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Abstract: The  Monte  Verde  region,  in  Camanducaia,  southern  State  of  Minas  Gerais, 
southeastern  Brazil,  represents  an  excelent  example  of  the  floristic  diversity  in  the  southern 
portion of Mantiqueira mountain chain. This paper is a synthesis of preliminary results obtained 
in a palinological and sedimentological study which aims the integrated evolutive description of 
paleofloristic succession, sedimentary supply and geochemical conditions of deposition. The goal 
of this study is to infer climatic variations during the late Quaternary in this region. Emphasis is 
given to sedimentological data (grain size analysis, organic matter content and heavy minerals 
proportion) along a vertical profile in organic sediments sampled on the right margin of Cadetes 
river. The grain size data show a pattern of variation more complex than the simple fining upward 
tendency detected with basis only in field observation. The gradual and ciclic variations, found in 
all the sedimentological parameters studied, can be related to changes in the terrigenous versus 
biodetrital/organic  supply,  which  would  be  controlled  by  the  type  of  vegetation  cover  and, 
therefore, by climatic oscillations, to be verified through the palinological data. A methodological 
conclusion of this  paper is about  the importance of the quantitative sedimentological  data in 
palinological studies.

Palavras-chave: Monte Verde, Palinologia, Sedimentologia

1. Introdução

A  cidade  de  Monte  Verde  situa-se  no 
município  de  Camanducaia,  Estado  de  Minas 
Gerais,  a  22º55'  de  latitude  S  e  a  46º02'  de 
longitude  W,  distante  35km  da  cidade  de 
Camanducaia  e  160  km  de  São  Paulo. 
Circundada  pela  serra  da  Mantiqueira,  suas 
altitudes giram em torno de 1560m (Figura 01). 
Possui  clima  de  altitude  e  representa  bem  a 
diversidade  florística  da  parte  sul  da  serra  da 
Mantiqueira. 
Esta diversidade, incluindo vestígios de Floresta 
de Araucária, Floresta Atlântica montana e sub-
montana,  Floresta  Atlântica  semi-decídua  e 
Campos  de  Altitudes,  torna-a  propícia  à 
identificação de mudanças de cobertura vegetal 
ligadas a oscilações paleoclimáticas. Figura 01- Localização da Área de Estudo
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2. Materiais e Métodos

Foram amostradas ao longo do Córregos dos 
Cadetes  três  colunas  sedimentares,  designadas 
MV1, MV2 e MV3. O perfil selecionado para 
análise inicial foi o MV2 que atingiu 2,10 m de 
profundidade.  Coletou-se  o  material  com  a 
utilização  de  vibro-testemunhador,  de  maneira 
seqüencial, contínua e sem deformação.

Para as análises palinológicas, realizadas no 
Laboratório de Geociências da UnG, adotaram-
se  os  métodos  convencionais  descritos  por 
SALGADO-LABORIAU  (1973),  FAEGRI 
(1979), BERGLUND (1986) e COLINVAUX et 
al. (1999). 

As alíquotas para análise foram amostradas a 
cada 5 cm  de coluna sedimentar, em duplicata. 
A  partir  dos  resíduos  obtidos  pelo  tratamento 
químico  do  material,  confeccionaram-se  dez 
lâminas  em  glicerina  gelatinada,  para  cada 
alíquota. 

Os  taxa botânicos  encontrados  estão  sendo 
identificados  e  fotografados  ao  microscópio 
óptico.

A identificação dos palinomorfos está sendo 
feita  com  uso  de  bibliografia  descritiva 
específica,  incluindo:   DE OLIVEIRA (1992), 
GARCIA (1994),  COLINVAUX  et al.  (1999), 
BARBERI-RIBEIRO  (2000),  além  do  uso  de 
laminário  de  referência  (palinoteca)  do 
Laboratório  de  Geociências  da  Universidade 
Guarulhos, que contém cerca de 4000 espécies 
botânicas de diferentes ecossistemas brasileiros.

Paralelamente,  realizou-se  o 
processamento  sedimentológico  das 
amostras,  o  que  permitiu  a  obtenção  de 
resultados texturais e químico-mineralógicos 
como proporção em massa de areia, diâmetro 
médio  das  partículas,   desvio  padrão  da 
distribuição  granulométrica,  carbono 
orgânico  total  determinado  por  ataque 
químico  a  quente  e  teor  em  massa  de 
minerais pesados (densidade maior que 2,85). 

3. Resultados Preliminares

O testemunho coletado ao longo do Córrego 
dos  Cadetes,  descrito  neste  estudo,  atravessou 

2,10  m  de  espessura  de  sedimento  pelítico 
arenoso, turfoso, com idade de 17310 anos A.P. 
(Beta  Analytic  Inc.,  Código:192012) na 
profundidade de 1,00 m.

Análises sedimentológicas nos intervalos de 5 
cm  ao  longo  do  1m  superior  indicam 
concentrações  em  massa  de  areia  entre 
aproximadamente 5 e 45%, com tendência geral 
para  granodecrescência  ascendente.  Indicam 
também elevados teores de carbono orgânico (10 
a 60%). 

Entre os taxa encontrados estão: Araucaria, 
Podocarpus, Myrtaceae, Symplocos, Ericaceae, 
Myrsine, Anacardiaceae, Alchornea, 
Euphorbiaceae, Apocynaceae, Arecaceae, 
Dicksonia, Cyathea, entre outros. Até o 
momento, as amostras mostram-se muito pobres 
em ervas de Poaceae e ricas em Asteraceae, 
especialmente Vernonia, que atualmente nesta 
região é um dos taxa arbóreos mais comuns na 
paisagem.

4. Discussões

Os  resultados  palinológicos  preliminares, 
ainda  restritos  possivelmente  ao  Holoceno, 
sugerem que  a  representatividade de elementos 
de Floresta de Araucaria manteve-se estável, com 
exceção  da  amostra  correspondente  à 
profundidade de 40 cm, com idade extrapolada 
de  7000  anos  A.P..  Os  palinomorfos  presentes 
nesta  amostra  sugerem  alteração  ambiental 
marcante, com redução de Floresta de Araucária 
e  aumento  sincrônico  de  árvores  de  florestas 
secundárias.  Do ponto de vista sedimentológico, 
a profundidade de 40 cm é marcada por pico na 
concentração de minerais pesados. Além disso, é 
acima  desta  profundidade  que  ocorrem  os 
menores  teores  de  areia  média  e  areia  grossa. 
Registros  palinológicos  de  várias  regiões  do 
Brasil apontam um período mais seco no meio do 
Holoceno,  ao  qual  a  alteração  paleoambiental 
inferida  em  Monte  Verde  poderia  estar 
relacionada. Após esta fase provavelmente mais 
seca, a composição florística atual da Floresta de 
Araucaria teria sido estabelecida.



5. Considerações finais

A pesquisa em que se insere este resumo foi 
elaborada para testar hipóteses sobre a evolução 
da floresta de  Araucaria no Sudeste do Brasil 
durante o Último Máximo Glacial, por volta de 
18.000 anos A.P, propostas por vários autores. 
Os dados serão usados para testar a hipótese dos 
refúgios  florestais,  da  expansão/redução  da 
floresta  de  Araucaria durante  a  máxima 
depressão  térmica  do  Pleistoceno  Tardio.  A 
abordagem  proposta  é  a  de  correlacionar 
paleoclima  e  sedimentologia  neste  tipo  de 
depósito, a partir da comparação entre os perfis 
sedimentológicos  e  palinológicos.  O  cenário 
paleoclimático obtido pela análise palinológica 
será  contrastado  com  os  dados  climáticos 
obtidos  diretamente  das  razões  isotópicas  de 
O18/O16 presentes em espeleotemas de cavernas 
da  Região  Sudeste  do  Brasil.  Os  resultados 
obtidos contribuirão com o conhecimento sobre 
a  biogeografia  histórica  da  Araucaria 
angustifolia e outros  taxa associados durante o 
último ciclo glacial. 
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