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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido  através de análises palinológicas de 
uma sondagem de 390 cm  num paleocanal, do rio Paraíba do Sul no Distrito de 
Eugenio de Melo, Estado de São Paulo. Com objetivos de realizar interpretações 
paleoambientais, paleoclimáticas e paleoflorísticas. A sondagem foi feita com auxilio 
de um vibro-testemunhador. Todas as análises palinológicas foram processadas 
químicamente de acordo com a metodologia adequada, posteriormente realizado 
análises qualitativas e quantitativas. A datação radiométrica pelo método 14C (AMS), 
realizada no Laboratório Beta Analytic Inc., nos EUA. A litologia é composta por 
sedimentos arenosos, argilosos e argilo-turfosos. Para esta sondagem obteve-se as 
idades idades calibradas entre 11400-11220 anos A.P. e 490-290 anos A.P. A 
vegetação é rica e bem diversificada com representantes de táxons arbóreos como 
Alchornea, Anacardiaceae, Araucaria, Apiaceae, Bombacaceae, Croton, Ericaceae, 
Ilex, Melastomataceae, Myrtaceae, Myrsinaceae, Rutaceae, Podocarpus, 
Proteaceae, Sebastiana, Solanaceae e Urticaceae as ervas representadas por 
Altenanthera, Apocynaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Euriocaliaceae, Gomphrena, 
Poaceae, para os esporos Anthoceros, Asplenium, Cyathea , Gleichenia,  
Lycopodium,   Polypodium e Selaginella. E algas como Botryococus,Debarya, e 
Zygnema. A seção colunar estudada apresenta dois ciclos de sedimentação 
distintos, muito semelhantes, representados por areia na base, seguida de argila, 
com turfa no topo, sendo que a segunda seqüência apresenta uma camada de argila 
sobre a turfa. Estas duas seqüências foram interpretadas como depositadas 
inicialmente em canal fluvial, passando acima para sedimentação lacustre do tipo 
oxbow lake. Na primeira sequência, a argila foi datada de 11400-11220 anos A.P., 
na sua base, e de 9435 anos A.P. (idade interpolada), no seu topo, enquanto a turfa 
sáprica revelou idade de 5907 anos A.P. (interpolada). Na segunda seqüência, o 
topo da areia foi datado em 900-860 anos A.P., o topo da argila em 706 anos A.P. 
(idade interpolada), e o da turfa hêmica em 490-290 anos A.P. Essas datações 
permitiram reconhecer um hiato de cerca de 4000 anos entre os dois ciclos. No 
decorrer de cada ciclo, os palinomorfos mostram que a vegetação acompanha o 
abandono do canal, com gradativa estabilização da flora e assoreamento do lago; já 
a retomada do canal, evidenciada pelo segundo ciclo, mostra a interrupção na 
ocupação e sucessão vegetacional, sugerindo tratar-se de uma sucessão 
hidrárquica. Os resultados isotópicos forneceram valores de 13C/12C entre -25,6‰ e -
30,5‰, que se encontram dentro da faixa correspondente a plantas do tipo C3, 
sugestivos de material orgânico proveniente de plantas arbóreas de florestas. No 
primeiro ciclo, de 8448 anos A.P. a 8060 anos A.P. (idades interpoladas), e no 
segundo ciclo, desde 900-860 anos A.P. até 510 anos A.P. (idade interpolada), as 
associações palinoflorísticas indicam condições climáticas mais frias que as atuais, 
mostradas pela presença de Araucaria, Podocarpus e Drymis. Este segundo 
espectro polínico é assim interpretado, uma vez que esses táxons alto-montanos 
não estão mais representados nos sedimentos superficiais do vale do rio Paraíba do 
Sul.  
 

Palavras-chaves: Palinologia, Quaternário, Paraíba do Sul, Turfeira. 
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ABSTRACT 

 
This paper is about palynological studies realized at Paraíba do Sul river 

floodplain, in São Paulo.  The hole made by vibro-core reached 390 cm depth. The 
core showed two very similar sedimentation cycles represented by sand in the basis, 
followed by clay and peat on the top. Besides, the second sequence presents one 
clay layer on the peat. The first sequence, the clay was dated from 11400-11220 cal. 
years B.P. in the basis (interpolated age) and from 9435 years B.P. (interpolated age) 
on the top; the sapric peat revealed an age from 5907 years B.P. (interpolated age). 
In the other sequence, the sand’s top was dated in 900-860 years B.P., the clay’s top 
in 706 years B.P. (interpolated age) and the hemic peat in 490-290 cal. years B.P. 
These sequences were interpretated like fluvial deposits channel that pass by 
lacustrine from oxbow lake. The dates reveal a hiatus at about 5000 years in 
between the cycles. In each cycles’ course, the palynomorphs show that the 
vegetation follows the channel abandonment with flora gradual stabilization and the 
lake sedimentation; however, the channel resume evidenced by the second cycle, it 
shows the interruption about the occupation and the vegetation succession. Cold 
times are well documented by the arboreal montane elements Araucaria, 

Podocarpus, Drymis, Ericaceae and Myrtaceae. The succession elements such as 
Alchornea, Cassia, Cecropia, Croton and Didymopanax are in all ecozones and they 
always show oscilations. It suggests that in any moment the vegetation in this region 
hit and/or stayed in climax. According to the palinoflora, the climatic conditions would 
have been: from 11400-11220 cal. years B.P. warm and humid, relatively drier 
between 9000 and 8800 years B.P. and about 5907 years B.P. (interpolated ages); 
from 8601 to 8696 years B.P. (interpolated ages) much cold; in between 462 and 401 
years (interpolated ages) very cold too that can be related to the “Little Ice Age”; from 
452 years B.P. the climate starts to be as similar as today’s climate.  The isotopic 
results showed that the organic matters in the first cycle are result of plants mixture 
from C3, C4 and phytoplankton. The second cycle results initially in phytoplankton, 
changes to phytoplankton and cycle C3 plants and, on the top, happens a mixture of 
the plants from both cycles (C3 and C4) and phytoplankton. 
 
Keywords: Palynology, Quaternary, Paraíba do Sul, Peat. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Palinologia trata do estudo de palinomorfos, especialmente esporos e grãos 

de pólen, que são uma ferramenta na reconstrução de ecossistemas do passado, 

não só da vegetação, como também das condições climáticas do intervalo de tempo 

investigado.  

Embora os estudos palinológicos para o Quaternário não sejam abundantes, 

notadamente no Sudeste do Brasil, os trabalhos já desenvolvidos procuram retratar 

a paisagem e auxiliar no estabelecimento dos paleoclimas.  

No Estado de Minas Gerais, foram desenvolvidos estudos na Lagoa da Serra 

Negra, De Oliveira (1992) e em Salitre Ledru (1993). Tais trabalhos mostraram que 

as Florestas de Araucaria ocuparam altitudes mais baixas durante o Último Máximo 

Glacial. Em Serra Negra, há 40000 anos A.P., as temperaturas eram, 

provavelmente, mais baixas que as atuais, devido à composição florística com 

representantes de Araucaria, Podocarpus, Myrtaceae, Ilex, Symplococos, Drimys e 

Melastomataceae. A associação de Podocarpus e Caryocar há 19950 anos A.P. 

sugere um clima frio e úmido. Ainda segundo esses autores, os dados revelam que 

por volta de 10000 anos A.P., a Floresta de Araucaria teria sofrido retração e o 

cerrado avançado gradualmente.  

Na região de Monte Verde (MG), Siqueira (2006) constatou que entre 17000 e 

15000 anos A.P. havia florestas com Araucaria angustifolia, o que indicaria um clima 

frio e úmido, com possíveis oscilações. A autora verificou também que entre 15000 e 

9000 anos A.P. teria havido um aumento na cobertura vegetal e elevação da 

umidade e, que entre 9000 e 8000 anos A.P., a umidade teria diminuído, enquanto a 

taxa de sedimentação teria aumentado. Finalmente, constatou que nos últimos 8000 

anos, a Floresta de Araucaria foi mantida, sob condições climáticas frias e úmidas. 

Raczka et al. (2008) realizaram estudos palinológicos na lagoa Olhos 

D´Água, região de Lagoa Santa (MG), para melhor entendimento sobre as condições 

climáticas durante duas fases de ocupação humana, antes de 8000 e após 2000 

anos A.P. Segundo os autores, nessa região, floresta e savana coexistiram desde o 

começo do Último Máximo Glacial. Durante o Quaternário tardio, na época das 

primeiras ocupações, o clima era frio e úmido, com presença de florestas com 

árvores de coníferas como Podocarpus e importantes táxons do cerrado como 
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Caryocar. Isto indicaria que na transição Pleistoceno/Holoceno e no Holoceno 

inferior, quando os primeiros grupos humanos chegaram à região, o clima era mais 

frio que o atual. 

No Estado do Rio de Janeiro, diversos estudos litorâneos ou próximos ao 

litoral têm mostrado fases secas no Quaternário. Estudos realizados por (MISUMI et 

al., 2008), na bacia hidrográfica do rio Guandu sugeriram a presença da vegetação 

de restinga e da floresta pluvial aberta, limitada à encosta da Serra do Mar, há cerca 

de 40890 anos A.P. A baixa representação de grãos de pólen de hidrófilas e esporos 

de pteridófitas e briófitas, nessa época, sugere clima mais seco que o atual, mas 

com certo nível de umidade já que a vegetação se estabeleceu. De acordo com os 

autores, há cerca de 39000 anos A.P., o clima tornou-se mais úmido e a vegetação 

de restinga apresentou um pequeno recuo, quando ocorreu a expansão da floresta 

pluvial; e há 35200 anos A.P., a umidade aumentou, mas a vegetação de campo e a 

floresta pluvial se mantiveram. O clima frio durante a época glacial foi um fator 

limitante, mas não impediu o estabelecimento e desenvolvimento da vegetação 

litorânea. 

Na Lagoa de Cima (RJ), Luz et al. (1999) mostraram que há 6000 anos A.P. 

as condições climáticas mudaram para mais secas, a mata úmida pioneira deu lugar 

para vegetação de campo aberto; há 5100 anos A.P. o nível do mar baixou e 

resultou na redução do espelho d`água da Lagoa de Cima que permitiu o 

desenvolvimento das Florestas Semi-Decidual e Ombrófila Densa; e há 4000 anos 

A.P. ocorreram fases secas e de altas temperaturas, que favoreceram a vegetação 

campestre e a Floresta Estacional Semi-Decidual. 

Na Lagoa Salgada (RJ), Toledo (1998) também detectou tais fases secas e 

úmidas. Na base dos depósitos, com cerca de 3000 anos A.P., observou uma fase 

úmida com representantes de esporos de pteridófitas; há 2540 anos A.P., sugeriu 

uma fase seca com a presença de táxons de vegetação de campo; e após 2540 

anos A.P. propôs um máximo de umidade indicado pelos baixos valores de O18 e a 

presença de pteridófitas. 
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Na Baia de Sapetiba (RJ), foram interpretadas as seguintes mudanças 

climáticas durante os últimos 6300 anos: entre 6300 e 4650 anos A.P. o clima teria 

sido úmido; de 4650 a 1350 anos A.P. teriam predominado fases mais secas; entre 

1350 e 45 anos A.P. retornam as condições climáticas mais úmidas; o intervalo entre 

775 e 213 anos A.P. foi mais seco; e nos últimos 75 anos ainda mais seco. Nos 

últimos 100 anos ocorreu ocupação desordenada na baixada de Sapetiba, que 

contribuiu com essas mudanças ambientais (COELHO, 1999; COELHO et al., 1999; 

COELHO et al., 2002; SANTOS, 2000; SANTOS et al., 2002).  

No Estado de São Paulo, também têm sido realizados diversos estudos no 

âmbito palinológico, com enfoque para as questões paleoclimáticas e 

paleofisionômicas.  

Em Botucatu e Catas Altas (SP), registros palinológicos indicam que, entre 

48000 e 18000 anos A.P., a paisagem era desprovida de árvores, dominada por 

vegetação de campo, regida por clima frio e mais seco e a paleotemperatura era de 

5°C a 7°C mais baixa que a atual (BEHLING E LICHTE, 1997). 

Estudos realizados por Santos (2006) no vale do rio Embu-Guaçu (SP), 

revelaram que há 38150±1220 anos A.P. o clima teria sido frio e úmido (temperado 

frio e úmido), devido a grandes concentrações de Araucaria, Podocarpus, Ilex, 

Drimys e Myrtaceae. A presença e concentração expressiva de Alnus, que é um 

táxon característico das florestas andinas, sugerem que as massas de ar frio 

provenientes do continente antártico (frentes frias) teriam sido muito freqüentes e 

constantes, o que teria favorecido o transporte desses grãos de pólen. 

Provavelmente, as temperaturas médias seriam mais baixas que as atuais, de 8 a 

10°C.  

Para região alto-montana de Campos de Jordão, Behling (1997) mostrou 

que entre 35000 e 17000 anos A.P. predominava a vegetação herbácea, reflexo de 

condições climáticas mais frias e secas que atualmente; e que entre 17000 e 10000 

anos A.P. houve expansão das espécies da Floresta de Araucaria, nas áreas 

montanas em baixas quantidades, enquanto as regiões mais baixas apresentavam 

maiores concentrações. 
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No vale do rio Paraíba do Sul, na região de Campo Alegre (SP), Barros et al. 

(2004) constataram que de 31000 até cerca de 13000 anos A.P. a vegetação era 

composta por um mosaico floresta/savana, com elementos de floresta temperada e 

tropical num clima mais frio que atual; e que entre 13000 e 10000 anos A.P. teria 

ocorrido instabilidade vegetacional, climática e hidrológica, onde se alternaram as 

estações de estio e de alta pluviosidade com predomínio de savana/campo.   

Ainda no médio vale do rio Paraíba do Sul, Garcia (1994) e Garcia et al. 

(2004), na região de Jacareí, mostraram que de 9200 até 8200 anos A.P. o clima era 

mais úmido e frio que o atual, com vegetação típica desse clima, tais como, 

Araucaria; entre 8200 e 3500 anos A.P., o clima foi mais quente e menos úmido que 

o atual, provavelmente influenciado pelas massas de ar tropicais continentais; e que 

nos últimos 3500 anos, o clima foi marcado por condições bastante úmidas e mais 

frias, especialmente entre 3500 e 1950 anos A.P., que favoreceram a expansão das 

florestas-galeria, com o aparecimento de elementos montanos.  

As turfeiras objeto do presente estudo estão situadas na planície de 

inundação do médio vale do Rio Paraíba do Sul. Resultam do acúmulo de vegetais 

em lagos formados pelo abandono de canais, fruto do serpentear desse rio.   

Embora estudos anteriores (GARCIA, 1994 e GARCIA et al., 2004) tenham 

abordado turfeiras do médio vale do Rio Paraíba do Sul, especialmente em Taubaté, 

Eugênio de Melo e Jacareí, conforme já foi referido, verifica-se que tais estudos 

estão restritos a alguns intervalos tempo, como por exemplo, de 11000 a 2300 anos 

A.P. Não existem informações para os períodos anteriores a 11000 e posteriores a 

2300 anos A.P.  

Desta forma, há necessidade de uma busca contínua de dados e idades que 

possam fornecer informações sobre a dinâmica da vegetação e do rio na formação 

dessas turfeiras, que permitam completar sua história evolutiva, principalmente em 

outros intervalos de tempo que ainda não foram estudados, como dos últimos 1000 

anos, ora apresentados.  
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2. OBJETIVOS  

 

Os objetivos traçados para o desenvolvimento deste trabalho são: 

• Determinar e quantificar a palinoflora, a fim de avaliar a vegetação presente 

na região de estudo;  

• Interpretar as condições e as mudanças paleoecológicas, paleoambientais e 

paleoclimáticas reinantes na área, durante o intervalo de tempo revelado 

pelas datações radiométricas e idades interpoladas; 

• Analisar o significado da sucessão da vegetação e a evolução da turfeira. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A seguir, serão apresentadas as características da área de estudo quanto à 

sua localização, geologia, geomorfologia, clima e vegetação. 

 

3.1 Localização 

 A área estudada localiza-se na margem direita do Rio Paraíba do Sul, 

segundo as coordenadas de 45º 50' 3.81” W de longitude, e 23º 07'57 36” S de 

latitude,  e altitude  de 600 metros, no Distrito de Eugênio de Melo, Município de São 

José dos Campos, no Estado de São Paulo (Figuras 1 e 2). O acesso pode ser 

realizado pela ferrovia operada pela MRS que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e 

pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), até o distrito de Eugênio de Melo,                  

e daí por via vicinal até o local do furo. 

 

Figura 1 – Localização geográfica das turfeiras do vale do Paraíba do Sul com destaque para a área 
de estudo (GARCIA et al., 2004). 
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Figura 2: Imagem de satélite da área de estudo. Fonte: Google Earth (Acesso em 13/08/2007). 

 

3.2 Geologia 

A extensa planície quaternária do médio vale do rio Paraíba do Sul, com 

cerca de 150 km de extensão por 5 km em média de largura, desenvolve-se desde a 

região de Jacareí até Lavrinhas. É constituída por aluviões que estão depositados 

sobre os sedimentos paleógenos e neógenos da Bacia de Taubaté. Por sua vez, 

esta bacia está embutida no embasamento cristalino pré-cambriano do leste 

paulista, no bloco Tectônico Paraíba do Sul de Hasui et al. (1979), cujos limites são 

dados pelas falhas de Buquira, ao noroeste, e Alto da Fartura, ao sudeste (Figura 3).  

Na área estudada, de acordo com Hasui et al. (1981), o embasamento 

cristalino pré-cambriano é constituído pelos complexos Paraíba do Sul (Proterozóico 

inferior) e Embu (Proterozóico superior) e pela Formação Pico de Itapeva 

(Proterozóico superior). As duas primeiras unidades possuem ampla distribuição 

geográfica, enquanto a segunda é restrita à região de Campos de Jordão.  
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Figura 3 - Mapa geológico da Bacia de Taubaté: 1) embasamento pré-cambriano; 2) Formação 

Resende (sistema de leques aluviais proximais); 3) Formação Resende (sistema de leques aluviais 

medianos a distais associados à planície aluvial de rios entrelaçados); 4) Formação Tremembé; 5) 

Formação São Paulo; 6) Formação Pindamonhangaba; 7) sedimentos quaternários; 8) Falhas 

cenozóicas, em parte reativadas do embasamento pré-cambriano; 9) eixos de dobras principais. 

Fonte: Riccomini et al. (2004).  

 

Os sedimentos da Bacia de Taubaté fazem parte de um conjunto de bacias 

tafrogênicas, dispostas ao longo de uma faixa orientada segundo a direção ENE, 

sub-pararela aos principais traços estruturais geomorfológicos da Região Sudeste do 

Brasil, denominado por Almeida (1976) como Sistema de Rifts da Serra do Mar e por 

Riccomini (1989) como “Rift Continental do Sudeste do Brasil”.  

Entre os depósitos paleógenos ocorrem os da Formação Tremembé, de 

idade oligocena (LIMA et al., 1985 a), que foi depositada num sistema lacustre e 

possui como tipos litológicos argilitos verdes maciços e folhelhos. O sistema fluvial 

meandrante da Formação São Paulo, também datado do Oligoceno (LIMA et al., 

1985 b), é constituído por arenitos grossos, conglomeráticos, com estratificações 

cruzadas, e por siltitos e argilitos laminados. Já o sistema fluvial meandrante da 

Formação Pindamonhangaba, ainda não datado, mas provavelmente neógeno, 
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apresenta-se constituído por conglomerados, arenitos grossos a médios com 

estratificações cruzadas tabulares e acanaladas, lentes de argila cinza-escuro com 

matéria orgânica, argilitos maciços a laminados, lamitos arenosos com matriz 

parcialmente cauliníticos, arenitos finos, siltitos argilosos e argilitos cauliníticos 

(RICCOMINI, 1989). 

A mais fossilífera das três unidades é a Formação Tremembé, onde são 

encontradas grande quantidade e variedade de fósseis de moluscos, artrópodes, 

répteis, aves, mamíferos, icnofósseis, coprólitos, megafósseis vegetais e 

palinomorfos; já na Formação São Paulo são encontrados apenas fragmentos de 

peixes, megafósseis vegetais e palinomorfos. Enquanto, na Formação 

Pindamonhangaba ocorrem, apenas, fósseis de folhas, até o momento (TUFANO, 

2009).  

Os depósitos quaternários são constituídos por sedimentos terrígenos 

(areias, cascalhos, argilas) e orgânicos (argilas muito ricas em matéria orgânica e 

turfas). Esses depósitos correspondem ao sistema fluvial atual do rio Paraíba do Sul, 

de seus tributários, e estão associados a planícies de inundação.  

 
 

3.3. Geomorfologia 

O relevo da região foi estudado por Ab´Sáber; Bernardes (1956), Almeida 

(1964), Medeiros; Ab´Sáber (1969), Carneiro (1977), Bistrichi et al. (1990) e 

Campanha (1994). 

O relevo possui altitudes que vão desde cerca de 500 m na planície do rio 

Paraíba do Sul, até 2.420 m, no Pico dos Marins na Serra da Mantiqueira na divisa 

São Paulo/Minas Gerais, no município de Piquete. 

Na classificação de Almeida (1964), a região da área de estudo situa-se no 

Planalto Atlântico que ali apresenta subdivisões naturais, em três zonas, de NW para 

SE: Serra da Mantiqueira, Médio Vale do Paraíba e Planalto do Paraitinga.  

A zona da Serra da Mantiqueira é constituída por toda escarpa lindeira ao 

noroeste do Vale do Paraíba, onde faz limite com o Planalto Sul-Mineiro. Passa para 

a zona do Médio Vale do Paraíba por meio de formas que diminuem de amplitude 

até os domínios de espigões ou morros isolados. Segundo Almeida (1964), a zona 

Serra da Mantiqueira é dividida em duas subzonas: a Ocidental caracterizada pelo 
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“fronte erodido do bloco de falha” e também pela grande área, onde o relevo é 

formado da profunda escultura do Planalto Sul-Mineiro, produzida pelos rios das 

bacias do Paraíba e Tietê; e a Oriental que se localiza a leste do município de 

Monteiro Lobato e inclui as escarpas de origem tectônica, erodidas, de Campos do 

Jordão que se estendem até o Itatiaia.  

A zona do Médio Vale do Paraíba caracteriza-se por ser o setor de 

separação entre a Serra da Mantiqueira, ao nordeste, e o Planalto do Paraitinga, ao 

sudeste. É constituída por um corredor alongado, de direção aproximada ENE-

WSW, com largura que varia de 10 a 20 km e comprimento próximo de 200 km. É 

formada por um domínio central de substrato sedimentar, que inclui a planície do rio 

Paraíba do Sul, ladeada por colinas e morros de contornos irregulares (CAMPANHA, 

1994). Esta zona é dividida em duas subzonas (ALMEIDA, 1964): 

•  Subzona dos Morros Cristalinos ou “Mar de Morros”, resultado dos efeitos 

de drenagens controladas pelas rochas e estruturas; e 

• Subzona da Bacia de Taubaté com baixas e extensas chapadas, em 

associação a amplas colinas, nos depósitos terciários da porção central 

da bacia. 

A zona do Planalto de Paraitinga constitui um domínio que compreende a 

região drenada pelo rio Paraíba do Sul a montante de Guararema e estende-se às 

faldas do Planalto da Bocaina. Constitui-se em um planalto cristalino de estrutura 

complexa, com relevo de ˝mar de morros˝ e longas serras longitudinais suportadas 

por corpos granitóides (ALMEIDA, 1964). 

 

 

3.4 Clima 

Segundo a classificação de Nimer (1989), os domínios e tipos climáticos que 

podem ser atribuídos a essa região são (Figura 4): 

♦ Clima mesotérmico médio superúmido: trata-se do clima encontrado acima 

das cotas altimétricas de 1600 m nas serras do Mar e Mantiqueira. Nessas regiões, 

jamais foram registradas temperaturas superiores a 30ºC, devido ao resfriamento 

adiabático do ar; a média dos meses mais quentes é inferior a 17ºC, com média 

anual de 14ºC;  
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♦ Clima mesotérmico brando superúmido: ocorre nas superfícies mais 

elevadas do sul de Minas Gerais, serra do Espinhaço e serras da Mantiqueira e do 

Mar; possui temperaturas amenas durante todo o ano, com média anual entre 19º e 

18ºC, com ou sem subsecas durante o ano; 

♦ Clima mesotérmico brando semi-úmido: está presente no baixo e no médio 

curso do Rio Paraíba do Sul, com período de 4 a 5 meses de seca bem 

caracterizada; 

♦ Clima mesotérmico brando úmido: apresenta seca de 1 a 3 meses. 

Na região prevalece o clima tropical úmido. A subtração da umidade do ar 

realizada pelas serras do Mar e da Mantiqueira e a dessecação adiabática torna 

essa depressão do vale do rio Paraíba do Sul menos úmida e chuvosa, onde causa 

uma pluviometria anual de 1300 a 1900 mm (NIMER, 1989). 

Tais diferenças de umidade causadas pela altitude são mais notadas nos 

meses de outono-inverno, com o registro de temperaturas negativas no mês de 

Julho (o mês mais frio) nas porções mais elevadas da região serrana. 

Segundo a classificação de Koppen, o vale do rio Paraíba do Sul apresenta 

o tipo climático Cwa (clima quente com inverno seco) e nas regiões mais elevadas, 

como nas serras do Mar e da Mantiqueira, o tipo Cwb (clima temperado ou quase 

temperado com inverno seco).  
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Figura 4 – Diferenciações climáticas na Região Sudeste. Fonte Nimer (1989). 
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3.5 Vegetação  

Segundo Ururahy (1983), a região do médio vale do rio Paraíba do Sul 

apresentava, originalmente, áreas cobertas por floresta ombrófila mista, floresta 

ombrófila densa, floresta estacional semidecidual e campestre (cerrado ou savana), 

além de áreas de transição, com formações pioneiras de influência fluvial. Essas 

áreas atualmente estão reduzidas a pequenos agrupamentos florestais primários e 

vegetações campestres, descaracterizadas devido a queimadas de origem 

antropogênica (Figura 5).   

 

 

 
Figura 5 – Perfil da vegetação, da serra da Mantiqueira (A), vale do rio Paraíba do Sul e serra 

do Mar (B). Fonte: Garcia et al.(2004). 
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4. SEDIMENTOS QUATERNÁRIOS DO VALE DO RIO PARAÍBA DO SUL 

 
Há inúmeros estudos no vale do rio Paraíba do Sul, que relatam sobre a 

sedimentação, idade e palinologia dos sedimentos quaternários. A seguir será feita 

uma breve síntese sobre os trabalhos mais relevantes. 

 
 
4.1.  Idade    

Com base em datações radiométricas pelo método do C14 realizadas em 

sedimentos quaternários na região entre as bacias de São Paulo e Taubaté, Melo et 

al. (1987) identificaram os seguintes eventos deposicionais/ambientais: 1- entre 

52000 e 27480 anos A.P., fase de coluviamento persistente, com aluviões 

subordinados, sob condições de climas mais e menos frios e secos que os atuais, e 

sob os quais as encostas não tiveram a proteção adequada pela vegetação; 2- entre 

27480 e 5485 anos A.P. fase sem depósitos datados, corresponde ao último máximo 

glacial; 3- a partir de 5485 anos A.P. fase de deposição de aluviões, inicialmente 

arenosos, que passam a mais finos, siltico-argilosos, com turfeiras nos últimos 2025 

anos A.P., sob condições comparáveis às atuais.  

Garcia (1994) e Garcia et al. (2004) realizaram estudos palinológicos e 

datações radiométricas em amostras de testemunhos extraídos de turfeiras do 

médio Vale do Rio Paraíba do Sul. Em Jacareí, encontraram idades entre 9720 e 

4130 anos A.P.; em Eugênio de Melo entre 11050 e 2350 anos A.P.; e em Taubaté 

entre 14410 e 4990 anos A.P.  

 

 

4.2.  PALINOLOGIA 

 
Garcia (1994) desenvolveu estudos palinológicos no vale do rio Paraíba do 

Sul, nas regiões de Taubaté, Eugênio de Melo e Jacareí.  

Na região de Jacareí, Garcia et al. (2004) estabeleceram cinco ecozonas 

palinológicas para o intervalo de 9720 a 1950 anos A.P.. A primeira ecozona (9720 – 

ca. 8850 anos A.P.) é caracterizada por Polygonum, Poaceae, Asteraceae, 

Erythroxylum, Ilex, Sebastiania, Virola, Pisonia, Gleichenia e Polypodium; a segunda 

ecozona (ca. 8850 – ca. 8240 anos A.P.) apresenta Gleichenia, Selaginella, 

Polypodium, Cyathea, Asplenium, Alchornea, Erythroxylum, Ilex, Macaerium, 
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Coccoloba, Schizolobium, Myrsine, Sebastiania, Sorocea, Symplocos, Poaceae, 

Cyperaceae e as algas Mougeotia, Spirogira e Zygnema; a terceira ecozona (ca. 

8240 – ca. 5400 anos A.P.) apresenta Lycopodium, Sphagnum, Coccoloba, 

Araucaria, Celtis, Erythroxylum, Macaerium, Pisonia, Myrsine, Sebastiania, 

Schizolobium e Poaceae, entre outros; na quarta ecozona (ca. 5400 – 3500 anos 

A.P.) ocorrem Lycopodium, Asplenium, Cyathea, Gleichenia, Sphagnum, Coccoloba, 

Cassia, Gaylussacia, Leucothoe e Solanaceae; e na quinta ecozona estão presentes 

palinomorfos de Bauhinia, Ilex, Alchornea, Araucaria, Podocarpus, Drymis, Clusia, 

Daphnopsis, Ericaceae, Myrsine, Lycopodium, Gleichenia e Sphagnum. Tais 

resultados permitiram identificar duas fases de clima frio e úmido, a primeira de ca. 

9200 a 8000 anos A.P. e a segunda de ca. 3500 a 1950 anos A.P. e entre 8200 e 

3500 anos A.P., o clima foi mais quente e menos úmido que o atual, provavelmente 

influenciado pelas massas de ar tropicais continentais.  
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5.  TURFEIRAS 

 

As turfeiras resultam da integração de condições ecológicas ideais ao 

desenvolvimento de turfa e de processos geomorfológicos e geológicos locais. Na 

superfície terrestre, ocupam uma área total de mais de 420 milhões de hectares. 

Formam-se com facilidade acima e abaixo do paralelo 45º (Norte e Sul) e 

apresentam seus maiores depósitos no hemisfério Norte (GARCIA, 1996). 

No final da última glaciação, há 10000 anos A.P., instalaram-se, no hemisfério 

norte, lagos rasos nas depressões ocupadas anteriormente pelas geleiras, onde 

chuvas abundantes associadas às baixas temperaturas inibiram a biodegradação e 

favoreceram o crescimento da vegetação (como musgos e poáceas) com formação 

de turfeiras. 

Segundo Garcia (1996), a turfa tem sido considerada em alguns países um 

recurso natural não renovável devido à sua baixa velocidade de acumulação (20-80 

cm/ 1000 anos). No entanto, em algumas áreas escandinavas, as turfeiras são 

consideradas como cíclicas, porque são renovadas após a exploração entre 12 e 20 

anos, quando o habitat natural é refeito, com a instalação de uma flora pantanosa, 

onde a queda das folhas e caules permite a deposição anual de matéria orgânica, 

que se humifica até formar a turfa. 

 

 

5.1.  Definição e gênese 

A turfa é o estágio inicial da seqüência de carbonificação. É um produto de 

decomposição vegetal que se acumula e desenvolve em corpos de água ou 

ambientes hidro-saturados (LENZ, 1984; GARCIA, 1996). 

Esse acúmulo de massa vegetal morta ocorre sob pH baixo, umidade alta e 

falta de oxigênio, quando passa por processos lentos de decomposição, 

principalmente bacteriológicos, no ambiente de humificação. A matéria vegetal perde 

gradualmente a estrutura primária, origina produtos residuais que reagem 

novamente, polimerizam-se e formam compostos de estruturas complexas, com 

enriquecimento continuo de carbono fixo (LEMOS et al., 1981; LENZ, 1984; 

GARCIA, 1996). 
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Segundo Fraser (1943; apud ALPERN, 1981) e Garcia (1996), são diversos 

os fatores que governam a formação da turfeira:  

a) Umidade: representa o excesso da água que baixa a atividade bacteriana, 

por expulsão de ar. As variações do nível da água favorecem a aeração parcial do 

depósito, mas são insuficientes para permitir a decomposição completa; 

b) Temperatura: em regiões chuvosas com baixas temperaturas, o 

crescimento da vegetação é favorecido devido a quebra da ação bacteriana; 

c) Nutrientes: as bactérias necessitam de sais nutritivos (potássio, cálcio, 

fosfato), assim como as plantas. Os materiais orgânicos são alimentos para as 

bactérias; e 

d) Acidez: o caráter ácido da turfeira é determinado pela presença ou 

ausência de carbonato de cálcio. As atividades bacterianas se desenvolvem em pH 

neutro, sendo que um ph mais ácido ou básico pode interferir em sua ação. Os 

fungos necessitam de condições levemente ácidas para o seu desenvolvimento, por 

isso são abundantes nas turfas. As condições de acidez também reduzem a taxa de 

decomposição da massa vegetal. 

 

 

5.2.  Classificação 

A classificação da turfa depende das propriedades físico-químicas, dos 

vegetais que vão formá-la, das condições de acumulação e da decomposição, sendo 

que estes fatores dependem das condições geológicas e climatológicas na época de 

sua formação (SHIMADA; CARVALHO, 1980; GARCIA 1996). 

 

5.2.1.  Grau de humidificação (tabela de Von Post): 

Na determinação do grau de decomposição da turfa, tem sido utilizada a 

tabela de Von Post, que possibilita classificá-la em dez classes (H1 a H10).  

O método baseia-se na compressão manual de turfa, quando deve ser 

observada a quantidade e coloração da água que escorre entre os dedos (Tabela 1). 
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5.2.2.  Classificação norte americana 

Baseia-se no grau de decomposição e na quantidade de fibras vegetais. Cada 

classe possui uma faixa ampla de propriedades, com normas para definir os limites 

(SHIMADA et al., 1981; GARCIA, 1996). 

a) Turfa fibrosa: possui grande quantidade de fibras e baixa densidade total a 

seco  (Dry Bulk Density = DBD = Peso do material seco/volume “in situ”) sendo 

menos decomposta. 

b) Turfa hêmica: encontra-se parcialmente decomposta com DBD alto, 

quantidade média de fibras e é encharcada de água. 

c) Turfa sáprica: apresenta-se altamente decomposta, (DBD-densidade bruta 

a seco) elevado, poucas fibras e é encharcada de água. 

 

Tabela: 1 - Sistema de classificação de turfa. Fonte: Ostafiuc (1986; apud, Garcia, 1996) 
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5.3.  Critérios para utilização da turfa 

As características das turfas definem seus diferentes tipos e as possibilidades 

de emprego (KUMOTO et al., 1995; GARCIA, 1996) podem ser avaliadas por meio 

dos seguintes parâmetros: 

 

5.3.1.  Teor de umidade 

Representado pelo conteúdo, em massa, da água armazenada na amostra, 

sendo expresso em porcentagem. Segundo Moraes (1982), a turfa apresenta “in 

situ” até 80 a 90% de umidade. Após seca ao ar, a umidade da turfa pode ser 

reduzida para 15%. 

 

5.3.2.  Teor de cinzas 

Corresponde à porcentagem de compostos minerais que permaneceram após 

incineração da turfa a 800ºC (GARCIA, 1996). 

 

5.3.3.  Teor de enxofre 

O teor de enxofre na turfa chega a 5%, com média inferior a 1%. Segundo 

Lemos et al. (1981), o enxofre origina-se a partir da matéria orgânica, sendo que 

algumas proteínas contêm este mineral. 

 

5.3.4.  Poder calorífico superior (PCS) 

A turfa contém em sua matéria orgânica, carbono, hidrogênio, nitrogênio e 

enxofre. Quando submetida à combustão, produz calor. 

O PCS estabelece em Kcal/kg o conteúdo energético da turfa. Relaciona-se 

com o grau de decomposição e o teor de cinzas que a turfa apresenta. As turfas 

mais decompostas apresentam maior poder calorífico que as menos decompostas. 

Segundo Moraes; Caladasso (1982), quanto maior o teor de cinza, menor o poder 

calorífico e pode haver em uma mesma turfeira, variação de turfa quase pura até 

argila propriamente dita. Assim o poder calorífico pode variar de 1000 a 5700 cal/g.  
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5.3.5.  Carbono fixo e matéria volátil 

O carbono presente na turfa encontra-se ligado a outros elementos químicos 

(oxigênio e hidrogênio). A matéria volátil forma vários gases (CO, CO2, H2, CH4 e 

hidrocarburetos superiores) quando submetida a temperaturas de 950ºC (GARCIA, 

1996). O carbono e os gases voláteis correspondem à quantidade de matéria 

orgânica contida na turfa. 

Quando aumenta o grau de humificação, a quantidade de carbono fixo cresce, 

e se formam substâncias carbonosas de maior complexidade molecular, que 

dependem do tipo de vegetação que deu origem à turfa. O total de teor de carbono 

está compreendido entre 55 e 60% do peso seco (LEMOS et al., 1981). 

 

5.3.6.  Densidade 

É representada em g/cm3, peso do material seco, dividido pelo seu volume 

correspondente “in situ”. Este critério é muito importante no cálculo do conteúdo 

energético da turfa por unidade de volume. 

 

5.3.7.  Acidez 

Na maioria dos depósitos de turfa os níveis de pH são ácidos. Esse fator é 

muito importante para a turfa agrícola, dada influência do pH ácido na 

disponibilidade de nutrientes e o fato de alguns íons (alumínio, ferro e manganês), 

tornarem-se solúveis em pH abaixo de 5 (LEMOS et al., 1981).   

 

5.3.8.  Conteúdo polínico 

Grãos de pólen e de esporos possibilitam reconstrução, não só da flora que 

deu origem à turfa, como também da flora regional, que favorece o direcionamento 

de pesquisas na aplicação da turfa (GARCIA, 1996). O conteúdo polínico também 

sugere o tipo de clima sob o qual a turfa se formou. 

 

 

5.4.  Aplicações da turfa 

A turfa possui diversas aplicações entre elas: 

• Na produção de energia, é utilizada a turfa preta, sáprica, altamente 

decomposta. O principal parâmetro para produção de energia é o teor de 
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cinzas, que deve apresentar pequenas quantidades, o limite máximo é de 

23% na Rússia e 10% na Finlândia (SHIMADA et al., 1981). 

• Para fins agrícolas, a turfa pode ser utilizada como substrato na jardinagem 

e no setor hortigranjeiro para corrigir o pH do solo, além de ser usada na 

fabricação de adubos organoquímicos (MORAES; CALDASSO, 1982). 

Além dessas aplicações, as turfas também fornecem muitos subprodutos. 

Extraí-se da turfa o ácido acético, ácido cítrico, ácidos húmicos, amônia, acetato de 

cálcio, cânfora, solventes orgânicos, entre outros (GARCIA, 1996). 

 

 

5.5. Aproveitamento mundial da turfa  

Na Segunda Gerra Mundial, a turfa foi muito utilizada pelas indústrias, 

serviços públicos essenciais e pela própria população, em países com pouco 

petróleo. Shimada; Carvalho (1980) assinalaram que a Suécia chegou a produzir 

nessa época 1.3 milhão de tonelada ao ano, mas com o fim da guerra a produção foi 

reduzida e destinada para agricultura. 

Segundo Caillé et al. (2007), a área total mundial de turfeiras é de 3 milhões 

de km2, ou cerca de 2% do total da superfície terrestre. Os principais depósitos 

encontram-se na América do Norte e parte da Ásia, juntamente com o norte e centro 

da Europa e da Indonésia e o volume total da turfa é de 3500 a 4000 bilhões de m3. 

Atualmente, os principais produtores (e consumidores) de combustível 

proveniente de turfa são: Irlanda, Finlândia, Rússia, Suécia e Ucrânia.  O consumo 

mundial é de cerca de 17 milhões de toneladas por ano, provenientes de uma 

porcentagem muito pequena da área total de turfas.  

Nos Estados Unidos, são desenvolvidos projetos do governo e da iniciativa 

privada, para utilização da turfa em produção de gás de alto poder calorífico. 

 

 

5.6.  A turfa no Brasil 

No vale do rio Paraíba do Sul, no Estado de São Paulo, a turfa é conhecida 

desde 1930, quando já era utilizada como combustível em fornos das usinas 

açucareiras. Na construção da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, durante a 
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Segunda Gerra Mundial, a turfa contribuiu na manutenção dos serviços, na falta de 

carvão. 

A turfa no Brasil foi utilizada em 1981, como matéria-prima na produção de 

velas de parafina e de querosene, quando os ingleses instalaram uma usina em 

Mauá, no Estado da Bahia. 

Scalabrin (1985) apresentou estudos desenvolvidos pela Serrana S.A. 

Mineração, no vale do rio Ribeira (SP), sobre a utilização de turfa nos fornos de 

cimento e secagem de apatita, em substituição ao óleo combustível e à madeira. 

Concluíram que 1 hectare de turfa equivale à energia de 40 hectares de mata nativa. 
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6- ISÓTOPOS DA MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR 

A diferença entre as assinaturas isotópicas de plantas C3, C4 e algas, permite 

determinar a origem da matéria orgânica preservada nos sedimentos apartir das 

razões isotópicas COT, NT, δ15N, δ13C, e C/N. 

 

6.1. Carbono  

A composição isotópica do carbono na matéria orgânica vegetal mostra a 

forma como a planta assimila o carbono durante a fotossíntese. Os valores 

isotópicos (δ13C) obtidos da matéria orgânica sedimentar (MOS), contida em 

sedimentos lacustres, podem refletir mudanças na constituição da vegetação. Assim 

as plantas de florestas que realizam a fotossíntese do tipo C3, apresentam valores de 

δ
13C entre -20,0‰ e -30,0‰ e média de -27,0‰, diferentes daquelas representantes 

de savanas, campos e pântanos salgados, que realizam a fotossíntese do tipo C4, 

com valores de δ13C entre -8,0‰ e -12,0‰ e média de -10,0‰ (PESSENDA et al., 

2005; MEYERS, 1994, 2003), bem como das plantas do tipo CAM (Crassulacean 

acid metabolim) que utilizam as vias C3 e C4 na fotossíntese, com valores entre -

10‰ e -20,0‰ (RAVEN et al., 2001; MEYERS, 1994, 2003). Em ecossistemas 

aquáticos, os organismos produzem valores isotópicos semelhantes, em torno de -

20‰, como por exemplo, os do fitoplâncton (MEYERS, 1997). 

 

6.2. Nitrogênio  

A diferença entre a composição isotópica das fontes de nitrogênio inorgânico 

em ambiente aquático e fora dele é usada como base para a utilização de δ15N na 

diferenciação da matéria orgânica.  O δ15N de nitratos dissolvidos na água situa-se 

entre 7‰ e 10‰, enquanto o δ15N do N2 atmosférico é cerca de 0‰. Peterson e 

Howarth, (1987) demonstraram que esta diferença de valores é preservada no 

conteúdo isotópico da matéria orgânica produzida pelo plâncton (δ15N ~8,6‰) e por 

plantas terrestres (δ15N ~0,4‰) o que torna possível a diferenciação entre matéria 

orgânica derivada de plantas terrestres e de algas. Porém, diversos processos 

biogeoquímicos (amonificação, nitificação, denificação, entre outros) e variações 

ambientais podem alterar a razão entre os isótopos de nitrogênio e complicar as 

interpretações sobre a origem da matéria orgânica com base neste indicador 

(TALBOT, 2001; FUKOMOTO, 2003; AMARAL, 2008). 
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6.3. C/N 

As razões C/N permitem distinguir a origem da matéria orgânica. Algas 

possuem valores de C/N entre 4 e 10, enquanto nas plantas vasculares estas razões 

C/N são maiores ou iguais a 20. Dois fatores podem causar esta diferença: (1) a 

ausência de celulose nas algas em contraposição a sua abundância, nas plantas 

vasculares e (2) a riqueza em proteínas na matéria orgânica de origem algácea 

(MEYERS, 1997). 

 A composição elementar da matéria orgânica pode modificar a diagênese, e 

também os valores de razão C/N (MEYERS e LALLIER-VERGES, 1999). A 

degradação parcial da matéria orgânica de origem algácea diminui seletivamente os 

componentes protéicos e aumenta a razão C/N durante o soterramento. Já 

diminuições nos valores de C/N podem ser observadas em sedimentos oceânicos 

onde a amônia derivada da decomposição da matéria orgânica é adsorvida em 

minerais de argila (MULER, 1997). As mudanças na composição elementar da 

matéria orgânica sedimentar não impedem a diferenciação entre a origem a partir de 

plantas vasculares e de algas (MEYERS e LALLIER-VERGES, 1999; AMARAL, 

2008). 

 
Para a interpretação mais precisa sobre a origem da matéria orgânica 

preservada nos sedimentos, é essencial a análise conjunta de C/N, δ13C e δ15N, uma 

vez que a análise de cada parâmetro individualmente é insuficiente para o 

estabelecimento seguro da fonte da matéria orgânica (FUKUMOTO, 2003; AMARAL, 

2008). 
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7. MATERIAL E MÉTODOS 

 Apresenta-se, a seguir, a descrição da coleta do material utilizado no presente 

trabalho, assim como os métodos usados, desde amostragem, extração dos 

palinomorfos, análises qualitativa e quantitativa e de isótopos. 

 

 

7.1. Coleta de campo 

 
O furo com vibro-testemunhador (vibro-core) de Martin et al. (1995), foi 

realizado na margem direita do médio vale do rio Paraíba do Sul, a 45º 50' 3.81” W 

de longitude e 23º 07'57 36” S de latitude. Para tal, utilizou-se um tubo de alumínio 

com 1,5 mm de espessura, 2” de diâmetro, e 6 m de comprimento, que foi acoplado 

a um mangote e este a um motor de 125 cc para produzir vibração e pressionar a 

descida do tubo.  Após a penetração do tubo, até o limite de resistência do 

substrato, foi instalado um tripé com roldana e corrente no topo, para içar o tubo 

(Figura 6), previamente tapado na abertura superior. O tubo foi então vedado, 

codificado na base e no topo e transportado na horizontal até o laboratório. 

 
 

Figura 6 – Remoção do testemunho na turfeira de Eugênio de Melo. 

 

7.2.  Procedimentos em laboratório 

O tubo contendo o testemunho coletado foi aberto, com auxílio de serra 

elétrica apropriada para este tipo de material e o testemunho foi fotografado e 
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descrito de acordo com a textura do sedimento, a cor e com esta por comparação 

com a Tabela de Munsell. 

7.2.1.  Subamostragem dos sedimentos para datação C14 

Subamostragens de alíquotas para datação radiométrica pelo método C14 

(AMS) foram retiradas das profundidades de 355, 245, 205, 155 e 45 cm, pois estas 

mostraram boas quantidades de matéria orgânica. Essas datações foram realizadas 

no Laboratório Beta Analytic Inc., EUA. 

 

7.2.2.  Subamostragem dos sedimentos para análise palinológica  

Subamostragens de 1 cm3, para as análises palinológicas, foram efetuadas 

em intervalos de 5 cm ao longo do testemunho. Todas as análises palinológicas 

foram realizadas no Laboratório de Palinologia e Paleobotânica "Prof. Dr. Murilo 

Rodolfo de Lima" da Universidade Guarulhos - UnG (Figuras 7 e 8). 

  

 
Figuras 7 e 8: Subamostragem dos sedimentos. 

 

7.2.3.  Extração de palinomorfos  

Para extração dos palinomorfos, utilizou-se o protocolo já estabelecido por 

Colinvaux et al. (1999) que inclui a série de etapas descritas nos subitens a seguir: 

 

7.2.3.1.  Adição do esporo exótico Lycopodium clavatum 

A cada subamostra para análise de palinomorfos, adicionou-se uma pílula de 

Lycopodium clavatum. Cada pílula contém um número de esporos especificado pelo 

produtor (neste caso13340 esporos). Cada pílula é dissolvida separadamente com 

HCl a 10%. Após a reação adiciona-se água destilada e centrifuga-se a mistura a 
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2500 rpm (rotações por minuto) durante cinco minutos, por três vezes. A adição de 

uma pílula a cada amostra permite que seja realizada a contagem concomitante dos 

palinomorfos da amostra e dos esporos exóticos. Assim, é possível efetuar o cálculo 

do número absoluto de grãos de cada tipo polínico por cm3 de sedimento 

(STOCKMARR, 1972). 

 

7.2.3.2.  Eliminação dos silicatos 

Para a eliminação dos silicatos, adiciona-se ácido fluorídrico (HF), pronto para 

análise (PA) a 48%, e submete-se a mistura a banho-maria seco por duas horas. O 

líquido sobrenadante é descartado para um recipiente apropriado e acrescentam-se, 

mais, 8 ml de ácido fluorídrico (PA), que é homogenizado com bastão de 

polipropileno e novamente colocado em banho-maria por alguns minutos. As 

amostras são centrifugadas por quatro minutos a 2500 rpm e o líquido sobrenadante 

é descartado. Acrescenta-se água destilada, homogeniza-se, centrifuga-se 

novamente por quatro minutos a 2500 rpm e, descarta-se o líquido sobrenadante. A 

lavagem por centrifugação, com água destilada, é realizada três vezes até a 

eliminação completa do ácido. 

 

7.2.3.3.  Eliminação dos silicofluoretos 

Com a finalidade de eliminação dos silicofluoretos, adiciona-se o HCl (ácido 

clorídrico) concentrado e homogeniza-se, centrifuga-se por quatro minutos a 2500 

rpm, descarta-se o líquido sobrenadante em recipiente apropriado e lava-se a 

amostra com água destilada, por centrifugação, três vezes, para a eliminação 

completa do HCl.  

 

7.2.3.4.  Dispersão dos palinomorfos e digestão da matéria orgânica 

Em becker de vidro, acrescentam-se à cada amostra 8 ml de KOH (hidróxido 

de potássio) a 10%, e ferve-se em chapa térmica com magneto, por 5 minutos. 

Homogeniza-se e centrifuga-se por quatro minutos a 2500 rpm, descarta-se o líquido 

sobrenadante em recipiente apropriado. As amostras são lavadas com água 

destilada, por centrifugação, o número de vezes necessário, até que a água fique 

limpa. O objetivo desta etapa é separar os palinomorfos que possam estar aderidos 
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à matéria orgânica, além de destruí-la parcialmente. Este procedimento facilita a 

visão dos palinomorfos ao microscópio. 

 

7.2.3.5.  Acidificação do meio e acetólise 

Esta etapa serve para a extração do protoplasma, que persiste no interior dos 

palinomorfos. Assim, torna-se possível visualizar suas estruturas morfológicas 

externas (ornamentação e aberturas da exina). 

As amostras são lavadas com ácido acético glacial, por centrifugação, para 

retirar completamente a água, já que o tratamento químico que se segue é uma 

reação exotérmica, que ao contato com a água pode provocar explosão.  

Para tal, prepara-se uma solução de nove partes de anidrido acético (C4H6O3) 

para uma parte de ácido sulfúrico (H2SO4). A mistura das duas soluções é 

cuidadosamente preparada em proveta e, então, acrescentam-se, lentamente, 8 ml 

dessa solução à amostra que é misturada com bastão de polipropileno e mantida por 

sete minutos, em banho-maria seco. 

Adicionam-se então, 8ml de ácido acético glacial (CH3COOH) para eliminação 

total dos resíduos da acetólise, centrifuga-se e descarta-se o líquido sobrenadante 

em recipiente apropriado. 

Coloca-se água destilada nas amostras, centrifuga-se e descarta-se o líquido 

sobrenadante. Esse procedimento é repetido duas vezes. As amostras são 

submetidas a duas lavagens, por centrifugação, com álcool, para eliminação da 

água existente. Os resíduos são transferidos para frascos de vidro. 

Ao final do processo, adicionam-se oito gotas de glicerina às amostras, que 

são levadas à estufa a 40°C por oito horas, para a evaporação do álcool. 

 

7.2.3.6.  Montagem das lâminas 

Com auxílio de um bastão de vidro, coloca-se uma gota da amostra diluída 

em glicerina, sobre uma lâmina e, em seguida, a parafina derretida nas bordas da 

lamínula, que é fixada sobre a lâmina com o resíduo orgânico. Então, as lâminas são 

colocadas sobre uma chapa térmica, por alguns segundos, até que a parafina seja 

totalmente dissolvida, e em seguida, são colocadas sobre bancada fria para o 

resfriamento da parafina. O excesso de parafina é retirado com auxílio de lâmina de 
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aço. As lâminas recebem uma etiqueta com os códigos da coleta, número da 

amostra e número do registro no laboratório. 

 

 

7.3.  Análise qualitativa 

 
As lâminas foram analisadas ao microscópio óptico Olympus BX40 e/ou 

BX51, nas objetivas de 60 e 100X. Os palinomorfos foram fotomicrografados e 

identificados. Para identificação, utilizou-se bibliografia nacional e internacional, 

como: Absy (1975), Barberi-Ribeiro (1994), Barberi (2001), Barros et al. (2000), 

Barth (1989), Behling (1993), Bonnefile e Riollet (1980), Borrely e Couté (1982), Bold 

e Wynne (1985), Colinvaux et al. (1999), De Oliveira (1992), Garcia (1994), Garcia 

(1997), Fernandes (2002), Fernandes (2005), Ferraz-Vicentini (1993), Heusser 

(1984), Lorscheitter (1984), Lorscheitter et al. (1985), Lorscheitter et al. (1998) 

Lorscheitter et al. (1999) Lorscheitter et al. (2001), Lorscheitter et al. (2002) 

Lugardon (1963), Melhem et al. (2003),  Murillo e Bless (1974, 1978), Meier (1985), 

Pereira (1999), Salgado-Labouriau e Ferraz-Vicentini (1994), Neves (1998), Salgado-

Labouriau (1973), Salgado-Labouriau (1997), Salgado-Labouriau et al. (1998), 

Silveira (1981), Tryon  e Tryon (1982). 

Também se realizou a comparação com a palinoteca atual de referência do 

Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da UnG.  

 

 

7.4.  Análise quantitativa 

 
Por amostra, são contados 300 grãos de polens arbóreos. Os elementos 

super-representados, como Poaceae, são excluídos da contagem geral para não 

mascarar os elementos presentes em pequenas quantidades. Os resultados são 

inseridos nos programas computacionais Tília e TiliaGraf/Coniss (GRIMM, 1987), 

que permitem a confecção de Palinodiagramas de porcentagem e de concentração 

de cada táxon, utilizados para interpretações paleoambientais, paleoclimáticas e 

paleoecológicas.  

As zonas palinológicas são delimitadas pelo subprograma Coniss, que agrupa 

automaticamente amostras por similaridade, considerando apenas os 40 táxons 
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numericamente mais abundantes e/ou elementos de grande potencial de 

interpretação ambiental. 

 

 

7.5.  Taxa de sedimentação 

A taxa de sedimentação é calculada entre as idades radiométricas. A 

diferença de profundidades, em centímetros, correspondentes ao intervalo das 

idades, é dividida pela diferença entre duas idades consecutivas. Assim, o resultado 

é a quantidade de sedimentos depositada (mm/ano). 

 

 

7.6.  Análise isotópica 

Esta análise foi realizada no Laboratório de Isótopos Estáveis do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo - CENA/USP. Tal 

análise serve para a determinação do carbono orgânico total (COT), δ13C e δ15N. 

Segundo o protocolo daquele laboratório, as amostras secas, maceradas em 

almofariz e pesadas, aproximadamente 10 mg, são colocadas em analisador 

elementar acoplado a um espectrofotômetro de massa ANCA SL 2020 da Europa 

Scientific. Os resultados são determinados pelo padrão internacional PDB para C13 e 

em relação ao ar para N15, expresso em porcentagem de peso seco e pela unidade 

relativa ”δ”.  
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8.  RESULTADOS 

Este capítulo está organizado inicialmente com a apresentação dos 

resultados laboratoriais dos sedimentos e, a seguir das análises radiométricas, 

isotópicas e palinológicas qualitativas e quantitativas. 

 

8.1.  Descrição sedimentológica do testemunho 

No testemunho foi possível determinar dois ciclos de deposição com a 

presença de três fácies no primeiro e quatro no segundo (Figura 9). No primeiro 

ciclo, de 3,90 a 3,76 m, ocorre uma fácies arenosa constituída por areia fina a média; 

a segunda fácies é constituída por argilas, sendo que de 3,76 a 3,25 m está 

presente argila laminada preta (2.5YR 2.5/1), com intercalações de níveis orgânicos; 

de 3,25 a 3,07 m ocorre argila cinza plástica (2.5YR 6/1-6/6), com nódulos de 

oxidação; e de 3,07 a 2,96 m está presente argila cinza plástica (2.5YR 6/1-6/6) 

também com nódulos de oxidação e intercalações de matéria orgânica; e a terceira 

fácies de 2,96 a 1,88 m é de turfa sáprica (10YR 2/1). 

O segundo ciclo de sedimentação mostra a primeira fácies de 1,88 a 1,82 m 

com areia muito grossa com grãos feldspáticos subangulares, maciços, de 1,82 a 

1,54 m areia muito fina (5Y 4/1,5/1), micácea, com agregação argilosa e 

bioturbações de raízes; a segunda fácies apresenta de 1,54 a 1,10 m argila cinza 

escura (5Y 4/1,5/1), micácea, com marcas de raízes e nódulos de oxidação; na 

terceira fácies, de 1,10 a 0,32 m, ocorre turfa hêmica laminada (10YR 2/1), com 

folhas e matéria orgânica diversa. 
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Figura 9: Seção colunar do testemunho.  
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8.2.  Datações 

As idades obtidas do testemunho são apresentadas na tabela 2. Conforme 

pode ser observado, as idades calibradas encontram-se entre 11400 e 9010 e entre 

900 e 490 anos A.P.  

 

Tabela 2 – Idades obtidas pelo método do radiocarbono AMS. 

 

 

 

 

 

8.3. Taxa de sedimentação  

 As taxas de sedimentação do primeiro ciclo apresentam valores de 0,17 a 

0,007 mm/ano, enquanto no segundo aumentam, passam para 1 a 0,1 mm/ano, 

conforme pode ser observado na Figura 10. 

 
Figura: 10- Gráfico de taxa de sedimentação. 

Profundidade 
(cm) 

Carbono 
convencional 

(anos A.P.) 

 
Idade calibrada 

(anos A.P.) 
45 310+/- 40  490 a 290  
155 850 +/- 40  900 a 820 
205 7.970 +/- 50  9010 a 8630  
245 8.980 +/- 50   10240 a 10120 
355 9.890 +/- 50  11400 a 11220 
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8.4. Isótopos δ13C e C/N 

As análises isotópicas e geoquímicas apresentaram resultados que se 

encontram distribuídos por profundidade, conforme está mostrado nas Figuras 11 e 

15.  

O δ13C varia entre -28.37‰ e – 24,34‰ e esses valores estão relacionados a 

plantas do ciclo C3, no entanto em muitos intervalos verifica-se a mistura de C3 e C4 

(com valores de -20.58‰), entre 280-270 cm de profundidade, os valores estão 

entre -18.15‰ e -17.52‰, por isso relacionam-se a plantas do ciclo C4. 

Para C/N, os valores ao longo do perfil apresentaram variações entre 5,7 a 

15, relacionados ao fitoplâncton e plantas do ciclo C3.  

As porcentagens de Carbono Orgânico Total (COT) apresentam variações 

entre 7.815 e 0.764, enquanto o Nitrogênio Total (NT) mostra valores entre 1.032 e 

0.104.  

Os resultados de δ15N não foram satisfatórios, pois as amostras apresentaram 

valores acima do padrão, provavelmente devido á falha no equipamento ocorrido 

durante o processamento, por isso, foram excluídos do presente documento. O mais 

breve possível, de acordo com a disponibilidade do Laboratório CENA/USP, as 

amostras serão reprocessadas e os resultados inclusos na publicação final deste 

trabalho. 

 

Figura 11 - Resultados dos isótopos 13C, COT, NT e razão C/N 



 35 

8.5. Resultados palinológicos qualitativos 

Neste trabalho, utilizou-se a sistemática de Bicudo e Menezes (2006) para as 

algas; Tryon e Tryon (1982) para os esporos de pteridófitas; e para as angiospermas 

foi adotada a sistemática da APG II (2003), que permite melhor posicionamento das 

famílias em relação aos clados a que pertencem. 

As siglas DE foram utilizadas para diâmetro equatorial e DP para diâmetro 

polar.  

 

SISTEMÁTICA  

 

DOMÍNIO: EUKARYA  

Reino: Protista 

Divisão: Chlorophyta 

Classe: Chlorophyceae  

Ordem: Chlorococcales 

Família: Dictyosphaeriaceae 

Gênero: Botryococcus Kuetzing 

              Botryococcus sp.                                                           ESTAMPA I – 1 

Descrição: indivíduos coloniais. Colônias constituídas por inúmeras células 

obovóides, densamente distribuídas na periferia por um cordão de mucilagem de 

coloração castanha; 

Dimensões: diâmetro = 30 µm x 22 µm; 

Ecologia: colônias planctônicas, frequentemente encontradas nas margens de 

corpos de água (JOLY, 1963);  

Identificação: Bauermann (2003). 

 

Classe: Zygnemaphyceae 

Família: Zygnemaceae 

Gênero: Zygnema C. Agardh  

               Zygnema sp.                                         ESTAMPA I – 2 

Descrição: zigósporo esferoidal, hialino. Parede celular com reentrâncias 

semelhantes a pequenos poros regularmente distribuídos;  

Dimensões: diâmetro = 29 µm x 18 µm; 
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Ecologia: habitam água doce e solos úmidos (JOLY, 1998); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

Gênero: Debarya (Wittrock) emend. Transeau 

               Debarya sp.                                                                                 ESTAMPA I – 3 

Descrição: zigosporo formado por duas valvas radialmente simétricas. Cada valva é 

dividida em uma zona polar plana com ornamentação irregular e uma região polar 

estriada longitudinalmente; 

Dimensões: DE = 38 a 41 µm e DE = 27 a 29 µm; 

Ecologia: habitam água doce e solos úmidos (JOLY, 1998); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

Reino: Plantae 

Filo: Bryophyta 

Classe: Anthocerotae 

Ordem: Anthocerotales 

Família: Anthocerotaceae 

Gênero: Anthoceros Linnaeus  

               Anthoceros sp.                                                                    ESTAMPA I –  4 

Descrição: esporo trilete tetraedral, exósporo verrugado; 

Dimensões: diâmetro = 36 µm x 41 µm; 

Ecologia: habitam margens de córregos, campos úmidos onde existe cobertura 

vegetal desenvolvida para proteção (GARCIA, 1994); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

Filo: Lycophyta 

Ordem: Lycopodiales 

Família: Lycopodiaceae Pal..  

Gênero: Lycopodium Linnaeus  

              Lycopodium sp.                                                                     ESTAMPA I –  5 

Descrição: esporo trilete, tetrahedral, exósporo em vista proximal psilado, e distal; 

Dimensões: diâmetro = 35 µm x 34 µm; laesura = 14 µm de comprimento, 

exosporo= 1 µm de espessura; 
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Ecologia: possuem ampla distribuição geográfica, terrícolas e rupestres; ocorrem no 

chão de florestas, mas podem crescer sobre rochas, areias solos nus, locais abertos; 

Poucas crescem sobre substratos secos (TRYON E TRYON, 1982); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

Família: Selaginellaceae Milde. 

Gênero: Selaginella Pal. 

              Selaginella sp.                                                                       ESTAMPA I –  6  

Descrição: esporo trilete, tetrahedral, subtriangular, exósporo densamente clavado; 

Dimensões: diâmetro = 46 µm x 42 µm; laesura = 7µm de comprimento;  

Ecologia: a maior parte é terrestre, mas também se desenvolvem sobre rochas 

úmidas, cursos e quedas de água e crescem em florestas ombrófilas; algumas são 

epífitas (TRYON E TRYON, 1982); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

Família: Cyatheaceae Kaulifuss 

Gênero: Cyathea Sm. 

               Cyathea sp. 1                                                                                    ESTAMPA I – 7 

Descrição: esporo trilete, tetrahedral, triangular, com uma depressão nas 

extremidades, exósporo escabrado; 

Dimensões:diâmetro = 36 µm x 36 µm; 

Ecologia: a maioria possui hábito arborescente e cresce em florestas tropicais 

úmidas (TRYON E TRYON, 1982); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

               Cyathea sp.2                                                                        ESTAMPA I – 8  

Descrição: esporo trilete, tetrahedral, triangular, com uma pequena depressão nas 

extremidades; 

Dimensões: diâmetro = 53 x 53 µm; 

Ecologia: a maioria possui habito arborescente e cresce em florestas tropicais 

úmidas (TRYON E TRYON, 1982); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 
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               Cyathea sp.3                                                                      ESTAMPA I – 9  

Descrição: esporo trilete, tetrahedral, triangular, com uma pequena depressão nas 

extremidades;  

Dimensões: diâmetro = 43 x 43 µm; 

Ecologia: a maioria possui hábito arborescente e cresce em florestas tropicais 

úmidas (TRYON E TRYON, 1982); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

Família: Gleicheniaceae (Brown) Presl. 

Gênero Gleichenia Smith 

             Gleichenia sp.                                                                      ESTAMPA II – 1                      

Descrição: esporo monolete, elipsoidal, exósporo psilado; 

Dimensões: diâmetro sem perisporo = 38µm x 24 µm; 

Ecologia: terrícolas, ocorrem em campos abertos, locais úmidos e sombreados, no 

interior de matas (LORSCHEITTER et al.,1999; TRYON E TRYON, 1982);  

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

Família: Polypodiaceae Reichib. 

Gênero: Polypodium Linnaeus 

               Polypodium sp.                                                                    ESTAMPA II – 2  

Descrição: esporo monolete de forma elipsoidal, exósporo verrucado;  

Dimensões: diâmetro com perisporo = 65 µm x 48 µm; laesura =17m de 

comprimento; 

Ecologia: com ampla distribuição geográfica mundial, podem ser epífitas, parasitas 

(TRYON E TRYON, 1982); 

Identificação: Garcia (1994,1997). 

 

Classe: Filicopsida 

Ordem: Filicales 

Família: Aspleniaceae Frank. 

Gênero: Asplenium Linnaeus 

               Asplenium sp.                                                                     ESTAMPA II – 3  

Descrição: esporo monolete, de tamanho médio, heteropolar, simetria bilateral, 

elíptico em vista polar; exosporo psilado, perisporo alado com dobras; 
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Dimensões: diâmetro = 58 µm X 41 µm; 

Ecologia: espécies terrícolas, epífitas ou rupícolas, ocorrem em locais úmidos e 

sombreados, e no interior de matas (LORSCHEITTER et al., 2002); 

Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

 

Monolete psilado indeterminado                                               ESTAMPA II – 4 

Descrição: esporo de tamanho grande, monolete, esporoderme psilado;  

Dimensões:  eixo equatorial maior que 70 µm.  

 

Divisão: Trachaeophyta 

Classe: Gynmospermopsida 

Ordem: Conifelares Juss. 

Família: Araucariaceae Juss. 

Gênero: Araucaria Juss. 

              Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze.                                  ESTAMPA II – 5  

Descrição: grão de pólen mônade, apolar, assimétrico, esférico, inaperturado, exina 

baculada;  

Dimensões: diâmetro = 50 µm x 56 µm; exina com 3 µm de espessura; 

Ecologia: árvore, perenifólia, heliófita, pioneira, característica de regiões de altitude 

na mata de pinhais (LORENZI, 1992). 

Identificação: palinoteca atual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 

 

Família: Podacarpaceae 

Gênero: Podocarpus L´Hérit. 

               Podocarpus sp.                                                       ESTAMPA II – 6 a,b e c 

Descrição: grão de pólen monade, bissacado, heteropolar. Corpo central exina 

microreticulada, vesículas retículadas retículos irregulares;  

Dimensões: diâmetro do corpo central = 54 µm x 35 µm, vesícula 32,62µm x 

24,84µm; DT= 67µm; 

Ecologia: árvore, perenifólia, heliófita, pioneira, característica de regiões de mata de 

altitude (LORENZI, 1992); 

Identificação: palinoteca atual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 
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CLADO MAGNOLIÍDEAS 

 
Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Subclasse: Magnolidae 

Ordem: Canellales 

Família: Winteraceae 

Gênero: Drimys J. R. et G. Forst. 

              Drimys brasiliensis Miers                                               ESTAMPA III – 1  

Descrição: tetrade tetrahédrica, cada célula contém 1 poro circular bem visível, 

exina reticulada; 

Dimensões: diâmetro= 40 µm; cada célula 31 µm;  

Ecologia: árvores ou arbustos; distribuição predominantemente pantropical (SOUZA 

e LORENZI, 2005); 

Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

 

CLADO MONOCOTILEDÔNEAS 

 
Ordem: Poales Small. 

Família: Cyperaceae Juss. 

Gênero: Cyperus Linnaeus 

              Cyperus sp.                                                                           ESTAMPA III – 2 

Descrição: grão de pólen monade de tamanho médio, heteropolar, simetria bilateral 

3-poróides, coberto pela sexina, superfície com micro báculas; 

Dimensões: diâmetro = 22 µm x 20 µm; exina = 2 µm de espessura; 

Ecologia: ervas, raramente lianas ou plantas arborescentes, possuem distribuição 

geográfica cosmopolita, sendo encontradas principalmente em áreas abertas 

alagáveis (SOUZA e LORENZI, 2005); 

Identificação: Fernandes (2008). 

 

Classe: Liliopsida 

Subclasse: Commelinidae 

Ordem: Cyperales 

Família: Poaceae (R.Br) Barnhart 
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Tipo: Poaceae 1                                                                               ESTAMPA III – 3 

Descrição: grão de pólen mônade, heteropolar, simetria radial, monoporado, 

esférico, exina escabrada, poro anulado;  

Dimensões: diâmetro = 28 µm x 27 µm; exina =2 µm de espessura; 

Ecologia: ervas terrestres ás vezes lenhosas, possuem distribuição geográfica 

cosmopolita; representam principal componente das formações campestres em todo 

o mundo (SOUZA e LORENZI, 2005); 

Identificação: Garcia (1994). 

 

Tipo: Poaceae 2                                                                                ESTAMPA III – 4 

 Descrição: grão de pólen mônade, heteropolar, simetria radial, monoporado, 

esférico, exina psilada, poro anulado; 

Dimensões: diâmetro = 28 µm x 27 µm; exina = 2 µm de espessura; 

Ecologia: ervas terrestres às vezes lenhosas, possuem distribuição geográfica 

cosmopolita; representam principal componente das formações campestres em todo 

o mundo (SOUZA e LORENZI, 2005); 

Identificação: Garcia (1994). 

 

Ordem: Euriocaulales Nakai 

Família: Euriocaulaceae Desvaux 

Tipo: Euriocaulaceae                                                                         ESTAMPA III – 5 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, esferoidal, exina tectada; 

Dimensões: diâmetro = 22 µm x 21 µm; exina = 2 µm; 

Ecologia: ervas, frequentemente rizomatosas, perenes ou raramente anuais, 

terrestres (SOUZA e LORENZI, 2005);  

Identificação: Bauermann (2003). 

 

CLADO EUDICOTILEDÔNEAS 

 
Ordem: Proteales Dumont. 

Família: Proteaceae Juss. 

Gênero: Euplasa Salisb. 

               Euplasa sp.                                                                   ESTAMPA III –  6 a,b 
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Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, oblato, triporado, exina 

escabrada; 

Dimensões: DP = 28 µm; DE = 30 µm;  

Ecologia: árvores decíduas, heliófitas, características da mata pluvial da planície e 

encosta atlântica (LORENZI, 1992); 

Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

 

CLADO EUDICOTILEDÔNEAS CORE 

 

Ordem: Polygonales 

Família: Polygonaceae Juss. 

Gênero: Polygonum Linnaeus 

               Polygonum sp.                                                                     ESTAMPA III – 7  

Descrição: grão de pólen mônade, apolar, assimétrico, esférico, periporado, exina 

reticulada; 

Dimensões: 39 µm x 28 µm; exina = 3 µm de espessura; 

Ecologia: ervas, comumente encontradas em áreas alagadas (SOUZA E LORENZI, 

2005); 

Identificação: palinoteca Aatual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 

 

Ordem: Caryophyllales Perleb 

Família: Amaranthaceae Juss. 

Gênero:Alternanthera Kurnth. 

              Alternanthera sp.                                                          ESTAMPA III – 8 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, de tamanho médio, apolar, assimétrico, 

periporado, poros circulares encobertos por uma membrana, superfície fenestrada; 

Dimensões: diâmetro = 30 µm; exina = 2 µm de espessura; 

Ecologia: ervas comumente suculentas, subarbustos ou arbustos, raramente lianas 

(LORENZI, 1992); 

Identificação: Melhem et al. (2003). 
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Gênero: Hebanthe Mart. 

              Hebanthe sp.                                               ESTAMPA III –  9 

 Descrição: grão de pólen mônade, de tamanho médio, apolar, seis poros circulares, 

exina fenestrada;  

Dimensões: diâmetro = 30 µm; exina = 2 µm de espessura; 

Ecologia: ervas comumente suculentas, subarbustos ou arbustos, raramente lianas 

(LORENZI, 1992). 

Identificação: Melhem et al. (2003). 

 

Gênero: Gomphrena Linneaus 

               Gomphrena sp.                                                              ESTAMPA III – 10 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, de tamanho pequeno, pantoporado, exina 

fenestrada;  

Dimensões: diâmetro = 17µm; exina = 2 µm de espessura; 

Ecologia: ervas comumente suculentas, subarbustos ou arbustos, raramente lianas 

(LORENZI, 1992); 

Identificação: Melhem et al. (2003). 

 

Família: Loranthaceae 

Gênero: Struthantus 

               Struthantus sp.                                                          ESTAMPA III – 11 a,b  

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, oblato, triporado, exina 

escabrada;  

Dimensões: DP = 40 µm; DE = 35 µm;  

Ecologia: árvores decíduas, heliófitas, características da mata pluvial da planície e 

encosta atlântica (LORENZI, 1992); 

Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

 

CLADO ROSÍDEAS 

 

Ordem: Myrtales 

Família: Onagraceae 

Gênero: Ludwigia Linnaeus 

               Ludwigia sp.                                                                            ESTAMPA III – 12 a,b 
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Descrição: grão de pólen monade, isopolar, simetria radial, âmbito triangular obtuso, 

triporado, poro circular, exina reticulada;  

Dimensões: DP = 22 µm, exina = 3 µm de espessura; 

Ecologia: ervas, arbustos ou lianas, raramente árvores de distribuição geográfica 

cosmopolita (SOUZA E LORENZI, 2005); 

Identificação: Fernandes (2008). 

 

Família: Myrtaceae Juss. 

Tipo: Myrtaceae sp. 1                                                               ESTAMPA IV – 1 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, âmbito triângular, ângulo-aperturado, simetria 

radial, tricolporado, exina psilada.  

Dimensões: DE =16 µm; DP = 9 µm; exina = 2µm de espessura.  

Ecologia: arbustos ou árvores, raramente subarbustos (SOUZA E LORENZI, 2005) 

Identificação: palinoteca atual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 

 

 

Tipo: Myrtaceae sp.  2                                                             ESTAMPA IV – 2 a,b,c 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, âmbito triângular, 

tricolporado, exina escabrada.  

Dimensões: DE = 18 µm; DP = 11 µm; exina = 2 µm de espessura; 

Ecologia: arbustos ou árvores, raramente subarbustos (SOUZA E LORENZI, 2005). 

Identificação: palinoteca atual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 

 

 

Tipo: Myrtaceae  3                                                                ESTAMPA IV – 3  a,b,c 

Descrição: grão de pólen mônade, tamanho pequeno, isopolar, simetria radial, 

âmbito subtriangular, tricolporado, exina escabrada;  

Dimensões: DE =17µm; DP = 6 µm; exina = 2µm de espessura; 

Ecologia: arbustos ou árvores, raramente subarbustos (SOUZA E LORENZI, 2005); 

Identificação: Palinoteca Atual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 
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Família: Melastomataceae Juss. 

Tipo: Melastomataceae                                                        ESTAMPA I V – 4 a,b,c,d 

Descrição: grão de pólen mônade, subtriangular isopolar, simetria radial, prolato-

esferoidal, heterocolpado, tricólporos, exina psilada.  

Dimensões: DP = 15 µm, DE = 13 µm, exina = 2 µm.  

Ecologia: ervas, arbustos ou árvores, ampla distribuição (SOUZA E LORENZI, 

2005). 

Identificação: Melhem et al. (2003). 

 

CLADO EUROSÍDEAS 

 

Ordem: Fabales Bromhead 

Família: Fabaceae Lindl. 

Subfamília: Caesalpinioidae R. Br. 

Gênero: Cassia/ Senna L./Mill. 

Tipo: Cassia/Senna sp.                                                              ESTAMPA IV – 5 a,b 

Descrição: grão de pólen monade, prolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, 

exina escabrada;  

Dimensões: DP = 31 µm; DE = 22 µm; 

Ecologia: plantas decíduas, heliófitas, características do interior de mata primária 

(LORENZI, 1992); 

Identificação: Fernandes (2008). 

 

 

Subfamília: Mimosoidae R. Br.  

Gênero: Mimosa Linneaus. 

              Mimosa sp.                                                                          ESTAMPA IV – 6                                                                  

Descrição: políade com 16 grãos de pólen, mais ou menos circular; 

Dimensões: diâmetro = 30µm, exina = 1 µm de espessura; 

Ecologia: ervas comumente suculentas, subarbustos ou arbustos, raramente lianas 

(LORENZI, 1992); 

Identificação: Melhem et al. (2003). 
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Família: Malpighiaceae Mart. 

Tipo: Malpighiaceae                                                                   ESTAMPA IV - 7 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, prolato, 3-colporado 

exina escabrada;  

Dimensões: DP = 31 µm; DE = 30 µm; exina = 3 µm de espessura; 

Ecologia: arbustos, árvores, lianas, na maioria ervas (SOUZA E LORENZI, 1992); 

Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

 

Ordem: Euphorbiales Juss. 

Família: Euphorbiaceae Juss. 

Gênero: Alchornea Sw. 

               Alchornea sp.                                                                     ESTAMPA IV– 8   

Descrição: grão de pólen isopolar, prolato, tricolporado, exina escabrada; 

Dimensões: DP = 18  µm; DE = 16  µm; exina = 2 µm de espessura.  

Ecologia: árvores, perenifólias, heliófitas, pioneiras, características da floresta 

pluvial atlântica em formações secundárias (LORENZI, 1992). 

Identificação: Melhem et al. (2003). 

 

 

Gênero: Sebastiania Spreng. 

               Sebastiania sp.                                                     ESTAMPA IV – 9 a,b,c,d 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, prolato esferoidal, 

fossoaperturado, tricolporado, poro circular, exina escabrada;  

Dimensões: DP = 25 µm; DE = 28 µm, exina = 2 µm de espessura; 

Ecologia: árvores, heliófitas, desenvolvem-se preferencialmente em capões e sub-

bosques de pinhais situados em solos úmidos, como beira de rios e córregos  

(LORENZI, 1998); 

Identificação: Fernandes (2008). 

 

Família: Urticaceae Juss. 

Gênero: Cecropia Loefl. 

               Cecropia sp.                                                                     ESTAMPA VI – 11 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, prolato, diporado, 

endoabertura circular, exina escabrada; 
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Dimensões: DP = 8µm; DE = 5 µm; exina =1 µm de espessura; 

Ecologia: árvores perenifólias, heliófitas, pioneiras características e exclusivas de 

formações secundarias (LORENZI, 1998); 

Identificação: Fernandes (2008). 

 

CLADO EUROSIDEAS II 

Ordem: Malvales Dumort.  

Família: Malvaceae Juss.    

Gênero: Bastardiopsis Hassler. 

               Bastardiopsis sp.                       ESTAMPA IV – 12 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, de tamanho médio, suboblato, isopolar, simetria 

radial, amb. circular; triporado, poro circular; superfície equinada;  

Dimensões: DP = 38µm; DE = 45µm; exina =  6 µm de espessura;  

Ecologia: ervas, arbustos ou lianas (LORENZI, 2005); 

Identificação: palinoteca atual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 

 

Ordem: Sapindales Dumont. 

Família: Anacardiaceae R. Br. 

Gênero: Astronium 

               Astronium sp.                                                                ESTAMPA V – 2 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade; subprolato, isopolar, simetria radial, amb. 

triangular obtuso; tricolporado; superfície estriada. 

Dimensões: DP= 30 µm; DE=20 µm; exina=2 µm de espessura;  

Ecologia: arbustos ou árvores, raramente lianas ou ervas, com distribuição tropical 

e subtropical (LORENZI, 1998); 

Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

 

 

Família: Rutaceae Juss.                              

Tipo: Rutaceae                                                                   ESTAMPA V – 1 a,b,c 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, suboblato, tricolporado, 

colpos longos, exina rugulada;  
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Dimensões: DP = 25µm; DE = 28 µm; exina = 2 µm de espessura; 

Ecologia: arbustos e árvores de médio porte, decíduas no inverno, heliófitas, 

características de formações secundárias (LORENZI, 1992); 

Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

 

 

ASTERÍDEAS 

 

Ordem: Ericales Dumort. 

Família: Myrsinaceae R. Br. 

Gênero: Myrsine/Rapanea L./ Aublet. 

Tipo: Myrsine/Rapanea                                                             ESTAMPA V – 3 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, prolato-esferoidal, 

tricolporado, exina escabrada;  

Dimensões: DP = 22 µm; DE = 21 µm; exina = 2µm de espessura;  

Ecologia: árvores, perenifólias, heliófitas, de formações secundarias como 

capoeiras e capoeirões (LORENZI, 1992); 

Identificação: Palinoteca Atual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 

 

Família: Ericaceae 

Gênero: Agarista Judd 

               Agarista sp.                                                                 ESTAMPA V – 4 a,b 

Descrição: grãos de pólen em tétrades tetraédricas, isopolares, radiossimétricos, 

suboblatos a oblatos, tricolporados. Exina tectada e psilada. 

Dimensões: diâmetro = 45 µm.  

Ecologia: arbustos de distribuição cosmopolita, ocorrem em campos rupestres de 

altitude (MELHEM ET AL. 2003). 

Identificação: Santos (2006). 

 

CLADO EUASTERÍDEAS I 

 

Ordem: Gentinales Lindl. 

Família: Apocynaceae Juss.                                                       
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Tipo: Apocynaceae                                                                  ESTAMPA V – 6 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, tricolporado, exina 

microreticulada; 

Dimensões: DP = 15 µm; DE = 15 µm; exina = 2 µm; 

Ecologia: árvores com ampla distribuição geográfica (LORENZI, 1992); 

Identificação: Melhem et al. (2003). 

 

Família: Rubiaceae Juss. 

Gênero: Borreria G. Meyer 

               Borreria sp.                                                                       ESTAMPA V  – 5 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, oblato-esferoidal, 6-

colporado, exina microreticulada;  

Dimensões: DP = 30 µm; DE = 33 µm; 

Ecologia: ervas (SOUZA E LORENZI, 2005); 

Identificação: Melhem et al. (2003). 

 

Ordem: Lamiales Bromhead 

Família: Lentibulariaceae Rich. 

Gênero: Utricularia L.1753 

               Utricularia sp.                                                            ESTAMPA V – 7 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, oblato-esferoidal, 

estéfanocolpado, exina escabrada; 

Dimensões: DP = 35 µm; DE = 30 µm; exina = 4 µm;  

Ecologia: ervas aquáticas ou de áreas muito úmidas (SOUZA E LORENZI, 2005). 

Identificação: Melhem et al.(2003). 

 

Ordem: Solanales Dumort. 

Família: Solanaceae Juss.                                                              

Tipo: Solanaceae                                                                             ESTAMPA V – 8 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, oblato-esferoidal 

tricolporado, exina escabrada;  

Dimensões: DP = 21 µm; DE = 19 µm; exina =1 µm de espessura; 

Ecologia: ervas, arbustos ou pequenas árvores (SOUZA E LORENZI, 2005); 
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Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

 

CLADO EUSTERÍDEAS II 

 

Ordem: Apiales 

Família: Apiaceae (Umbelliferae) 

Tipo: Apiaceae                                                                                 ESTAMPA V – 9 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, prolato, tricolporado, 

exina psilada;  

Dimensões: DP = 22 µm; DE = 26 µm; exina =1 µm de espessura; 

Ecologia: ervas, com distribuição cosmopolita (SOUZA E LORENZI, 2005); 

Identificação: Palinoteca Atual do Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da 

UnG. 

 

Família: Araliaceae 

Gênero: Didymopanax Marchal 

               Didymopanax sp.                                                    ESTAMPA VI – 1 a,b 

Descrição: grão de pólen médio, âmbito triangular, esférico, tricolporado, colpos 

estreitos, exina reticulada;  

Dimensões: DP = 30 µm; DE = 28 µm; 

Ecologia: arbustos ou árvores com distribuição cosmopolita (SOUZA E LORENZI, 

2005); 

Identificação: Melhem et al. (2003). 

 

Família: Bombacaceae 

Gênero: Pseudobombax Mart. & Zucc. 

               Pseudobombax sp.                                                      ESTAMPA V – 10 a,b 

Descrição: grão de pólen mônade, tricolporado, exina reticulada; 

Dimensões: diâmetro = 70 µm; exina = 3 µm de espessura; 

Ecologia: árvores de cerrado (GARCIA, 1994); 

Identificação: Salgado-labouriau (1973). 

Ordem: Aquifoliales Senft 

Família: Aquifoliaceae DC. Ex A.Rich. Senft 

Gênero: Ilex Linneus 
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              Ilex sp.                                                                       ESTAMPA V – 11 a,b 

Descrição: grão de pólen monade, isopolar, simetria radial, prolato, tricolporado, 

exina clavada;  

Dimensões: DP =15 µm; DE = 16 µm; 

Ecologia: arbustos ou árvores, raramente subarbustos (SOUZA E LORENZI, 2005); 

Identificação: Colinvaux et al. (1999). 

                                        

Ordem: Asterales Lindl. 

Família: Asteraceae Martynov 

Gênero: Baccharis Linneaus 

               Baccharis sp.                                                     ESTAMPA VI – 2 a,b,c 

Descrição: grão de pólen mônade, oblato esferoidal, tricolporado, exina echinada;  

Dimensões: DP =14 µm; DE = 16µm; 

Ecologia: ervas com ampla distribuição geográfica (SOUZA E LORENZI, 2005); 

Identificação: Salgado-labouriau (1973). 

 

Tipo: Asteraceae 1                                                                 ESTAMPA VI – 3 a,b,c 

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, suboblato, tricolporado, 

exina tectada-echinada, poro arredondado;  

Dimensões: DP = 23 µm; DE = 25 µm; 

Ecologia: ervas, lianas, subarbustos, arbustos ou pequenas árvores, com ampla 

distribuição geográfica (SOUZA E LORENZI, 2005); 

Identificação: Salgado-labouriau (1973). 

 

Tipo: Asteraceae 2                                                                   ESTAMPA VI  – 4 a, b  

Descrição: grão de pólen mônade, isopolar, simetria radial, âmbito circular, 

tricolporado, exina echinada, poro arredondado; 

Dimensões: DP = 25 µm; DE = 27 µm; 

Ecologia: ervas, lianas, subarbustos, arbustos ou pequenas árvores, com ampla 

distribuição geográfica (SOUZA E LORENZI, 2005); 

Identificação: Salgado-labouriau (1973). 
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8.6.  Resultados palinológicos quantitativos 
 

A abundância e diversidade das espécies encontradas nos sedimentos são 

apresentadas nas Figuras 12 a 20. Na elaboração dos palinodiagramas, os 

palinomorfos foram organizados em categorias de acordo com seu hábito como: 

árvores, arbustos, ervas aquáticas, ervas terrestres, ervas diversas, esporos e algas, 

além de informações ecológicas contidas nas descrições polínicas.  

 

8.6.1.  Palinodiagramas  

 

Os agrupamentos palinoflorísticos elaborados pelo Coniss permitiram 

estabelecer cinco ecozonas. 

A ecozona I corresponde a sedimentos datados entre cal. 11400-11220 anos 

A.P. e 9445 anos A.P. (idade interpolada), nas profundidades de 355 a 300 cm, cuja 

litologia constitui-se por argila. 

            Esta ecozona é representada por elementos arbóreos/arbustivos, com 

porcentagens entre 35% e 45%, (Figura 12 e 13) pertencentes aos táxons 

Alchornea, Bredemeyera, Cassia, Cecropia, Croton, Ilex, Malvaceae, 

Melastomataceae, Myrtaceae, Rapanea, Rutaceae e Solanaceae. Em relação aos 

valores de concentração (Figura 17), nota-se um declínio até o final desta ecozona, 

embora os percentuais se mantenham constantes. 

 As ervas terrestres mostram porcentagens de 25% a 45% (Figuras 12 e 13)  

e apresentam, principalmente, Alternanthera, Amaranthaceae, Apiaceae, 

Asteraceae, Borreria e Gentianaceae. As concentrações atingem 12000 grãos/cm3 

(Figura 17). Poaceae, que representa as ervas diversas, mostra aumento na 

porcentagem em direção ao inicio da segunda ecozona, embora decline 

abruptamente na última amostra do topo desta ecozona. Já a concentração atinge 

23000 grãos/cm3.  

 As ervas aquáticas possuem porcentagens entre 5% e 20% (Figuras 12 e 

13). Cyperaceae ocorre nas primeiras quatro amostras; Utricularia aparece ao longo 

de quase toda a ecozona; Polygonum e Onagraceae são mais raras. Assim como os 

elementos arbóreos, as ervas aquáticas reduzem sua representação em direção ao 

inicio da ecozona subseqüente. Os valores de concentração mostram a mesma 

tendência da porcentagem, mas os mais elevados são os de Cyperaceae com 
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35000 grãos/cm3; já Utricularia, Polygonum e Onagraceae têm no máximo, 13000 

grãos/cm3 (Figuras 15 e 17). 

 Os esporos são mais abundantes e diversificados, com porcentagens entre 

55% e 80% e são representados por Cyathea, Polypodium, monoletes diversos e de 

forma mais rara por Asplenium, Lycopodiaceae, Selaginella e triletes diversos 

(Figura 12). Em termos de concentração, observa-se o mesmo padrão de 

comportamento das outras categorias de palinomorfos, ou seja, gradual diminuição 

desde o inicio ao fim desta ecozona: Polypodium, Cyathea, monoletes e triletes 

diversos atingem no máximo 28000 grãos/cm3; enquanto Asplenium, Selaginella e 

Lycopodiaceae apenas 7000 grãos/cm3. (Figura 16) 

As algas estão bem representadas, com porcentagens entre 15% e 45% ao 

longo da ecozona. O gênero Botryococcus aparece apenas uma única vez no setor 

intermediário desta ecozona (Figura 12 e 13). Por outro lado esporos de Debarya e 

de Zygnemataceae apresentam-se com percentagens constantes, mas com valores 

de concentração decrescentes. 

          A litologia da ecozona II, datada entre 9.435 e 5.907 anos A.P. (idades 

interpoladas), nas profundidades de 300 a 190 cm, apresenta na base sedimentos 

argilosos que passam para turfa sáprica com folhas. O primeiro ciclo foi dividido em 

duas ecozonas. 

            Todas as categorias de palinomorfos estão bem representadas nesta 

ecozona. Os elementos arbóreos variam entre 25% e 65%; (Figuras 12 e 13) 

destacam-se inicialmente Alchornea, Cassia, Cecropia, Croton, Hedyosmum, 

Malvaceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Ilex, Pera, Rapanea, Rutaceae e 

Sebastiania. Na fase intermediária, cerca de 8000 anos A.P. (idade interpolada), 

aparecem, grãos de pólen de Apocynaceae, Araucaria, Podocarpus, 

sincronicamente com Drymis e Ericaceae.  

Os elementos arbustivos tornam-se mais importantes nesta ecozona, com no 

máximo 18% e estão representados por Ericaceae, Bredemeyera, Solanaceae e 

Anacardiaceae. A concentração mostra a mesma tendência da porcentagem.  

           Em termos percentuais, as ervas terrestres apresentam-se constantes, entre 

25% e 40% e são mais expressivas que no topo da ecozona I. São representadas 

por Asteraceae, Amaranthaceae, Acanthaceae, Apiaceae Borreria, Alternanthera e 

Gomphrena.  As concentrações mostram a mesma tendência das porcentagens  

(Figuras 12 e 13). 
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As ervas diversas distribuem-se por toda a ecozona e possuem porcentagens 

entre 5% e 10%, menos expressivas que na ecozona I, e estão representadas por 

Poaceae (Figuras 12 e 13). A concentração dessas ervas mostra o mesmo 

comportamento que a porcentagem. (Figura 17) 

          As ervas aquáticas, na fase inicial desta ecozona apresentam porcentagens 

entre 25% e 5%, a mesma distribuição é observada para a concentração destes 

palinomorfos (Figuras 12 e 13). Entre os táxons mais importantes destacam-se 

Cyperaceae, Utricularia e Polygonum. 

 Os esporos apresentam valores que oscilam entre 45% e 85% nesta ecozona 

(Figuras 12 e 13). O mesmo padrão de flutuação, que é observado nas 

porcentagens, aparece nos valores de concentração (Figura 17). Os táxons mais 

representativos nesta categoria são Cyathea, Polypodium, monoletes diversos, 

triletes diversos e Gleichenia, enquanto Asplenium, Lycopodiaceae e Selaginella 

estão restritos à fase final desta ecozona. 

 As algas em termos percentuais apresentam valores entre 30% e 50% na 

fase inicial e valores entre 17% e 45% na fase final desta ecozona (Figuras 12 e 13). 

O mesmo padrão de distribuição, ou seja, alto na fase inicial, baixo na intermediaria 

e novamente alto na fase final, também é encontrado na concentração Figuras (16 e 

17). Os únicos táxons de algas neste estudo são Botryococcus, Debarya e 

Zygnemataceae. A concentração e a porcentagem aumentam em relação à ecozona 

anterior.  

            A ecozona III localiza-se entre cerca de 900 e 706 anos A.P. (idades 

interpoladas), nas profundidades de 190 a 110 cm, que envolve uma nova fase de 

deposição de areia com fibras e raízes e argila.  

           Esta ecozona é caracterizada por valores percentuais e de concentração 

relativamente constantes para táxons arbóreos e arbustivos, representados 

principalmente por Alchornea, Apocynaceae, Araucaria, Cecropia, Croton, 

Dydimopanax, Ericaceae, Ilex, Melastomataceae, Myrtaceae, Rapanea, Rutaceae e 

Solanaceae; enquanto Hedyosmum, Mimosaceae e Proteaceae são pouco 

abundantes (Figuras 13 e 17). Drymis, por outro lado, apesar de sua baixa 

representação percentual, encontra-se com valores de concentração entre 500 e 

600 grãos/ cm3.  

 As ervas terrestres apresentam porcentagens entre 25% e 40% e tendem a 

aumentar em direção ao topo, com Apiaceae, Gomphrena, Alternanthera, 
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Loranthaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Gentianaceae, Borreria, e Brassicaceae 

( Figuras 12 e 13). Nota-se também um gradual aumento na concentração destes 

elementos até o final desta ecozona (Figura 17). 

As ervas diversas mostram porcentagens entre 5 e 10%, com Poaceae e 

Eriocaulaceae. As concentrações não ultrapassam 15000 grãos/cm3. Em relação à 

ecozona anterior, essas ervas são mais escassas.  

As ervas aquáticas são raras nesta ecozona; em termos percentuais, mostram 

valores de 7,5% a 10% em termos de concentração atingem no máximo 12000 

grãos/cm3 e estão representadas por Utricularia e Onagraceae, Cyperaceae e 

Polygonum (Figuras 13 e 17). 

Os esporos, por outro lado, mostram porcentagens relativamente constantes, 

entre 65% e 87% e valores de concentração entre 20000 e 40000 grãos/cm3 

(Figuras 13 e 17).Entre os táxons mais importantes destacam-se Cyathea, que tem 

expressivo aumento por volta de 890 anos A.P., mas cujos valores de concentração 

são baixos quando comparados com Lycopodiaceae. Outros táxons importantes são 

Polypodium e Selaginella; no entanto nota-se que os táxons Asplenium e Gleichenia 

estão restritos à fase inicial desta ecozona. 

As algas inicialmente estão representadas por porcentagens entre 12% e 

25%, na fase final variam entre 22% e 35%. Este mesmo padrão é encontrado nos 

valores de concentração, ou seja, altos inicialmente e baixos na fase final. O gênero 

Botryococcus está regularmente representado na fase intermediaria e final desta 

ecozona, enquanto Debarya e Zygnemataceae aparecem de forma mais homogênea 

(Figuras 13 e 17).  

            A ecozona IV localiza-se entre 706 e 452 anos A.P. (idades interpoladas), 

nas profundidades de 110 a 50 cm, que corresponde ao intervalo de argila e turfa 

hêmica.  

A vegetação arbórea e arbustiva atinge o máximo de 55%. Está representada 

por Alchornea, Anacardiaceae, Apocynaceae, Araucaria, Bredemeyera, Cassia, 

Cecropia, Croton, Dydimopanax, Hedyosmum, Ilex, Malvaceae, Melastomataceae, 

Mimosaceae, Myrtaceae; Pera, Podocarpus, Proteaceae, Pseudobombax; Rapanea, 

Rutaceae e Solanaceae, enquanto Drymis é raro e tem distribuição irregular ao 

longo da ecozona (Figuras 12 e 13). Em concentração, estes táxons atingem 150000 

grãos/cm3. (Figura 17) 
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Por sua vez, as ervas terrestres são mais raras, as maiores porcentagens 

ocorrem no topo da ecozona (30%) e estão representadas por Alternanthera, 

Amaranthaceae, Apiaceae, Asteraceae, Borreria, Brassicaceae, Gentianaceae e 

Gomphrena. (Figura 12) As concentrações corroboram com as porcentagens de 

50000 grãos/cm3. Ervas diversas são representadas por Poaceae em porcentagens 

menores que 20% e concentrações de 22000 grãos/cm3. (Figura 17) 

As ervas aquáticas têm seu apogeu nesse intervalo, especialmente 

Cyperaceae que apresenta as maiores porcentagens (45%) e concentrações 

(850000 grãos/cm3) e mostra declínio em direção ao topo; já Utricularia aumenta em 

direção ao topo com concentração de 114000 grãos/cm3 e Polygonum está presente 

apenas com 8000 grãos/cm3 (Figuras 13 e 17). 

Os esporos sofrem um decréscimo em relação à ecozona anterior, para 55%, 

e isso é observado em Cyathea, Lycopodiaceae, monoletes diversos, Polypodium, 

Selaginella e triletes diversos, que são os únicos tipos presentes. O mesmo padrão 

de flutuação observado nas porcentagens aparece nos valores de concentração 

(Figuras 13 e 17). 

As algas mostram acréscimo em relação à ecozona anterior, com 65% na 

primeira amostra, especialmente, Zygnemataceae na base e Debarya no topo da 

ecozona. Na concentração, Zygnemataceae declina em direção ao topo, com o 

máximo de 13000 grãos/cm3; Debarya distribui-se ao longo de toda a ecozona com 

concentração de 10000 grãos/cm3 e Botryococcus, com 6000 grãos/cm3 (Figuras 13 

e 17). 

            A ecozona V localiza-se de 452 anos A.P. e atual (idade interpolada), nas 

profundidades de 50 a 0 cm, cuja constituição sedimentar consta de turfa hêmica e 

argila.  

           A vegetação arbórea e arbustiva apresenta porcentagens de 45%, que 

aumentam na base da ecozona, declinam no meio e voltam aumentar no topo. As 

maiores porcentagens são de Alchornea, Bredemeyera, Cassia, Cecropia, 

Ericaceae, Ilex, Malvaceae, Melastomataceae, Mimosaceae, Myrtaceae, 

Podocarpus, Proteaceae, Pseudobombax, Rapanea, Rutaceae, Sapotaceae, 

Sebastiania e Solanaceae (Figuras 12 e 13).  A concentração é alta na base 

(140000 grãos/cm3), decresce para cerca de 60000 grãos/cm3 e no topo aumenta 

para 120000 grãos/cm3 (Figura 17). 
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As ervas terrestres são mais abundantes que as aquáticas, com 32% no meio 

da ecozona. As maiores porcentagens são de Asteraceae e Alternanthera; enquanto 

Gomphrena, Borreria, Paepalanthus e Chenopodiaceae são raras Figuras (12 e 13). 

A concentração mostra maior destaque na base com 120000 grãos/cm3. 

Paepalanthus, com concentração de 25000 grãos/cm3; Alternanthera e Gomphrena 

distribuem-se por toda a ecozona, com concentrações de 16000 grãos/cm3 (Figuras 

15 e 17)  

As ervas aquáticas têm as porcentagens reduzidas em relação à ecozona 

anterior (<20%), com representantes de Cyperaceae, poucas Utricularia e 

Polygonum. A concentração apresenta o mesmo comportamento que a 

porcentagem, mas com maior destaque na base (Figuras 12 e 17). 

Os esporos sofrem redução no início da ecozona e aumentam em relação à 

anterior, atingem quase 80%, embora estejam presentes apenas Cyathea, 

Lycopodiaceae e Polypodium. A concentração mostra o mesmo comportamento que 

a porcentagem. (Figuras 12 e 15) 

 As algas são muito expressivas, com 65% na base, mas somente 

Zygnemataceae ocorre em toda a ecozona e declina em direção ao topo; já 

Botryococcus e Debarya ocorrem próximo ao topo da ecozona. A concentração não 

mostra o mesmo padrão da porcentagem, com 38000 grãos/cm3 próximo ao topo 

(Figuras 12 e 17).   
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9. Discussão 

    9.1- Ambiente de deposição 

O testemunho analisado mostra dois ciclos de deposição. O primeiro ocorre 

entre as profundidades de 360 a 190 cm e o segundo de 190 cm ao topo. O primeiro 

ciclo corresponde ao intervalo de idades de 9890 +/- 50 anos A.P. (idade 

interpolada) (11400 cal. anos A.P.) a cerca de 5907 anos A.P., onde se constata 

ativação do sistema fluvial , com a deposição de areia (conforme se observa na base 

do testemunho, Figura 9). O canal é abandonado, forma-se o lago, com deposição 

de argila plástica até aproximadamente 9300 anos A.P., com taxa de sedimentação 

de 0,17 mm/ano (Figura 10), quando a vegetação se instala nas margens. 

Gradativamente, essa vegetação invade e ocupa o lago, deposita-se e permite a 

formação da turfa, conseqüente o assoreamento do lago. Posteriormente essa turfa 

evolui para turfa sáprica com idade interpolada de 5907 anos A.P. As taxas de 

sedimentação (formação) da turfa reduziram da base ao topo: de 9300 a 8601 anos 

A.P. (idade interpolada) a taxa foi de 0,08 mm/ano; até 7970 +/- 50 anos A.P. foi de 

0,03 mm/ano; e até o topo da turfa 5907 anos A.P. (idade interpolada) a taxa foi de 

0,007 mm/ano.   

 Ocorre um hiato na sedimentação, de cerca de 5000 anos, entre os dois 

ciclos (Figura 21), fato que não pode ou não ser interpretado como consequência de 

eventos climáticos de menor umidade. Esse hiato representa o assoreamento 

completo do lago e a sua ocupação por vegetação mais densa. 

 Segue-se uma fase de reativação do canal com a deposição de sedimentos 

arenosos com caules subfósseis, dando inicio a uma segunda fase de deposição. 

Esses sedimentos apresentam granulometria de areia grossa a média, gradando a 

fina, até 890 anos A.P., que são a evidência de alta energia, provavelmente 

represente um episódio de rápida sedimentação, quando o canal é novamente 

abandonado e forma-se o lago. O inicio da deposição de argila ocorre de 890 anos 

A.P. até cerca de 700 anos A.P. com taxa de sedimentação de 0,23 mm/ano.  A 

vegetação se instala gradativamente e se deposita para gerar a turfa. 

Posteriormente essa turfa evolui para uma turfa hêmica, que é jovem e menos 

evoluída. A turfa apresenta a taxa de sedimentação (formação) há cerca de 700 

anos A.P. (idade interpolada) até 310 =/- 40 anos A.P. de 0,16 mm/ano e até 300 
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anos A.P. (idade interpolada) de 1 mm/ano.   

De 310 anos A.P. até a atualidade deposita-se argila, cuja taxa de 

sedimentação foi de 0,1 mm/ano, provavelmente proveniente de transbordamento do 

rio e rompimento de diques marginais; com isso a carga em suspensão foi carregada 

e depositada no meandro abandonado. 

A fase de abandono de canal, instalação de pequenos lagos e o início da 

formação da turfa pode ser entendida, sob a luz do processo de ocupação do 

sistema lacustre pela vegetação e conseqüente entulhamento por material orgânico, 

observada em diversas localidades ao longo do rio Paraíba do Sul, com idades que 

variam de 18000 a 9000 cal. anos A.P. Em Eugênio de Melo na secção ora 

estudada, o inicio da formação da turfa foi em cerca de 9300 anos A.P. (idade 

interpolada) e se estendeu até 5900 anos A.P. (idade interpolada), com nova fase 

entre 700 e 300 anos A.P.; já em outra secção na Mina da Eucatex, o inicio da turfa 

data de 8500 anos A.P. e se estende até 2200 anos A.P. (GARCIA, 1994). 

  Em Jacareí, que dista 22 km da área do atual estudo, Garcia (1994) e Garcia 

et al. (2004) mostraram que a turfa começou a se formar a 8500 anos A.P. e se 

estendeu até 1950 anos A.P., já em Taubaté, que dista 21 km, o inicio se deu em 

cerca de 12000 anos A.P. até 5000 anos A.P. e de 3000 a 1500 anos A.P. (GARCIA, 

1994, DOBKOWSKI, 2008). Testemunhos obtidos na região de Caçapava, que se 

encontram em estudo, apresentaram idades entre 9500 a 2000 anos A.P., mas com 

formação mais espessa de turfa de 9500 a 8000 anos A.P.; acima desta idade a 

deposição da turfa é interrompida por espessos pacotes de argila.   

A primeira fase de sedimentação, devido ao abandono de canal, é sincrônica 

com o inicio da deposição de sedimentos argilosos em Jacareí, de 9720 a cerca de 

8800 anos A.P. (GARCIA et al., 2004). Segundo esses autores o clima era mais 

úmido que o atual. Portanto, ao se considerar um ambiente regional muito mais 

úmido, com maiores precipitações pluviométricas para o Holoceno inferior, justifica-

se a proposição de uma intensificação de retomada/abandono de meandros, 

formando pequenas bacias de sedimentação lacustre. Essas, por sua vez, podem 

explicar o predomínio de sedimentos finos no perfil estudado, entre 9800 e cerca de 

9400 anos A.P. Este cenário climático é regional, uma vez que é apoiado pelas 

conclusões obtidas por Siqueira (2006) no Setor Sul da Serra da Mantiqueira e por 

Pessenda et al. (2009) para o Setor Alto-Montano da Serra do Mar do Estado de 

São Paulo. 
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9.2. Evidências palinoflorísticas e integração dos dados 
 

Durante a ecozona I, que compreende o período de 9900 +/- 50 A.P. 

(11400 a 11220 cal anos A.P.) até cerca de 9440 anos A.P. (idade interpolada), 

inicia-se o primeiro ciclo de sedimentação. O canal foi abandonado e forma-se o 

lago, com a deposição de argila e taxa de sedimentação de 0,17 mm/ano (Figura 

15). A palinoflora mostra que existia uma mata, provavelmente uma mata-galeria 

aberta, bem documentada por representantes arbóreos/arbustivos como Alchornea, 

Bredemeyera, Cassia, Cecropia, Croton, Ilex, Malvaceae, Melastomataceae, 

Myrtaceae, Rapanea, Rutaceae e Solanaceae (Figura 12).  

É alta a representação de vegetação rasteira terrestre, como 

Amaranthaceae, Apiaceae, Asteraceae, Borreria e Gentianaceae, além das ervas 

Poaceae que habitam tanto ecossistemas terrestres quanto aquáticos (Figura 15). 

As ervas aquáticas como Cyperaceae, Onagraceae, Polygonum e Utricularia (Figura 

15) também estão bem representadas e associadas ás algas Debarya e 

Zygnemataceae (Figura 16), que mostram a existência de um corpo de água (lago) 

com pelo menos 1 m de profundidade. Considera-se também que Debarya é 

sugestiva de condições climáticas frias.  

Entre as pteridófitas, Cyathea é a melhor representada, o que reforça a 

idéia da presença da mata. Mas também estão presentes os gêneros Asplenium, 

Selaginella, assim como Lycopodiaceae, Polypodiaceae e outros monoletes e triletes 

(Figura 16). 

Todos os elementos palinoflorísticos diminuem em concentração do meio 

para o topo desta ecozona e é exatamente onde o coniss faz uma divisão (Figura 

17). Por outro lado, o Coniss mostra uma relação direta da ecozona I com a metade 

inferior da ecozona II, que pode estar relacionado à ausência dos elementos 

montanos, com exceção de Myrtaceae na ecozona I e um aparecimento incipiente 

na primeira metade da ecozona II. 

Inicialmente foi observado que a região estava perturbada com o abandono 

do canal e a instalação do lago. Mas verifica-se que a comunidade vegetacional 

começa seu restabelecimento com mudanças na sua constituição e gradativa 

ocupação do lago (Figura 21), fato constatado ao longo da ecozona.  
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Figura : 21 - Sucessão da vegetação   

 

Os tipos polínicos encontrados sugerem que as condições climáticas parecem 

ter sido quentes e úmidas na base, com menor umidade no meio da ecozona. 
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Os resultados obtidos de δ13C encontram-se entre -25,68‰ e -20,58‰, 

sugestivo de mistura de plantas dos ciclos C3 e C4 relacionadas com vegetação de 

florestas e de Poaceas C3 (Figuras 11 e 17). Tais tendências dessa mistura podem 

ser observadas na curva, da base ao meio e na última amostra da ecozona, já que 

as amostras até ao topo da ecozona não revelaram quantidade suficiente de matéria 

orgânica para análise (Figura 16). 

As porcentagens de Carbono Orgânico Total (COT) apresentam-se na média 

de 3.700 com uma queda no topo da ecozona. Essa queda na porcentagem do COT 

deve-se à pequena quantidade de matéria orgânica no sedimento (argila), fato 

observado nas amostras anteriores que não forneceram qualquer resultado. 

As porcentagens de Nitrogênio Total (NT) encontram-se na faixa de 0.406 e 

0.357. Ocorre pouca variação até o meio da ecozona, fica interrompida, por ausência 

de resultados, até à última amostra do topo da ecozona, quando apresenta os 

menores valores (Figuras 11 e 17). 

O COT e o NT produzem a razão C/N com valores de 9,05 a 10,93 e sem 

resultados até o topo, exceto na última amostra, apresenta a mesma média (Figuras 

11 e 17).. Segundo Meyers (1994), esses valores estariam relacionados ao 

fitoplâncton.  

Assim na ecozona I inicia-se o primeiro ciclo de sedimentação com o 

abandono do canal e formação do lago. Existia uma mata, provavelmente uma mata-

galeria aberta. Com base na palinoflora sugere que as condições climáticas parecem 

ter sido quentes e úmidas na base, com menor umidade no meio da ecozona. Os 

resultados isotópicos sugerem que a matéria orgânica é proveniente da mistura de 

plantas dos ciclos C3 e C4 e fitoplâncton. 

Na ecozona II, que se distribui no intervalo de 9435 a 5907 anos A.P. (idades 

interpoladas), ocorre o final de deposição da argila e formação da turfa com taxas 

que diminuem de 0,08 na base até 0,007 mm/ano no topo.  

Constata-se o aumento de elementos arbóreo/arbustivo como Alchornea, 

Anacardiaceae, Apocynaceae, Araucaria, Bredemeyera, Cassia, Cecropia, Croton, 

Drymis, Ericaceae, Hedyosmum, Ilex, Malvaceae, Melastomataceae, Mimosaceae, 

Myrtaceae, Pera, Podocarpus, Rapanea, Rutaceae, Sebastiania, e Solanaceae 

(Figura 12), que mostram a existência de uma mata exuberante.  

A associação de elementos montanos como Araucaria, Podocarpus, Drymis, 

Ericaceae e Myrtaceae (Figuras 18,19 e 20), no meio da ecozona, sugerem 



 72 

condições climáticas mais frias e úmidas de 8601 a 8096 anos A.P. (idades 

interpoladas). Esta fase também foi constatada por Garcia et al. (2004) no médio 

vale do rio Paraíba do Sul, em Jacareí de (8100 a 8240 anos A.P.) 

É interessante notar que Hedyosmum, elemento típico de regiões alto-

montanas da Serra do Mar, está restrito a fase inicial desta ecozona e desaparece 

por volta de 9000 anos, antes da expansão de 

Araucaria/Drimys/Podocarpus/Ericaceae. 

Constata-se que a mata existente no intervalo de 8601 a 8220 anos A.P. 

(idades interpoladas) era fechada, já que Cecropia desaparece do registro polínico e 

ocorre a diminuição de Alchornea.  

As grandes quantidades de esporos de Cyathea corroboram a existência da 

mata. A presença de Gleichenia na base da ecozona II pode significar o pioneirismo 

desse gênero em ambientes perturbados, já que o lago, provavelmente, 

apresentasse a lâmina d’água muito pequena e as plantas iniciavam sua ocupação. 

Estão presentes, ainda, Asplenium, Lycopodiaceae, monoletes, Polypodium e triletes 

(Figura 16).  

As ervas aquáticas Cyperaceae, Onagraceae, Polygonum e Utricularia são 

bem documentadas (Figura 12), mas entre 9000 e 8800 anos A.P. desaparecem, 

provavelmente porque o nível d’água  na turfeira reduziu, embora as algas  Debarya 

e Zygnemataceae aumentem de forma expressiva, mas com muita oscilação, ao 

longo dessa ecozona (Figura 12). Assim, conclui-se que ocorreram oscilações na 

umidade, que provocaram redução no nível do lençol freático, consequentemente, 

no nível d’água na turfeira, fato observado também no topo da ecozona a 5900 anos 

A.P. (idade interpolada). 

Entre as ervas terrestres, que também oscilam ao longo da ecozona, estão 

presentes Acanthaceae, Alternanthera, Amaranthaceae, Apiaceae, Asteraceae, 

Borreria, Gentianaceae e Gomphrena, assim como Poaceae (Figura 15). Verifica-se 

que no intervalo em que as ervas aquáticas estão reduzidas e desaparecem, as 

ervas terrestres, especialmente Asteraceae aumentam (Figura 15). O fato pode 

realmente sugerir um curto período de menor umidade.  

Essa fase menos úmida foi constatada no Brasil Central de 10500 a 7700 

anos A.P., por Ferraz-Vicentini e Salgado-Labouriau (1996), em Campo Limpo/SP há 

8000 anos A.P., por Takiya (1997), no Planalto Central, Lagoa Bonita, também há 
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7900 anos A.P., por Barberi (2001), por Garcia et al. (2004) em Jacareí/SP de 8240 

a 5400 anos A.P. 

No entanto em regiões elevadas, como Monte Verde/MG, Siqueira (2006) não 

observou qualquer alteração na umidade, o mesmo resultado obtido por Pessenda 

et al. (2009) na região de Curucutu/SP. 

Quanto à análise isotópica, verifica-se que entre 280-270 cm de profundidade, 

os valores de δ13C estão entre -18.15‰ e -17.52‰, que representam plantas do 

ciclo C4, de campos (poaceas); já ao longo da ecozona, os valores encontram-se 

entre -26,03‰ e -21,97‰, sugestivo de mistura de plantas dos ciclos C3 e C4, com 

predominância de C3 no topo. A curva mostra oscilações de C3 e C4 ao longo da 

ecozona (Figuras 11 e 17). 

As porcentagens de Carbono Orgânico Total (COT) estão entre 7.199 e 1.769 

e mostram valores médios, com oscilações acentuadas ao longo da ecozona, com 

os maiores valores no topo (Figura 11).  

As porcentagens de Nitrogênio Total (NT) estão entre 0.799 e 0.159, e 

apresentam praticamente o mesmo padrão do COT (Figura 11).  

O COT e o NT produzem a razão C/N com valores entre 7,42 e 12,62, 

sugestivo de mistura de fitoplâncton e de plantas do ciclo C3 (florestas).  A curva 

tende a diminuir da base até próximo ao topo, quanto volta a aumentar e atinge os 

maiores valores (Figura 11). É interessante notar que a 2,40 m de profundidade, 

próximo de 8980 +/- 50 anos (10.240 a 10.120 cal. anos A.P.), o valor do C/N 

aumenta, fato sugestivo de que ocorreu redução no nível d’água e a vegetação de 

maior porte se instalou na turfeira, por isso a matéria orgânica resultante apresenta 

forte tendência a plantas do ciclo C3.  A mesma observação é referida para o topo da 

ecozona há 5907 anos A.P.(idade Interpolada) e do primeiro ciclo de sedimentação, 

onde o C/N também atinge maiores valores.  

Assim, a ecozona II caracteriza-se pelo assoreamento do lago, instalação da 

turfeira e término do primeiro ciclo de sedimentação.  A palinoflora evidencia a 

existência de mata aberta (Figura 13), que se torna mais fechada no intervalo 8600 a 

8220 anos A.P. (idades interpoladas). O clima teria sido quente, com oscilações na 

umidade, mas de 9000 até 8800 anos A.P. e há 5907 anos A.P. (idades 

interpoladas) tornou-se menos úmido, enquanto no intervalo de 8600 a 8096 anos 

A.P. (idades interpoladas) foi muito frio. Os isótopos também mostram essas fases 
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de menor umidade e que a matéria orgânica é proveniente tanto de plantas dos 

ciclos C3 de florestas, como de C4 de campos (poaceas) e de fitoplâncton.  

Embora o coniss reconheça uma similaridade entre as amostras da fase final 

da ecozona II e amostra da fase inicial da ecozona III, elas estão separadas por um 

hiato sedimentar de cerca de 5000 anos entre o médio Holoceno e Holoceno 

superior. 

A ecozona III inicia-se a cerca de 900 anos A.P. (idade interpolada), com o 

segundo ciclo de deposição e a reinstalação do canal, deposição de areia grossa a 

média, gradando a fina. Segue-se o abandono do canal e instala-se o sistema 

lacustre com a deposição de argila plástica, cuja taxa de sedimentação é de 0,23 

mm/ano. Neste segundo ciclo, constata-se que a vegetação arbórea é praticamente 

dominante, com maior expressão nos últimos 310 anos A.P. 

 Verifica-se que todos os palinomorfos são pouco expressivos na base desta 

ecozona, mas aumentam gradativamente em direção ao topo. Árvores e arbustos 

sugerem a presença de mata nas proximidades da turfeira e estão representados 

por Alchornea, Anacardiaceae, Apocynaceae, Araucaria, Bredemeyera, Cecropia, 

Croton, Didymopanax, Drymis, Ericaceae, Hedyosmum, Ilex, Malpighiaceae, 

Malvaceae, Melastomataceae, Mimosaceae, Myrtaceae, Podocarpus, Proteaceae, 

Rapanea, Rutaceae e Solanaceae. Os elementos arbóreos/arbustivos mais 

representadas são Alchornea, Myrtaceae, Rutaceae, Cecropia e secundariamente, 

Ilex, Rapanea e Solanaceae (Figura 12). 

As Figuras 18, 19 e 20 mostram a distribuição dos elementos montanos, 

Araucaria, Podocarpus, Drymis, Hedyosmum, Myrtaceae e Ericaceae, no intervalo 

de cerca de 900 até 890 +/- 40 anos A.P. (900 cal. anos A.P.), e Podocarpus que se 

estende até cerca de 767 anos A.P. (idade interpolada), sugerem a existência de 

mata aberta, em condições climáticas frias, nesse intervalo.  

As ervas aquáticas são pouco expressivas (Figura 15), representadas apenas 

por Cyperaceae e Polygonum , provavelmente devido à dinâmica do sistema fluvial e 

início de formação do novo lago. Por outro lado, as ervas terrestres estão bem 

representadas (Figura 15), as maiores quantidades são de Apiaceae e Asteraceae, 

seguidas por Alternanthera, Amaranthaceae, Borreria, Brassicaceae, Gentianaceae, 

Gomphrena e Loranthaceae. As ervas diversas também apresentam a mesma 

tendência das ervas terrestres e são representadas por Eriocaulaceae e Poaceae 

(Figura 15). 
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Os esporos também aumentam da base ao topo da ecozona, com domínio de 

Cyathea, Lycopodiaceae, Polypodium e Selaginella. Tal quantidade e diversidade de 

esporos mostram condições ambientais úmidas e Cyathea evidencia a existência de 

mata nas proximidades da área de deposição. A ocorrência de Gleichenia na base 

desta ecozona, na transição dos dois ciclos, mostra a existência um ambiente 

perturbado (Figura 12).  

As algas são abundantes, especialmente no meio da ecozona, quando, 

provavelmente o lago começa a se estabilizar e estão presentes Debarya, 

Zygnemataceae e Botryococcus (Figura 16).  

Embora não seja sincrônico, é importante observar-se que nos intervalos mais 

frios, a alga Debarya que também é um indicador climático de frio, mesmo com 

presença de forma retardatária, seus apogeus ocorrem quando inicia o declínio dos 

táxons de Araucaria, Podocarpus e Drymis. 

 Pode-se sugerir que as condições climáticas foram frias e úmidas, em toda a 

ecozona, mas mais frias na base.   

Os resultados do δ13C, nesta ecozona, encontram-se entre -27,55‰ e             

-23,24‰, sugestivo de plantas do ciclo C3 relacionadas a florestas. A curva mostra 

maiores porcentagens para plantas do ciclo C3, as amostras que não forneceram 

resultados são pobres em matéria orgânica (areia e argila plástica) (Figuras 11 e 17). 

As porcentagens de Carbono Orgânico Total (COT) estão entre 2.118 e 

0.764. Como pode ser observado, os são valores muito baixos e revelam que as 

amostras são muito pobres ou praticamente sem Carbono Orgânico (Figuras 11 e 

17). 

As porcentagens de Nitrogênio Total (NT) estão entre 0.452 e 0.104 e a curva 

mostra o mesmo padrão de declínio observado no COT, provavelmente pelo mesmo 

motivo (Figura 16). 

O COT e o NT produzem a razão C/N com valores de 7,04 a 9, que segundo 

Meyers (1994) podem ser interpretados como ligados a matéria orgânica proveniente 

de fitoplâncton. A curva mostra valores medianos com elevação, próximo ao topo 

(Figura 16). 

Assim a ecozona III mostra um hiato aproximado de 5000 anos e inicia-se 

com um novo ciclo de deposição, onde ocorre a reativação do canal, seguido do seu 

abandono e instalação do sistema lacustre. A vegetação arbórea é praticamente 

dominante, com maior expressão nos últimos 310 anos A.P. Condições climáticas 
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frias e úmidas de 900 até 767 anos A.P. (idade interpolada) sugerem a existência de 

mata aberta. Os resultados isotópicos mostram pouca quantidade de carbono 

orgânico, o fato é corroborado pelos sedimentos presentes, areia e argila plástica, 

pobres em matéria orgânica. No entanto, o C/N mostra que a matéria orgânica 

presente é proveniente de fitoplâncton. 

Na ecozona IV, que se distribui de 706 a 320 anos A.P. (idades interpoladas), 

verifica-se que o lago está assoreado com nível da água baixo e a vegetação se 

instala sobre a turfeira, dando início à formação da turfa, com taxas de 0,16 e 1 

mm/ano (Figura 10). Os palinomorfos presentes mostram exuberante vegetação 

arbórea/arbustiva sugestiva de mata aberta e constituída por Alchornea, 

Anacardiaceae, Apocynaceae, Araucaria, Bredemeyera, Cassia, Cecropia, Croton, 

Didymopanax, Drymis, Pera, Hedyosmum, Ilex, Malvaceae, Melastomataceae, 

Mimosaceae, Myrtaceae, Podocarpus, Proteaceae, Pseudobombax, Rapanea, 

Rutaceae e Solanaceae (Figura 12). 

A associação de Araucaria, Drymis, Hedyosmum, Myrtaceae e Podocarpus 

mostra que os elementos montanos estavam presentes de 462 a 401 anos A.P. 

(idades interpoladas), com expansão de Hedyosmum até 320 anos A.P. (idades 

interpoladas). Constata-se a existência de mata fria e relativamente fechada há 462 

anos A.P. (idade interpolada) devido à ausência de Cecropia e dos demais 

elementos de sucessão, além da diminuição de Alchornea (Figura 17). 

As ervas aquáticas tornam-se muito abundantes (Figura 14), especialmente 

as Cyperaceae, seguidas por Utricularia e Polygonum (Figura 14), que refletem 

excelentes condições de umidade da turfeira, fato corroborado pelas algas.  

As ervas terrestres são menos abundantes que as aquáticas e estão 

representadas por Alternanthera, Amaranthaceae, Apiaceae, Asteraceae, 

Brassicaceae, Gentianaceae, Gomphrena e Borreria (Figura 14). 

Os esporos diminuem no início da ecozona, aumentam com oscilações em 

direção ao topo, onde voltam a declinar (Figura 13). Estão representados por 

Cyathea, que pode ter habitado a mata aberta, Lycopodiaceae, Monoletes, 

Polypodium, Selaginella e triletes (Figura 16), que provavelmente podem ter até 

invadido a turfeira.  

Como já foi referido, os elementos montanos, Araucaria, Podocarpus, Drymis, 

Hedyosmum e Myrtaceae (Figuras 18,19 e 20) ocorrem entre 462 e 401 anos A.P. 

(idades interpoladas) e sugerem condições climáticas frias, fato corroborado pela 
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alga Debarya e que podem estar relacionadas à “Pequena Idade do Gelo” , quando 

ocorreu o resfriamento climático global (SANT’ANNA NETO E NERY, 2005).   

Em território brasileiro, esse episódio climático já foi assinalado por Fernandes 

(2009) na lagoa Fazenda, em Jussara no Estado do Paraná e por Bauermann (2003) 

em Barrocadas e Águas Claras no Estado do Rio Grande do Sul. 

Os resultados do δ13C encontram-se entre -28,21‰ e -27,02‰, sugerem a 

existência de florestas, já que os valores estão dentro da faixa de plantas do ciclo 

C3. Conforme pode ser observada na curva (Figura 11), a maior ocorrência é de 

plantas do ciclo C3 ao longo de toda a ecozona. 

As porcentagens do Carbono Orgânico Total (COT) estão entre 8.56 e 4.9 e 

mostram a curva com aumento nos valores em direção ao topo, exceto no meio da 

ecozona, onde sofre pequena redução (Figura 17).                

As porcentagens do Nitrogênio Total (NT) estão entre 1.032 e 0.76 e mostram 

a curva com valores mais elevados e queda próximo ao topo, diferente do 

comportamento do COT (Figura 11).   

O COT e o NT produzem a razão C/N com valores entre 5,7 e 10,3, que 

segundo Meyers (1994) estariam relacionados ao fitoplâncton. A curva possui 

valores baixos da base em direção ao topo e aumentam no topo (Figura 11). 

Assim, na ecozona IV, a vegetação se instala sobre o canal, dando início à 

formação da turfa. Existia uma mata fria e relativamente fechada (Figura 18) de 401 

a 462 anos A.P. (idades interpoladas). Condições climáticas frias que podem estar 

relacionadas à “Pequena Idade do Gelo” , quando ocorreu o resfriamento climático 

global. Os resultados isotópicos sugerem que a matéria orgânica é proveniente de 

plantas do ciclo C3 de florestas e do fitoplâncton.  

A ecozona V compreende o período de 310 +/- 40 A.P. (490 a 290 cal anos 

A.P.) até a atualidade, com formação de turfa e deposição de argila cuja taxa de 

sedimentação apresentou 0,1 mm/ano e o término do segundo ciclo de 

sedimentação.  

Provavelmente, existiu uma mata-galeria aberta, cuja vegetação se encontra 

bem documentada por representantes arbóreos/arbustivos como Alchornea, 

Apocynaceae Bredemeyera, Cassia, Cecropia, Croton, Ericaceae, Ilex, Malvaceae, 

Melastomataceae, Myrtaceae, Podocarpus, Proteaceae, Pseudobombax, Rapanea, 

Rutaceae, Sapotaceae, Sebastiania e Solanaceae (Figura 12). 
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As ervas aquáticas não são abundantes nem dominantes e são 

representadas por Cyperaceae, Polygonum e Utricularia (Figura 12). As algas 

Botryococcus, Debarya e Zygnemataceae também não são muito representativas 

(Figura 14), mostram maior diversidade apenas no topo. A diminuição desses 

elementos aquáticos sugere redução no nível da água na turfeira. 

 As ervas terrestres são mais abundantes que as aquáticas (Figura 15) e 

estão bem representadas por Alternanthera, Asteraceae, Chenopodiaceae, 

Gomphrena e Gentianaceae (Figura 15). Poaceae, incluída em ervas diversas, 

também está muito bem documentada.  

Entre as pteridófitas, Cyathea confirma a existência de mata nas 

proximidades da turfeira; Lycopodiaceae e Polypodium (Figura 14) também estão 

bem representados e podem ter habitado as áreas encharcadas da turfeira. 

Verifica-se que na transição turfa/argila (310+/-40 anos A.P), em termos de 

concentração (Figura 16), ocorre redução dos elementos arbóreos, quando muitos 

táxons são ausentes, no entanto aumentam os arbustivos. As ervas aquáticas e as 

algas também decaem, enquanto, as terrestres aumentam provavelmente as 

segundas, podem ter sido arrastadas pelas águas do transbordamento fluvial e 

rompimento dos diques marginais, com aporte de terrígenos e matéria orgânica para 

o interior da turfeira. Todos os elementos aumentam no topo, exceto arbustos, 

sugestivo de estabilidade da região e assoreamento no final do ciclo.  

No perfil analisado, pode-se estabelecer que a cerca de 330 anos atrás, 

próximo ao topo da ecozona IV, iniciou-se a colonização no médio vale do rio 

Paraíba do Sul que se deu a partir de 1624. Embora a ecozona V apresente 

aumento na diversidade da palinoflora, não se descarta que a ação antrópica tenha 

iniciado nessa época.  

Os elementos montanos como Ericaceae e Myrtaceae estão bem 

representados, no entanto verifica-se que os da sucessão (Figura 18) praticamente 

desaparecem como é o caso de Cecropia, Croton e Didymopanax; apenas estão 

presentes pequenas quantidades de Alchornea e Cassia. Por se tratar de um 

ambiente perturbado, seria de se esperar que tais elementos arbóreos estivessem 

presentes; por isso, é possível que boa parte da vegetação arbórea tenha sido 

substituída e a rasteira se expandido. A palinoflora arbórea poderia ter ficado 

confinada nas encostas e regiões mais elevadas.    
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 Os valores de δ13C estão entre -28.37‰ e -21,65‰, que representam plantas 

do ciclo C3, (florestas), fato que corrobora com o palinodiagrama (Figuras 11 e 17), 

onde as concentrações de táxons arbóreos são elevadas e na última amostra sugere 

mistura de C3 e C4. A curva mostra domínio de C3 na base em direção ao topo, 

quando cai para C4 com mistura de C3.. 

As porcentagens de Carbono Orgânico Total (COT) estão entre 6.293 e 1.86 

e a curva mostra a diminuição dos valores em direção ao topo da ecozona (Figura 

11).  

As porcentagens do Nitrogênio Total (NT) estão entre 0.83 e 0.25 e a curva 

mostra a redução da base até próximo ao topo, quando volta a aumentar (Figura 

11).    

O COT e o NT produzem a razão C/N com valores entre 7,44 e 8,14, 

sugestivo de fitoplâncton. A curva do C/N mantém-se mediana ao longo da ecozona 

(Figura 11). 

Assim na ecozona V ocorre o término do segundo ciclo de sedimentação com 

a formação da turfa e deposição de argila. Está presente uma mata-galeria aberta. 

Há 330 anos atrás, iniciou-se a colonização no médio vale do rio Paraíba do Sul que 

se deu a partir de 1624, desde então não se descarta que a ação antrópica tenha 

iniciado nessa época, mesmo com aumento na diversidade da palinoflora. Os 

elementos arbóreos da sucessão praticamente desaparecem e são substituídos por 

vegetação rasteira. A palinoflora arbórea poderia ter ficado confinada nas encostas e 

regiões mais elevadas. Os resultados isotópicos mostraram que a matéria orgânica é 

resultante da mistura de plantas do ciclo C3 e C4, e no topo, também por fitoplâncton. 
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10. CONCLUSÕES 

Embora tenham sido realizados diversos trabalhos de cunho palinológico no 

vale do rio Paraíba do Sul, verifica-se que os últimos 2000 anos não tinham sido 

ainda coletados e analisados. Por isso, o presente trabalho além de mostrar a 

sedimentação dos últimos 1000 anos, revela também qual o tipo de vegetação que 

existia nesse intervalo de tempo. 

 

� Estão presentes dois ciclos de deposição. O primeiro ciclo corresponde ao 

intervalo de idades de 9890 +/- 50 anos A.P. (11400 cal. anos A.P.) a cerca 

de 5907 anos A.P. (idade interpolada) e o segundo de cerca de 900 anos A.P. 

a atualidade; 

� Entre os dois ciclos de sedimentação existe um hiato de deposição de cerca 

de 5000 anos; 

� O sistema fluvial apresenta os dois ciclos com deposição de areia na base; 

segue-se o abandono de canal, formação do lago e deposição da argila; 

assoreamento, ocupação pela vegetação e formação da turfa. No segundo 

ciclo, sobre a turfa ainda se deposita argila, provavelmente seja um depósito 

produzido por transbordamento e rompimento de diques marginais; 

� As taxas de sedimentação foram mais lentas no primeiro ciclo, de 0,17 a 

0,007 mm/ano, que no segundo, de 1 a 0,1 mm/ano; 

� Os resultados isotópicos mostraram que a matéria orgânica no primeiro ciclo 

é resultante da mistura de plantas dos ciclos C3, C4 e fitoplâncton, já no 

segundo ciclo, resulta inicialmente de fitoplâncton, passa a fitoplâncton e 

plantas do ciclo C3 e no topo ocorre a mistura de plantas dos ciclos C3 e C4 e 

fitoplâncton;  

� Entre 11400 e 11220 cal. anos A.P. as condições climáticas quentes e úmidas 

predominavam na região; 

� De 9000 até 8800 anos A.P. e há 5907 anos A.P. (idades interpoladas) o 

clima foi menos úmido, comprovado pelos palinomorfos e pela razão C/N; 

�  Em cerca de 8600- 8220 anos A.P. (idades interpoladas), o clima teria sido 

quente, com oscilações na umidade; 

�  Uma fase muito fria ocorreu entre 8600 e 8096 anos A.P. (idades 

interpoladas), indicada pela presença de elementos montanos como 
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Araucaria, Podocarpus, Drymis, Ericaceae e Myrtaceae; 

�  Condições climáticas frias e úmidas ocorreram entre 900 e 706 anos A.P. 

(idades interpoladas), com desenvolvimento de mata aberta; 

�   Entre 462 e 401 anos A.P. (idades interpoladas), desenvolveu-se uma mata 

fechada e ocorreu uma fase com condições climáticas frias, que pode está 

relacionada à “Pequena Idade do Gelo”;  

� Os elementos de sucessão como Alchornea, Cassia, Cecropia, Croton e 

Didymopanax estão presentes em todas as ecozonas e sempre mostram 

oscilações. O fato sugere que em nenhum momento a vegetação atingiu e/ou 

permaneceu no seu clímax; 

� A partir de 452 anos A.P. as condições climáticas tornam-se semelhantes ás 

atuais; 

� A partir de 330 anos ocorreu a colonização do vale do rio Paraíba do Sul, e os 

elementos da sucessão são substituídos por vegetação rasteira; 
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