W. Lund, que é 

considerado o pai da paleontologia e arqueologia brasileira. Após Lund, vários 

grupos de pesquisadores estudaram e estudam inúmeras cavernas em busca 

de vestígios de ocupação humana e sua relação com a mega fauna extinta 

(CARTELLE, 1994). 

 Devido às descobertas arqueológicas nessa região, iniciadas por Lund, 

surgiu um dos mais controversos debates da arqueologia, ou seja, a 

antiguidade do homem na América. Muitas são as dúvidas sobre como e 

quando os primeiros grupos migratórios humanos chegaram às Américas e 

várias hipóteses foram sugeridas sobre a rota de migração dos primeiros 

americanos, como as migrações transatlânticas (COTTEVIEILLE-GIRAUDET, 

1931), transpacíficas (HEYERDHAL, 1953) e transantárticas (CORRÊA, 1928).  

Segundo Pucciarelli (2004), a hipótese melhor documentada na 

bibliografia sugere que os primeiros agrupamentos humanos originaram-se de 

dois componentes principais, ou seja, duas ondas migratórias: uma no 

Pleistoceno tardio entre 20.000 e 10.000 anos antes do presente (A.P.), que 

teria trazido os paleoamericanos, constituídos de povos com características 

negróides e aborígines e outra, no Holoceno médio, entre 10.000 anos A.P. e 

6.000 anos A.P. constituida de ameríndios, povos com características 

mongolóides que possivelmente deram origem aos indígenas atuais (NEVES et 

al., 1999). 

Essas migrações ocorreram no momento em que os ecossistemas 

tropicais passavam por mudanças climáticas e ambientais por consequência da 

expansão das geleiras nas altas latitudes do hemisfério norte e nas grandes 

elevações do hemisfério sul, que atingiu seu clímax durante o Último Máximo 

Glacial (UMG), por volta de 18.000 anos A.P. Em consequência a esses 

impactos globais gerados no ambiente durante esse período destaca-se a 

redução do nível do mar de 150 metros em média, em relação ao nível atual 

(PALMA, 1984; DAWSON, 1992) que permitiu a conexão entre a Ásia e a 

América do Norte (COLINVAUX, 1980), e possivelmente possibilitou a 
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migração de grupos humanos para as Américas através do estreito de Bering. 

Com isso, as mudanças ambientais ocorridas durante e após o UMG tiveram 

grande influência no padrão de ocupação dos primeiros grupos migratórios 

humanos. 

No Brasil são encontradas evidências de ocupação humana durante a 

transição Pleistoceno/Holoceno, entre outros lugares, na região Amazônica 

(ROOSEVELT et al., 2002) e ao longo da costa brasileira; onde são 

encontradas as formações conhecidas como sambaquis (SCHEEL-YBERT, 

2000) que são restos alimentares de populações indígenas, no Vale do Rio 

Peruaçu e na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais (PROUS et al., 1998). 

Nessa última, na década de 70, foi encontrado um esqueleto humano, 

do sexo feminino, mais tarde datado com idade aproximada de 11.500 anos 

A.P. chamado de “Luzia”, cujas características físicas remetem a africanos e 

australianos e não a grupos migratórios asiáticos (NEVES et al., 1999). 

Segundo Araújo et al. (2005), as idades obtidas nos sítios arqueológicos 

da região de Lagoa Santa sugerem um padrão bem definido de ocupação 

humana, com dois períodos de sepultamento nos abrigos, ou seja, um mais 

antigo, entre 10.000 anos A.P. e 8.000 anos A.P., e outro mais recente, entre 

2.000 anos A.P. e 1.000 anos A.P. O período que compreende o intervalo entre 

essas idades, que abrange algo em torno de 6.000 anos, foi denominado “Hiato 

do Arcaico” por esses autores, que postulam que os grupos de humanos que 

habitavam esta região teriam se deslocado durante o Holoceno médio para 

outras áreas do Brasil devido a uma mudança climática, possivelmente uma 

fase mais seca que a atual. Porém, é importante ressaltar que a ausência de 

evidências de ocupação humana durante o Holoceno médio está restrita 

somente para a região de Lagoa Santa, pois na região do Vale do Rio Peruaçu, 

cerca de 500 km ao norte de Lagoa Santa, ocorrem ocupações humanas, no 

Sítio Lapa do Boquete, por volta de 5.000 anos A.P. (KIPNIS, 2002). 

Além disso, vários sambaquis da região sudeste apresentam datações 

radiocarbônicas contemporâneas à época do Hiato do Arcaico (SCHEEL-

YBERT, 2000). 

Ainda dentro de uma visão contrária de que um clima seco teria forçado 

as populações humanas de Lagoa Santa a migrar para outras áreas durante o 

Holoceno médio, resultados obtidos através de estudos palinológicos 
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realizados no Brasil central (LEDRU, 1993) apontam condições úmidas que 

favoreceram a expansão de florestas na região durante o final do Pleistoceno e 

inicio do Holoceno assim como o estudo realizado na Lagoa Olhos D’Água (DE 

OLIVEIRA, 1992) que sugere a presença de um mosaico floresta/cerrado 

desde 18.000 anos A.P até o final do Holoceno.  

A fim de fornecer dados para uma melhor compreensão sobre o debate 

referente à ausência de ocupação humana durante o Holoceno médio na 

região, supostamente guiado por um clima mais seco que o atual, o presente 

estudo concentrou suas análises palinológicas em sedimentos em três 

localidades dentro da APA Carste de Lagoa Santa. 

O primeiro estudo foi realizado na Lagoa Olhos D’água e teve como 

finalidade principal comprovar os resultados obtidos na mesma lagoa por De 

Oliveira (1992) através de uma nova análise palinológica dos seus sedimentos, 

porém com uma melhor resolução, isto é, com intervalo amostral menor e com 

maior número de datações 14C. Os sedimentos foram amostrados também na 

Lagoa dos Mares e em dois perfis de uma coluna sedimentar nas margens do 

rio Ribeirão da Mata (perfis A e B) onde foram encontradas madeiras sub-

fósseis datadas do Holoceno médio (FREIRE, 2006).  

O presente trabalho contém dois artigos que empregaram a mesma 

metodologia palinológica.  

 

1.2. Objetivos 

Os principais objetivos deste estudo são: 

 

� Determinar a história da vegetação e do clima desde o Último Máximo 

Glacial (UMG) na região de Lagoa Santa e correcioná-la com o padrão 

de ocupação humana; 

  

� Testar a hipótese do “Hiato do Arcaico”, entre 8.000 anos A.P. e 2.000 

anos A.P. estabelecido por Araujo et al. (2005); 
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1.3. Hipóteses 

Nesse estudo são testadas as seguintes hipóteses: 

 

� H1: O clima no Holoceno foi compatível com a manutenção da ocupação 

humana e, como conseqüência, a explicação para a ausência de 

sepultamentos na região estudada pode estar relacionada a fatores 

não-climáticos e/ou vegetacionais; 

 

� H2: A predominância de clima mais seco durante o Holoceno inviabilizou 

a ocupação humana durante a época atribuída ao “Hiato do Arcaico”, 

como proposto por Araujo et al. (2005). 
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2. METODOLOGIA  

2.1. Coleta dos sedimentos fluviais do Ribeirão da Mata 

Os trabalhos de campo para a coleta de sedimentos fluviais (Figura 1) 

foram realizados no período de 7 a 10 de setembro de 2006, em um 

afloramento de coberturas sedimentares holocenas, localizado na margem 

esquerda no Ribeirão da Mata (19038’56.15”S e 4400’20.51”W), município de 

Pedro Leopoldo, MG. Neste ponto, foram coletadas amostras de 

aproximadamente 30 cm3 de sedimentos em dois perfis (A e B) com 280 cm e 

24 cm de espessura, respectivamente, em intervalo amostral de 2 centímetros. 

As amostras foram devidamente etiquetadas e armazenadas para o transporte 

até o Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da Universidade Guarulhos 

(UnG), onde ficaram armazenadas à temperatura de 8ºC para evitar o 

crescimento de fungos, que podem alterar sua idade radiocarbônica e corroer 

as estruturas morfológicas dos palinomorfos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: Coleta da coluna sedimentar do Ribeirão da Mata. No destaque, 
em vermelho perfil A, e em amarelo perfil B. 

 

2.2. Coleta de sedimentos lacustres 

Tanto os sedimentos da Lagoa Olhos D’Água como os da Lagoa dos 

Mares foram coletados com um amostrador do tipo Livingstone, operado sob 

uma plataforma de madeira apoiada sobre dois barcos. Através de uma 
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abertura circular um tubo guia, de alumínio, é montado com seções de 1 metro 

de comprimento cada, por onde corre o tubo amostrador com pistão. Os 

procedimentos de coleta com este tipo de amostrador são explicados em 

detalhe em Colinvaux et al. (1999). Parte das operações são mostradas nas 

Figuras 2 e 3. 

 

    

  Figuras 2 e 3: Amostrador do tipo Livingstone, onde percebe-se a plataforma e o tubo-
guia. 

 

2.3. Sub-amostragem para palinologia e datação 14C 

Os testemunhos foram abertos para descrição dos sedimentos conforme 

sua textura e cor, definida por comparação com a Tabela de Munsell e para 

obtenção de amostras de 2 cm3, retiradas em intervalo amostral de 2 a 5 cm, 

de acordo com a necessidade de detalhamento.  

Restos orgânicos como partículas de carvão, sementes, folhas ou outros 

materiais orgânicos foram separados para datação radiocarbônica AMS 

(Espectrometria de Absorção de Massa), realizada pelo Beta Analytic Inc. 

(Coral Gables, Florida, EUA). 

 

2.4. Processamento químico das amostras 

Após a sub-amostragem dos sedimentos, deu-se início ao 

processamento químico das amostras, segundo o protocolo químico 
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internacional de preparação de sedimentos quaternários para análise 

palinológica, descrito em Colinvaux et al. (1999). A fim de facilitar a 

compreensão dessa metodologia, que nos artigos se apresentam bem 

simplificada, a seguir são mostrados, detalhadamente, todos os procedimentos 

adotados. Todas as etapas foram caracterizadas pela adição de um reagente 

químico, ou água destilada, seguida de mistura e centrifugação por 5 minutos, 

a 2500 rotações por minuto. Em todas as etapas o líquido sobrenatante foi 

descartado e o resíduo concentrado foi preservado para as etapas seguintes. O 

protocolo químico é descrito a seguir: 

 

a. Adição de esporo exótico 

Segundo a técnica para a determinação da concentração polínica (grãos 

ou número de palinomorfos por centímetro cúbico de sedimento), estabelecida 

por (STOCKMAR, 1971), foram adicionadas às amostras sedimentares 2 

cápsulas de esporo exótico de Lycopodium clavatum com concentração 

estabelecida pelo produtor (Universidade de Lund, Suécia). Em seguida, as 

cápsulas foram dissolvidas com 5 ml de ácido clorídrico (HCl) a 10%. Após a 

dissolução das cápsulas de esporo exótico, adicionou-se 8ml de água 

destilada. Esta etapa foi repetida duas vezes para a total eliminação de 

resíduos carbonáticos. 

 

b. Destruição dos silicatos 

O ácido fluorídrico (HF) a 40%, a frio, na proporção de duas partes de 

ácido para uma de sedimento, dissolve os componentes minerais silicosos, em 

reação a frio por 48 horas. Passado este período, foi adicionado HF 

concentrado, em banho-maria (100ºC) a seco por 30 minutos, para eliminar as 

partículas silicosas mais resistentes. O material restante foi centrifugado e o 

sobrenatante descartado. Em seguida, as amostras foram lavadas 2 vezes  

com água destilada e centrifugadas, reservando sempre o resíduo depositado 

nos tubos de centrífuga. 
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 c. Destruição dos fluorsilicatos 

Após a dissolução dos silicatos com HF, a sílica coloidal residual foi 

eliminada com ácido clorídrico concentrado a 10%. O sobrenatante foi 

descartado após a centrifugação. 

 

d. Eliminação de matéria orgânica amorfa 

Em amostras com alto teor de matéria orgânica, empregou-se uma 

solução de hidróxido de potássio (KOH) a 10% para sua eliminação. Esta etapa 

também tem a função de liberar os grãos de pólen e esporos eventualmente 

presos à matéria orgânica.  Adicionou-se, em seguida, a cada amostra 

sedimentar, ácido acético glacial (CH3COOH) concentrado para a eliminação 

completa da água residual. Esta etapa impede uma reação exotérmica 

explosiva com a mistura de acetólise (a seguir), assim como acidifica o meio, 

requerimento essencial para a correta ação do anidrido acético na etapa 

seguinte. 

 

e. Acetólise 

A reação de acetólise corresponde ao tratamento do resíduo sedimentar 

com uma mistura de nove partes de anidrido acético (CH3CO)2 para uma de 

ácido sulfúrico (H2SO4). Ela elimina os componentes celulósicos do interior dos 

grãos de pólen, e dos outros palinomorfos preservados que se tornam 

obrigatoriamente mais transparentes. Esse processo realça as estruturas 

morfológicas presentes na parede celular (exina) dos grãos de pólen e esporos. 

Essa etapa é fundamental, uma vez que a identificação taxonômica desses 

elementos baseia-se exclusivamente no exame ao microscópio ótico das suas 

características morfológicas. 

 

f. Ácido acético glacial 

Esta etapa do tratamento com ácido acético glacial (CH3COOH), 

seguida de duas lavagens em água destilada, é necessária para interromper, 

por completo, a reação anterior. 
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g. Álcool absoluto e glicerina 

Os resíduos finais foram lavados com álcool absoluto e misturados com 

glicerina. Posteriormente permaneceram, por uma noite, em estufa a 45º C, 

para eliminação do álcool residual. Dessa forma, os palinomorfos, agora 

concentrados, ficaram suspensos em glicerina. 

 

2.5. Montagem das lâminas para microscopia 

As lâminas para análise palinológica foram preparadas colocando-se 

uma gota dos resíduos finais do processamento químico, de cada amostra, no 

centro das lâminas de vidro, que posteriormente foram cobertas com lamínulas 

e seladas com parafina líquida. Em seguida, na parte superior das lâminas 

foram colocadas as respectivas etiquetas com o código para a identificação das 

amostras. 

 

2.6. Fotomicrografias, identificação e catalogação dos palinomorfos 

Os palinomorfos foram fotografados com um microscópio Olympus BX 

51 em aumento de 1000x em imersão com anisol e identificados através de 

consulta à Palinoteca do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da UnG 

(Palinoteca UnG), que possui mais de 5.000 espécies de vários tipos de 

vegetação brasileira, e a catálogos polínicos do Quaternário de regiões 

tropicais e subtropicais (ERDTMAN, 1952; SALGADO-LABOURIAU, 1973; 

ABSY, 1979; MARKGRAF e D´ANTON, 1978;  HOOGHIEMSTRA, 1984; 

BARTH e MELHEM, 1988; ROUBIK e MORENO, 1991; COLINVAUX et al., 

1999). 

 

2.7. Contagem, representação gráfica dos resultados e identificação das 

zonas polínicas 

Em cada amostra os palinomorfos foram contados ao longo da lâmina 

microscópica em transectos verticais e horizontais, devidamente espaçados 

entre si para evitar a recontagem acidental. 

Os palinomorfos foram contados até que a soma total de pólen arbóreo 

atingisse um total de 300 grãos. 
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Os resultados das contagens realizadas foram inseridos nos programas 

Tilia/TiliaGraph (GRIMM, 1987) para a confecção de gráficos, que mostram a 

distribuição percentual dos táxons. 

A concentração polínica calculada pelo programa Tilia/TiliaGraph é dada 

pela expressão matemática (BERGLUND & RALSKA-JASIEWICZOWA, 1986): 

 

Pconc = EA x GPC 
           EC      VA 

 
 

onde: EA é o número de esporos exóticos adicionados na amostra; EC é o 

número de esporos exóticos contados; GPC é o número de grãos de pólen (ou 

esporos) contados e VA é o volume de sedimento da amostra, dado em 

centímetros cúbicos. 

 A identificação das zonas polínicas nos diagramas foi realizada através 

do subprograma CONISS (GRIMM, 1987), que utiliza os 40 táxons 

numericamente mais abundantes na análise. Este programa realiza uma anlise 

estatística através da soma incremental dos quadrados e separa os resultados 

em ecozonas em forma de dendrograma que mostra a relativa homogeneidade 

entre as amostras. Esses agrupamentos sugerem mudanças em pontos do 

perfil palinológico que são associados a possíveis alterações ambientais. 
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Rua Eng. Prestes Maia 88, Centro 

Guarulhos, São Paulo 07011-080, Brazil 

 
Resumo 

A ausência de sítios arqueológicos com evidências de ocupação 

humana no Sudeste do Brasil durante o Holoceno médio levou alguns autores 

a propor a hipótese do “Hiato do Arcaico”, como conseqüência de clima seco. 

Análises palinológicas em um testemunho muito bem datado da Lagoa dos 

Olhos D´Água localizada no distrito arqueológico de Lagoa Santa, Sudeste do 

Brasil, indica que o atual mosaico cerrado/floresta semidecídua não foi 

eliminado da paisagem por  um um clima seco durante o Médio Holoceno. Os 

dados sugerem que uma intensa flutuação climática, com intensificação tanto 

das épocas secas quanto úmidas, em clima do tipo monção, possivelmente 

forçou os grupos humanos a migrar para outras áreas. 

 

Palavras-chave: Pleistoceno, Quaternário, Holoceno, Clima, Pólen, Arqueologia, 

Brasil 

 

Abstract 

The absence of human occupancy sites in southeastern Brazil during the 

mid Holocene has led some authors to explain what has been called the 

“Archaic Gap”, as a consequence of arid climates. Pollen analysis in a well 

dated sediment core from Lagoa dos Olhos D´Água, located within the 

archeological district of Lagoa Santa, State of Minas Gerais, southeastern 

Brazil, indicates that  the present cerrado/tropical semideciduous forest mosaic 

was not altered by a dry climatic phase during the Middle  Holocene. On the 

other hand, the data suggests human groups to migrate to other areas of 

southeastern Brazil. 

 

Key-words: Pleistocene, Quaternary, Holocene, Climate, Pollen, Archaeology, Brazil  
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1. Introdução 

 A região de Lagoa Santa (Figura 1) localiza-se na porção meridional do 

sul do Estado de Minas Gerais, Sudeste do Brasil, e possui um dos maiores e 

mais importantes sítios arqueológicos das Américas com idades pertencentes 

ao período de transição Pleistoceno/Holoceno (ARAUJO et al., 2005; KIPNIS e 

SCHEEL-YBERT, 2005).  

 Nesta região foi encontrado um dos mais antigos remanescentes fósseis 

das primeiras ocupações humanas da América do Sul, um esqueleto de uma 

mulher com idade aproximada de 11.500 anos não cal. A.P. (GONZÁLEZ-

JOSÉ et al., 2005). 

Um dos fatos mais intrigantes sobre a ocupação humana nessa região, 

assim como na região Central e no Sudeste do Brasil em geral, é o número 

relativamente grande de assentamentos humanos datados do final do 

Pleistoceno e início do Holoceno, como também no Holoceno tardio, em 

contraste com a ausência de sítios com idades radiocarbônicas entre 8.000 

anos A.P. e 2.000 anos A.P. Esse padrão de ocupação levou alguns autores 

(ARAÚJO et al., 2005) a denominar esse período de 6.000 anos de duração, 

entre os dois picos de ocupação humana, de “Hiato do Arcaico”, influenciados 

por um padrão similar de ocupação ocorrido na transição Pleistoceno/Holoceno 

nos Andes (GROSJEAN et al., 1997; NUÑEZ et al., 2002). Para esses autores, 

a hipótese mais plausível em ambas as regiões tem a ver com condições 

climáticas adversas cujo clima mais seco forçou os grupos migratórios 

humanos a se instalarem em regiões mais úmidas. 

 Redução na precipitação durante o Holoceno médio no Sudeste do 

Brasil tem sido sugerido por Ledru et al. (1996), Behling (1998; 2003), 

Pessenda et al. (2004), Parizzi et al. (1998), entre outros. No específico caso 

da região de Lagoa Santa, os últimos autores mostram que o clima entre ca. 

5.400 e ca. 4.600 anos A.P., não cal. foi mais seco que o presente e depois de 

4.600 anos A.P., não cal., o clima foi muito úmido, e possibilitou a instalação de 

uma Lagoa. Ledru et al. (1998) demonstraram a presença de climas mais 

sazonais com níveis de elevada umidade ca. 4.000 anos A.P. no Sul e no Brasil 

Central. Este cenário é dado também por De Oliveira (1992) para o Holoceno 

médio em Serra Negra, aproximadamente a 350 km de Lagoa Santa. 
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No entanto, o argumento de clima seco como uma hipótese para 

ausência de evidencias de ocupação humana na região de Lagoa Santa 

durante o Holoceno médio parece também não ser consistente porque sítios 

arqueológicos, com idades dentro do período denominado de “Hiato do 

Arcaico”, foram encontrados no Vale do Rio Peruaçu (KIPNIS, 2002; PROUS e 

FOGAÇA, 1999), a aproximadamente 500 km ao norte de Lagoa Santa, como 

também em várias partes do sul, sudeste e na região central do Brasil 

(SCHEEL-YBERT, 2000; KIPNIS e SCHEEL-YBERT, 2005). Outra dificuldade 

que impede um consenso entre palinólogos sobre paleoclimas no Brasil é a 

diferença de interpretação paleoambiental derivada das curvas de poáceas 

(gramíneas). Para alguns autores altos valores dessas ervas são interpretados 

como aumento de vegetação aberta e redução de florestas enquanto que para 

outros as ervas gramíneas também podem indicar umidade devido à grande 

ocorrência de gramíneas aquáticas ou indicar florestas onde ocorrem bambus 

ou ainda lagos rasos ou profundos onde podem formar vegetação flutuante 

(BUSH, 2002; DE OLIVEIRA et al., 2005). Outra crítica ao uso de gramíneas 

como indicadoras de clima seco é dada por Jolly e Haxeltine (1997) e 

(STREET- PERROT et al., 1997) cujos trabalhos sugerem que redução do nível 

de CO2 na atmosfera durante os períodos glaciais poderiam aumentar a 

distribuição de gramíneas C4. Portanto, segundo esses autores, aumento do 

sinal polínico de gramíneas nos registros podem refletir mudanças na 

concentração de CO2 e não necessariamente climas secos. 

Além disso, pode-se supor que algumas fases secas é um artefato de 

alguns registros polínicos pobremente datados, cujos autores são forçados a 

extrapolar idades de níveis não datados e a assumir uma taxa constante de 

sedimentação. A fim de trazer luz a este problema, um testemunho sedimentar 

foi obtido na Lagoa Olhos D’Água, localizada na área de ocorrência dos sítios 

arqueológicos, distrito de Lagoa Santa, para a análise polínica em alta 

resolução especialmente no período atribuído ao “Hiato do Arcaico”. O principal 

objetivo deste estudo é produzir uma visão mais confiável da vegetação e do 

clima na região durante os períodos de extensiva ocupação humana nesta 

porção do Sudeste do Brasil. 

Análises palinológicas da Lagoa Olhos D’água foram conduzidas por De 

Oliveira (1992) em 1,80 m de testemunho com sedimentos depositados durante 
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os últimos 19.000 anos A.P., mas com poucas datações dentro do período 

atribuído ao Hiato  do Arcaico. No presente estudo, o teste dessa hipótese foi 

realizado a partir da coleta em 2005 de um novo testemunho dessa lagoa, para 

uma análise palinológica de alta resolução graças a um maior número de 

amostras e de datações por AMS em seção do testemunho corresponde esse 

período temporal de interesse.  
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo dentro da APA Carste de Lagoa Santa. Os 
pontos 1,2 e 3 indicam a localização do terraço aluvial quaternário do Ribeirão da Mata, Lagoa 
dos Mares e Lagoa Olhos D´Água, respectivamente. Modificado de Berbert-Born (2002). 
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2. Características geográficas e vegetacionais da área de estudo 

A Lagoa Olhos D’água (Figura 2) é um pequeno lago com dimensões de 

1 x 0.25 km, localizado na região carstica de Lagoa Santa, Minas Gerais, 

definido pelas coordenadas 19o38´S-43o54´´W, a 730 m de altitude. Este 

pequeno lago possui uma pequena saída de água e o nível do lago se mantém 

estável através do ano, com 4 m de profundidade na sua parte central.  

A rocha matriz da região é constituída por metacalcarenitos da 

Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí, de idade neoproterozóica (BERBERT-

BORN, 2002). A dissolução dessas rochas tem sido sugerida como a provável 

causa para a formação dos vários lagos e carvernas dessa região (KOHLER, 

1978).  

A média anual da precipitação oscila entre 1.300 e 1.400 mm, sendo 

maior durante a primavera (setembro – dezembro) e nos meses do verão 

(dezembro - março). O maior volume de precipitação ocorre em janeiro e o 

menor em agosto. A temperatura mais alta é de 350C e a mais baixa é de cerca 

de 20C (KOHLER & MALTA, 1991; KOHLER, 1978). 

A vegetação original da região de Lagoa Santa, e conseqüentemente do 

entorno da Lagoa Olhos D`Água, foi sistematicamente desmatada desde o 

tempo do estudo florístico feito por Warming (1892), quando uma floresta 

tropical semidecídua cobria o sudoeste e o oeste das margens da Lagoa Santa, 

enquanto que vegetação de cerrado ocorria principalmente na sua margem 

leste. 

 O estudo botânico feito por Warming (op. cit) indica que a vegetação 

moderna dessa região, anteriormente à interferência antrópica, na paisagem 

pelos colonizadores europeus, era composta por um mosaico de floresta 

semidecídua e savanas de diferentes fisionomias. Alguns dos mais importantes 

táxons de árvores encontrados na floresta primária eram Acacia polyphylla 

(Mimosaceae), Astronium fraxinifolium (Anacardiaceae), Cassia ferruginea 

(Caesalpiniaceae), Cedrella fissilis (Meliaceae), Chorisia speciosa 

(Bombacaceae), Hymenea stilbocarpa (Caesalpiniaceae), Protium 

heptaphyllum (Burseraceae), Tapirira guianensis (Anacardiaceae), Vochysia 

tucanorum (Vochysiaceae) entre outros. Warming (1892) indicou que as 

florestas da região de Lagoa Santa têm variadas composições florísticas em 

diferentes áreas e que os táxons mais típicos da vegetação do cerrado eram 
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Caryocar brasiliensis (Caryocaraceae), Qualea grandiflora (Vochysiaceae), 

Kielmeyera coriacae (Clusiaceae), vários táxons da família Anacardiaceae e 

Vochysiaceae, sendo esta última comumente encontrata em solos altos e 

secos. 

A inserção da flora primitiva da região de Lagoa Santa nos domínios 

vegetacionais das regiões sul e sudeste do Brasil, antes da devastação de 

seus respectivos ecossistemas, pode ser visualizada na figura 3. 

 

 

Figura 2: Vista parcial da Lagoa Olhos D’água. 
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Figura 3: Localização da área estudada em relação com a vegetação original do sudeste do 

Brasil. Fonte: Garcia et al. (2004). 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Análises palinológicas 

Os sedimentos da Lagoa Olhos D`Água foram obtidos com amostrador 

do tipo Livingstone, modificado por Colinvaux e Voughnout, que consta de uma 

plataforma de madeira, apoiada sobre dois barcos infláveis. A coleta dos 

sedimentos lacustres com esse tipo de equipamento está descrita em detalhes 

em Colinvaux et al. (1999). Após esta etapa o sedimento foi subamostrado no 

testemunho em intervalos de 5 cm entre 0 a 140 cm e entre 160 cm e 180 cm e  

em intervalos de  1 a 2 cm entre 141 cm 159 cm de profundidade no 

testemunho. Um total de 46 amostras contendo 1 cm3 foram processadas de 

acordo com as técnicas descritas em Colinvaux et al. (1999) e em Faegri e 

Iversen (1966, 1989): KOH, acetólise (9 partes de anidrido acético para 1 parte 

de H2SO4) por 15 minutos e digestão dos componentes minerais com Ácido 

Fluorídrico (48% HF). Um total de 300 grãos de pólen arbóreos foram contados 

em cada amostra, excluindo-se os táxons herbáceos e o táxon Alismataceae, 

que foi encontrado super representado em quase todas as amostras.  
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3.2. UDPS 

Incluiu-se neste estudo as Unidades de Degradação de Pigmentos 

Sedimentares (UDPS) dos sedimentos da Lagoa Olhos D´água, realizados por 

De Oliveira (1992), uma vez que esses dados puderam ser facilmente 

correlacionados com o testemunho do presente trabalho, devido ao bom 

controle da estratigrafia e das datações radiocarbônicas. De Oliveira (1992) 

procedeu a análise das UDPS em 32 amostras dos sedimentos da Lagoa 

Olhos D´água, coletados em 1989 segundo procedimento metodológico 

ligeiramente modificado de Wetzel e Likens (1979) e Bengtsson & Enell (1986): 

amostras com 0,50 cm3 de sedimentos foram dissolvidas em solução de 

acetona a 90%, homogeneizadas com um vibrador Vortex. A absorbância das 

amostras, dentro da escala de absorbância da clorofila, isto é 664 a 667 

nanômetros, foi determinado espectrofotometricamente e comparada mais 

tarde à absorbância de amostras-padrão com solução da acetona a 90%. A 

concentração do pigmento então foi determinada usando-se os cálculos 

apresentados em Wetzel e Likens (1979). 

 

4. Resultados 

4.1. Litologia dos sedimentos da Lagoa Olhos D´Água 

 A estratigrafia dos sedimentos indicou similaridade entre a estratigrafia 

apresentada por De Oliveira (1992). Do topo para a base, a litologia mostra a 

presença de argila preta (2.5Y 2/0) até a profundidade de 116 cm, seguido por 

uma argila cinza escura (2.5Y3/D) até 150 cm, argila preta (2.5Y2/0) até 159 

cm, uma fina camada de partículas de quartzo até 161 cm, seguido de argila 

cinza escura (2.5Y2/0) com poucas e finas partículas de quartzo até a base em 

180 cm. 

 

4.2. Cronologia 14C (AMS) e estratigrafia  

A fim de permitir comparações entre os dados de vários sítios 

arqueológicos tanto quanto de análises palinológicas realizadas por outros 

autores no Brasil, as idades apresentadas neste estudo não foram calibradas, 

porém as idades convencionais e suas correspondentes calibradas são 

mostradas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Datações de sedimentos da Lagoa Olhos D´Água. As amostras marcadas com * 

foram obtidas por De Oliveira (1992) enquanto que as não possuem essa notação são 

referentes às datações obtidas pelo presente estudo. 

Código Beta 
Profundidade 

(cm) 
δ

13C (0/00) 
Idade 

convenciona 
(anos A.P.) 

Idade calibrada 
(cal. anos A.P.) 

53325* 50 -21,1 870 +/- 70 930 +/- 70 

53323* 85 -25,3 1.320 +/- 70 1.320 +/- 70 

53326* 103 -23,5 2.749 +/- 90 2.760 +/- 90 

211478 138 -22,9  3.660 +/- 40 4.090 a 3.870 

220303 139 -22,4  3.880 +/- 40 4.420 a 4.160 

220304 141 -21,3  4.570 +/- 40 5.440 a 5.410 

53327* 143 -20,3  6.710 +/- 140 6.790 +/- 140 

220306 145 -19,4  6.890 +/- 60 7.830 a 7.610 

220307 147 -20,4 6.670 +/- 50 7.610 a 7.450 

211479 149 -19,6 6.970 +/- 40 7.860 a 7.700 

211480 152 -20,3 6.730 +/- 40 7.660 a 7.560 

220308 153 -20,1 7.730 +/- 50 8.600 a 8.400 

220309 155 -18,7 9.430 +/- 50 10.750 a 10.540 

220310 158 -19,2 9.760 +/- 50 11.220 a 11.130 

211482 160 -18,1 11.590 +/- 60 13.830 a 13.400 

53328* 168 -18,9 15.530 +/- 110 15.630 +/- 110 

211483 170 -16,6 15.930 +/- 80 19.500 a 18.540 

211484 180 -17,4 18.920 +/- 100 23.050 a 21.890 

 

A taxa de sedimentação inferida a partir das datações da Lagoa Olhos 

D’água permitiu a construção de uma curva de sedimentação, exibida na figura 

4.  
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Figura 4: Curva de sedimentação da Lagoa Olhos D´Água. A profundidade das amostradas em 

centímetros ao longo do testemunho é mostrada no eixo X e as idades 14C no eixo Y. 

 

4.3. Tendências gerais das análises polínicas 

O pólen de plantas herbáceas prevaleceu em todas as amostras 

analisadas. Os dois principais componentes desse hábito são Poaceae e 

Asteraceae, ou seja, gramíneas e compostas, respectivamente. Estes são 

componentes onipresentes em vegetações de lagos, rios e brejos como 

também em savanas e até mesmo em florestas semidecíduas onde gramíneas 

são representadas por bambus do gênero Merostachys e Chusquea 

(WANDERLEY et al., 2001; JOLY, 1976). Grãos de pólen de plantas aquáticas 

também estão presentes nos sedimentos da Lagoa Olhos D´Água, mas são 

representados em maior quantidade, após o Holoceno médio. Cyperaceae, 

uma família tipicamente encontrada em solos úmidos, tem valores oscilantes e 

um aumento significativo a 1,65 m de profundidade, anterior a 11.000 anos A.P. 

não cal.  

 Grãos de pólen não-identificados, principalmente grãos tricolporados 

psilados possivelmente representam pólen de plantas arbóreas, uma vez que 

os tipos palinológicos de ervas são bem conhecidos em coleções modernas de 

referências e poucos táxons herbáceos possuem essa morfologia.  

Os diagramas de porcentagem de táxons de plantas arbóreas, ervas e 

esporos são mostrados nas figuras 5, 6 e 7, respectivamente. 
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4.4. Descrição das zonas polínicas 

 Um total de cinco zonas polínicas foram delimitadas pelo subprograma 

CONISS (GRIMM, 1987). A primeira zona OL1, de 18.920 anos a 12.600 anos 

A.P. (1,63 cm a 1,80 m de profundidade), é caracterizada pela presença de 

elementos de clima úmido e frio como Podocarpus (3% a 5%), Myrsine (2% a 

6%) e Araucaria (0 a 2%) em associação com elementos de cerrado como 

Caryocar que aparece com valores constantes em torno de 3%. A segunda 

zona, OL2, de 12.600 anos até 5.500 anos A.P. (1,43 m até 1,63 m) é marcada 

pelo aumento de elementos de cerrado como Caryocar (3% a 15%) em 

conjunto com outros táxons de cerrado como Bombax, Kielmeyera, Qualea, 

Vochysia, Stryphnodendron (0 a 7%) e outros elementos de florestas tropicais 

como Daphnopsis, Protium, Roupala (5% a 7%), que sugerem a presença de 

um mosaico cerrado/floresta tropical semidecídua. Além disso, ocorre uma 

ampla flutuação natural dos perfis de Asteraceae (3% a 40%), Cyathea (1% a 

55%), Lycopodium (1% a 50%) e de algas Zygnema (1% a 63%). A zona OL3 

que se estende de 5.500 anos até 3.000 anos AP e vai de 1,17 m até 1,43 m 

de profundidade mostra altos valores de outras categorias de árvores como 

Melastomataceae (0 a 6%), Moraceae (0 A 5%) e uma redução de Caryocar 

(3% a 1%) além da diminuição da alga Zygnema (60% a 5%). A partir do final 

desta zona as UPDS acumulam-se nos sedimentos. A zona OL4 por outro lado 

representa a história vegetacional de 3.000 até aproximadamente 500 anos 

A.P. Ela se caracteriza pela mescla de elementos de cerrado e floresta 

sazonal, com presença de elementos arbóreos dominados por Arecaceae (0 a 

5%) e com presença constante de elementos herbáceos como Asteraceae 

(6%), Poaceae (45%) e Cyperaceae (25%). A última zona, OL5, representa a 

composição da vegetação moderna na região como indicado pelo retorno de 

Caryocar (0 a 2%), de Moraceae (0 a 6%), de Myrtaceae (25 a 20%) e outros 

componentes de cerrado (1% a 2%) e de floresta (1% a 5%). Possivelmente 

essa zona compreende os últimos 500 anos.  
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5. Discussão do significado paleoambiental das ecozonas  

5.1. Zona OL1: Cerrado-Floresta Temperada; 18.920 anos a 12.600 anos 

A.P. 

 Esta zona, que corresponde ao período do Último Máximo Glacial 

(UMG), é caracterizada por táxons arbóreos indicativos de floresta úmida e fria, 

com presença de Podocarpus, Myrsine e Araucaria (BUSH e COLINVAUX, 

1990; DE OLIVEIRA, 1992; COLINVAUX et al., 1999) em associação com 

Caryocar, um gênero de árvore do cerrado. Esta rara composição florística 

sugere uma vegetação sem análogos modernos, em que elementos de cerrado 

coexistiram com táxons de florestas temperadas, que agora estão restritos a 

altas elevações ou a baixas latitudes no Brasil. Misturas de táxons alopátricos e 

simpátricos durante o período glacial tem sido também encontradas em outras 

áreas tropicais como a bacia Amazônica (COLINVAUX et al., 1996; DE 

OLIVEIRA, 1992; DE OLIVEIRA et al., 2005; PESSENDA et al., 2009), Equador 

(LIU e COLINVAUX, 1985; BUSH et al.,1990) e Panamá (BUSH e 

COLINVAUX, 1990). Além disso, na América do Norte, composições florísticas 

incomums e sem análogos modernos como conseqüência das mudanças 

climáticas durante a pós-deglaciação durante o Pleistoceno Tardio/Holoceno 

foram identificadas em detalhe por Davis (1981; 1983 a; 1983 b; 1984).  

O clima inferido para esta zona polínica é mais úmido e frio que o 

presente. O rápido crescimento de Cyperaceae, no fim desta zona, 

provavelmente indica um abruto e efêmero incremento de umidade. Em termos 

fisionômicos e climáticos o alto valor percentual de pólen herbáceo associado a 

um definido espectro arbóreo de elementos de cerrado e floresta semidecídua 

nas amostras desta zona também sugere a presença de um mosaico de 

floresta e savana, sob clima frio e úmido. O clima inferido para a região tropical 

durante o UMG, segundo Colinvaux et al., (1996; 1999) é de 5ºC a 6ºC em 

média anual mais baixo que o atual, valor compatível com os resultados 

polínicos observados nesta zona.  

 

5.2. Zona OL2: Cerrado/Floresta Tropical; 12.600 anos a 5.500 anos A.P. 

 Esta zona é marcada por um aumento de pólen de Caryocar, em 

sincronia com outros táxons de árvores do cerrado (Bombax, Kielmeyera, 

Qualea, Vochysia, Stryphnodendron e outros) e elementos de florestas 
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tropicais como Daphnopsis, Protium, Roupala entre outros. A manutenção de 

táxons que preferem clima frio como Myrsine e o aparecimento de pólen de 

Araucaria, esporos de Cyathea e Lycopodium, também indicam a persistência 

de um clima frio até o começo do Holoceno. O aumento de pólen de Araucaria 

no Holoceno em áreas atualmente cobertas por vegetação de cerrado foi 

observado durante o final do Pleistoceno e início do Holoceno por Ledru (1993) 

em Salitre, no Oeste de Minas Gerais e em Serra Negra, nas proximidades de 

Salitre, por De Oliveira (1992). O mosaico vegetacional natural da zona anterior 

continua em OL2 e é demonstrada especialmente pelo aparecimento de 

Palmae (Arecaceae) e de outras árvores de florestas e cerrado. No fim da zona 

OL2 a taxa de sedimentação padrão, que é constante desde o começo da zona 

OL1, muda abruptamente e sugere redução no nível de precipitação, por 

conseqüência do abaixamento do nível d´água nos corpos aquosos. No 

entanto, essa redução na precipitação não foi suficiente para eliminar a 

vegetação florestal da paisagem. A ampla flutuação natural dos perfis de 

Asteraceae, Cyathea, Lycopodium, e de algas Zygnema, este último, 

indicadores de vegetação de brejo ou pântano – é sugestivo de intensa 

flutuação ambiental possivelmente associada à extrema variação de 

sazonalidade, i.e. aumento de chuva alternando-se com estação seca. 

 

5.3. Zona OL3: Floresta Tropical; 5.500 anos a 3.000 anos A.P. 

 Após a fase de alta sazonalidade, relativamente curta, os dados 

polínicos voltam a indicar altos níveis de grande umidade como nas zonas 

anteriores. Altos valores percentuais de outras categorias de árvores de 

floresta em associação com aumento de Melastomataceae, Moraceae, redução 

em Caryocar e presença do táxon de alga Zygnema são responsáveis pela 

indicação de climas mais úmidos durante este período. Este cenário é também 

apoiado péla taxa de sedimentação que mostra um sutil aumento que começa 

por volta de 3.660 anos A.P. 

 

5.4. Zona OL4: Cerrado/Floresta Tropical Semidecidual; 3.000 anos a ca. 

500 anos A.P. 

 Esta zona é caracterizada por uma mistura vagetacional de cerrado e 

floresta sazonal. Este componente arbóreo é dominado por Arecaceae (com 
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tipos de pólen muito similar a Acrocomia, um gênero de Arecaceae típico do 

cerrado), Ilex, Melastomataceae, e Myrtaceae. Os componentes herbáceos, 

constituídos principalmente pelas famílias Asteraceae, Poaceae e Cyperaceae, 

são mais constante durante esta zona.  

 

5.5. Zona OL5: Vegetação atual. 

 O retorno de Caryocar, em associação com Arecaceae, Lithrea, 

Mimosaceae, Myrtaceae, Moraceae e vários elementos de cerrado e de floresta 

representa um sinal polínico equivalente à vegetação moderna descrita por 

Warming (1892).  

 

6. El Niño e sua possível influência sobre os assentamentos humanos 

 Uma análise da literatura paleoambiental em relação a eventos de El 

Niño durante o Holoceno do Brasil revela que as regiões Sul e Sudeste podem 

ter sofrido intensas flutuações climáticas oriundas desse fenômeno climático.  

 Segundo Kousky et al. (1984), as fases atribuídas a fenômenos 

climáticos do tipo El Niño mudam o padrão das frentes polares devido a um 

bloqueio atmosférico das mesmas que pode ser observado na região Sudeste 

do Brasil, especialmente durante o forte El Niño de 1983/1984.  Esse bloqueio  

ocasiona uma assimetria climática entre as regiões sul, que se tornam mais 

úmidas, e norte/nordeste, sincronicamente mais secas. 

Umidade durante o Holoceno causada pelo bloqueio das frentes polares, 

foi observada por Cruz et al. (2007) em estudos de razões isotópicas de 

oxigênio encontradas em espeleotemas de cavernas das regiões de Santa 

Catarina e São Paulo, Sul e Sudeste do Brasil respectivamente. Os dados 

obtidos por Cruz et al. (2007) demonstram que o clima dessas regiões esteve 

mais úmido no início do Holoceno.  

As hipóteses climáticas de Cruz et al. (2007) sugerem que, no caso do 

objetivo deste estudo, as primeiras ocupações humanas na região de Lagoa 

Santa possivelmente, se instalaram sob condições climáticas úmidas uma vez 

que as análises dos sedimentos da Lagoa Olhos D´água apontam para maior 

umidade e temperaturas mais baixas no início do Holoceno.  

Além disso, Cruz et al. (2009) sugerem que durante o Holoceno a 

América do Sul foi afetada por climas monsônicos, possivelmente ligados a 


