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Resumo 

O Sistema de lagos do médio rio Doce, região leste do estado de Minas Gerais, tem sido 

estudado sob a perspectiva de diferentes áreas do conhecimento destacando-se a geológica, a 

sedimentológica, a geomorfológica, assim como, a ecológica e a limnológica com ênfase nos 

aspectos biológicos, o que vem subsidiando o melhor entendimento tanto no que diz respeito a 

fatores relacionados à sua origem como, também, ao funcionamento do ambiente como 

mantenedor da biodiversidade local. 

O complexo lacustre dessa região compreende um conjunto de cerca de 150 lagos sendo 

que, aproximadamente 40 deles, encontram-se inseridos dentro do maior resquício de Mata 

Atlântica do estado de Minas Gerais, o chamado Parque Estadual do Rio Doce (PERD). 

A respeito da formação desses lagos existe o consenso de que houve barramento dos 

tributários do rio Doce, intensa sedimentação dos canais principais desse sistema e uma 

reorganização da rede de drenagem regional. Entretanto, muitos desses lagos encontram-se em 

diferentes estágios de assoreamento. 

Para a realização deste trabalho foram escolhidos quatro lagos em processos distintos de 

evolução: um em avançado estágio de assoreamento, um completamente assoreado e dois 

charcos. Foram utilizados tubos de P.V.C. para a recuperação dos testemunhos. Desta forma, no 

lago Lagoa do Parque resgatou-se 165 cm (testemunho LPERD), 225 cm recuperou-se no Lago 

Toquinho (testemunho LT), o testemunho LN apresentou 259 cm de comprimento retirado do 

lago Lagoa Nova e 195 cm foi a medida do testemunho LP extraído do lago Lagoa Preta. 

A análise faciológica dos testemunhos sedimentares recuperados baseou-se em 

características estruturais externas como coloração, granulometria, bioclastos. Foram 

reconhecidas três fácies em LPERD e em LN, duas fácies em LT e apenas uma em LP. 

O conteúdo palinológico demonstrou que, de maneira geral, a vegetação atual já estava 

representada de forma significativa ao longo da deposição sedimentar. Em um dos testemunhos 

foi possível perceber uma passagem da vegetação de Cerrado para a de mata sub-montana. 

Nenhum registro demonstra ação antrópica significativa. Todos os ambientes apresentaram 

variação do nível de água sendo que alguns alternaram momentos mais rasos com mais 

profundos e outros se apresentaram como áreas alagadas durante todo o tempo de deposição. 

As datações realizadas apontam para uma idade holocênica em todos os pacotes 

sedimentares estudados. 
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Abstract 

 

The middle Doce river valley’s lacustrine system, east region of Minas Gerais state, has 

been studed on geology, sedimentology, geomorphology, ecology and limnology to put 

emphasis on biologicals inssue, supporting a best Knowledge about the origin and the operation 

of this environment to keep the local biodiversity. 

The regional lacustrine complex contain about 150 lakes and about 40 of them are inside 

the biggest rain forest remain of Minas Gerais, the Parque Estadual do Rio Doce (PERD). 

On the origin of those lakes there is an agreement about the barrier of the rivers of this 

hidrographic basin, a large sedimentation of the fluvial system and a reorganizing of the 

regional drenage net. However, many lakes are in different stage of evolution. 

This study envolved four lacustrine environment: a lacustrine arm, a lake completly dry 

and two swamps. It was used P.V.C. corers to recovered the sediments. Then it was possible to 

obtain 165 cm in core LPERD (rescued from Lagoa do Parque lake), 225 cm in core LT 

(rescued from Lago Toquinho lake), 259 cm in core LN (rescued from Lagoa Nova lake) e 195 

cm in core LP (rescued from Lagoa Preta lake). 

The faciological analysis in the corers was based in visual strutural characters as 

the predominate color, granulometry and bioclasts presents. This allowed the 

recognizing of tree facies in LPERD and in LN, two facies in LT and only one in LP. 

The palinological date showed that, in general, the actual vegetation was strongely 

represented in the sedimentar deposition. In a recovered corer was possible to realize a 

transformation from savanna to forest. A significative anthropogenic impact was not showed for 

the records. Every environment studed presented a variation of the water level, since an 

alternate of a shallow and a deep conditions until a situation of swamp during all the time of the 

sediment deposition. 

The dating results display a holocenic age in all of the corer recovered in this study. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 
O conteúdo aqui desenvolvido contempla aspectos que introduzem o leitor ao tema abordado, 

desde a apresentação do tema e objetivos propostos, passando pela caracterização do complexo 

lacustre regional, uma revisão dos principais estudos realizados na região sob o contexto das 

Geociências, culminando com a identificação do problema investigado. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E OBJETIVOS 

O presente trabalho procurou integrar as abordagens sedimentológicas, mineralógicas e 

palinomórficas realizadas em sedimentos recuperados de áreas assoreadas pertencentes ao 

complexo lacustre do médio rio Doce, procurando decifrar momentos distintos da história deste 

sistema correlacionando e integrando dados obtidos dos testemunhos sedimentares, a fim de 

melhor entender a evolução desses ambientes durante o Holoceno. 

Para tanto, teve como objetivos: 

a) Geral 

Comparar a evolução de lagos componentes do complexo lacustre do médio rio Doce, 

região do Vale do Aço, Minas Gerais, que se encontram em diferentes estágios de 

assoreamento, visando dar suporte ao entendimento dos processos que desenvolveram 

transformações desses ambientes durante o Holoceno. 

Através da recuperação de testemunhos, obter informações que permitissem entender 

como os lagos têm sido assoreados, partindo das possibilidades de influência de escorregamento 

de taludes, do próprio processo de sedimentação lacustre, da ação antrópica, principalmente, 

através do plantio de monoculturas nas áreas externas ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD) 

ou, até mesmo, da influência da associação de mais de um desses fatores. 

b) Específicos 

• Identificar e caracterizar fácies sedimentares nos testemunhos recuperados de áreas 

assoreadas do sistema lacustre do médio rio Doce, procurando estabelecer os processos 

relacionados ao entulhamento; 
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• Comparar as fácies identificadas dentro do próprio perfil recuperado e entre as fácies 

identificadas nos demais testemunhos resgatados, a fim de se estabelecer uma seqüência de 

ocorrência de eventos ou recorrência de condições ambientais similares nos diferentes lagos 

assoreados seja dentro do Parque Estadual do Rio Doce, seja nas suas adjacências; 

• Verificar, até que ponto, o fenômeno de assoreamento caracteriza uma fase natural dentro 

da sedimentação lacustre, ou seja, sem a interferência antrópica; 

• Utilizar indicadores paleoambientais, sobretudo palinomorfos, nas fácies identificadas, 

como ferramentas na interpretação das condições lacustres no decorrer de diferentes etapas 

do processo deposicional. 

1.2 O SISTEMA LACUSTRE DO MÉDIO RIO DOCE 

O complexo de lagos do médio vale do rio Doce compreende um conjunto de cerca de 

150 corpos lacustres, sendo que aproximadamente 40 deles encontram-se inseridos dentro do 

maior resquício de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, o chamado Parque Estadual do 

Rio Doce (PERD), uma Unidade de Conservação criada em 14 de julho de 1944, pelo Decreto 

Lei Estadual nº 1.119. Com uma área de 36.970 hectares, o PERD está situado na porção 

sudoeste do estado mineiro, a 248 km de Belo Horizonte, na região do Vale do Aço, inserido 

nos municípios de Marliéria, Dionísio e Timóteo (Fig. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Localização do Parque Estadual do Rio Doce no estado de Minas Gerais (A) e 
disposição dos lagos preservados dentro do parque (B). (Modificado de Lombardi et al. 1999) 
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A respeito da formação dos lagos existe o consenso de que houve barramento dos 

tributários do rio Doce. Concorda-se, ainda, que o processo levou a uma intensa sedimentação 

dos canais principais daquele sistema fluvial. Da mesma forma, há uma unanimidade em se 

afirmar a ocorrência de uma conseqüente reorganização da rede de drenagem regional através 

de capturas fluviais associadas a migrações laterais de canais. 

Entretanto existem discordâncias quanto à idade dos lagos entre aqueles que defendem a 

origem pleistocênica contradizendo os que apostam no início do barramento durante o período 

holocênico. No que se referem aos mecanismos condicionantes que permitiram a formação 

desse complexo lacustre, as teorias se divergem entre causas nas mudanças paleoclimáticas ou 

nas influências das ações neotectônicas. 

A despeito disso, a imensa maioria dos lagos do sistema apresenta formas dendríticas, 

alinhadas e com limites retilíneos (Fig 1.2), circundados por vegetação de Mata Atlântica, 

floresta semidecídua ou vegetação secundária, com profundidades que variam de 6 a 30 metros 

e com tamanhos compreendidos entre 0,1 e 5 km2. 

 

Figura 1.2: Característica das formas dendríticas, alinhadas e com limites retilíneos da maioria dos 
lagos do complexo lacustre da região do médio vale do rio Doce (Escala 1:25.000). Fonte: Miranda, 
E. E. de; Coutinho, A. C. (Coord.). Brasil Visto do Espaço. Campinas: Embrapa Monitoramento 
por Satélite, 2004. Disponível em: <http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br>. 

Outra característica do conjunto lacustre dessa região é a presença de diferentes estágios 

de assoreamento em que se encontram alguns de seus corpos d’água. Alguns lagos apresentam 
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braços, ou até mesmo, parte do corpo lacustre assoreados. Destacam-se nesses pontos 

macrófitas peculiares a esse tipo de ambiente (Fig. 1.3a). Existem, ainda, aqueles em que o 

processo está tão mais adiantado que sequer se forma a lâmina d’água, por mais que o índice de 

chuvas seja alto. Estas verdadeiras “cicatrizes” lacustres já se apresentam totalmente tomadas, 

seja por vegetação rasteira do tipo gramínea (Fig. 1.3b), seja por vegetação de mata densa. 

Neste último caso, estes antigos lagos somente são identificados numa vista aérea através da 

diferença de coloração que a vegetação colonizadora adquire (Fig. 1.3c). 

 a 

 b  

 c  
Figura 1.3: Ambientes do complexo lacustre do médio rio Doce encontrados em diferentes estágios 
de assoreamento: estágio de colonização por macrófitas (a); por gramíneas (b) e por mata densa (c). 
(Acervo fotográfico da CENIBRA) 

1.3 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ESTUDOS REALIZADOS NA REGIÃO 

O Sistema de lagos do médio rio Doce, região leste do estado de Minas Gerais, tem sido 

estudado sob a perspectiva de diferentes áreas do conhecimento destacando-se a geológica, a 
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sedimentológica, a geomorfológica, assim como, a ecológica e a limnológica com ênfase nos 

aspectos biológicos, o que vem subsidiando o melhor entendimento tanto no que diz respeito a 

fatores relacionados à sua origem como, também, ao funcionamento do ambiente como 

mantenedor da biodiversidade local. Entretanto, terão interesse particular aqui os trabalhos 

geológicos e geomorfológicos. 

Neste sentido, destaca-se o trabalho de Pflug (1969) que, numa abordagem de interesse 

geomorfológico através de interpretações deduzidas da análise de fotografias aéreas, propôs que 

a formação desses lagos estivesse relacionada à barragem de pequenos tributários do rio Doce. 

Para o autor, esse fato ocorreu a partir do acúmulo de clastos grossos nas desembocaduras dos 

cursos d’água. O rio Doce teria ocupado determinado vale e as altas taxas de sedimentação 

teriam provocado o preenchimento e a elevação de seu leito até o ponto em que o curso fluvial 

teria sido capaz de migrar através de divisores rebaixados para um vale adjacente, no qual o 

processo teria se repetido. Segundo o autor, as diferentes posições ocupadas pelo rio Doce 

estariam representadas pelos traçados de paleocanais identificados sobre a superfície de terraço 

de acumulação. Dentre essas cicatrizes além de leito fluvial abandonado e vales secos, 

encontram-se também lagos secos. Nesse trabalho, a evolução morfogenética do médio rio 

Doce, que teria levado à formação do sistema de lagos, foi atribuída a mudanças climáticas 

durante o Pleistoceno e o Holoceno. 

Por meio de análises sedimentológicas e com base em datações por radiocarbono, Meis e 

Machado (1978) além de Meis e Monteiro (1979) discutem flutuações paleohidrológicas 

durante o Holoceno na região do médio rio Doce, refletidas em fase de transgressão 

(submersão) e regressão (emersão) dos lagos. 

Estudando a camada turfosa do lago Jacaré, Overloop (1981) encontrou indícios de uma 

mudança na vegetação da região do médio rio Doce, através das análises palinológicas de 

sedimento datado do início do Holoceno. O autor concluiu que houve uma substituição da então 

vegetação arbustiva, característica do cerrado, para uma densa floresta tropical. Estas 

informações levaram à dedução de uma mudança das condições ambientais passando de uma 

situação mais fria e seca para uma mais quente e úmida, muito similar às condições encontradas 

atualmente. Por não ter identificado nenhum palinomorfo tipicamente de ambiente aquático, o 

autor associa o início da deposição dessa camada a um ambiente pantanoso, conferindo a 

instalação definitiva do sistema de lagos a um momento posterior a 9.000 anos A.P.. 

Segundo Turcq et al. (1994), a barragem dos vales tributários do rio Doce teria sido 

relacionada a uma fase de clima seco, no início do Holoceno, através de um episódio de intensa 

sedimentação aluvial quando a floresta ainda não estaria desenvolvida. Embora enfatizem um 
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condicionamento paleoclimático, esses autores admitem que a formação dos lagos possa ter sido 

induzida, também, por subsidência tectônica regional. 

A idéia da origem do sistema lacustre do médio rio Doce sob a influência de tectônica 

recente tem ganhado muitos adeptos, sobretudo após os trabalhos realizados a partir do início da 

década de 80. Uma possível atuação de mecanismos tectônicos na formação desses lagos foi 

apresentada, inicialmente, por Barbosa e Kohler (1981), com base em indícios geomorfológicos, 

sendo reafirmada, posteriormente, por Suguio e Kohler (1992). Entre estas evidências 

relacionam-se: a) a presença de lagos alinhados e com limites retilíneos, nas direções 

preferenciais NE e NW, coincidentes com as principais direções estruturais do embasamento 

Pré-Cambriano (Fig. 1.7); b) grande freqüência de corredeiras à montante e à jusante da região 

topograficamente deprimida do vale do rio Doce (Depressão Interplanáltica do Vale do Rio 

Doce) e c) migrações abruptas dos cursos fluviais, com o abandono de paleovales preenchidos 

por sedimentos. Nesse mesmo trabalho os autores propuseram, ainda, a existência de áreas de 

subsidência associadas às desembocaduras dos afluentes do rio Doce, tais como os ribeirões do 

Belém, do Turvo e do Mombaça, concluindo, assim, que o sistema de lagos do médio rio Doce 

estaria situado em um bloco subsidente. 

Saadi (1991), em seu modelo preliminar de evolução morfotectônica do estado de Minas 

Gerais, conclui que as subsidências descritas por Barbosa e Kohler (1981) devam representar 

semi-grábens, sugerindo que a compartimentação do médio vale do rio Doce na área 

correspondente à ocorrência dos lagos estaria adaptada à atuação de falhas normais de direção 

WNW-ESE, para as quais atribuiu idade pleistocênica a holocênica. 

Suguio e Kohler (1992) reafirmaram as evidências identificadas por Barbosa e Kohler 

(1981) para um condicionamento tectônico. Consideraram, porém, associado a essas, a 

participação de variações paleoclimáticas, durante o Holoceno, na formação do sistema de lagos 

do médio rio Doce. Nesse contexto, uma fase holocênica de clima seco seria responsável pelo 

suprimento de terrígenos que ocasionaram o barramento dos tributários. Períodos subseqüentes 

de clima úmido teriam levado à formação dos lagos. 

Análises de linhas sísmicas rasas realizadas na desembocadura do lago Dom Helvécio, 

um dos maiores do sistema, revelaram uma falha afetando sedimentos aluviais holocênicos o 

que, segundo Mello et al. (1999) explicaria a barragem deste lago, sugerindo mecanismos 

tectônicos como principal controle para a origem do complexo lacustre do médio rio Doce. 

Em um trabalho que envolveu análise geoquímica, mineralógica e palinológica de 

sedimento recuperado do lago Lagoa Silvana, Rodrigues-Filho e Muller (1999) defendem que 
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desde 8.500 anos A.P. mudanças ambientais marcaram a expansão das florestas e o conseqüente 

aumento das proporções dos componentes autogênicos desse ambiente lacustre. 

1.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Os principais avanços para o entendimento da história geológica neocenozóica têm sido 

obtidos, até o momento, pelo estudo sistemático em regiões costeiras e fundo oceânico, gerando 

modelos refinados de variações do nível do mar. No Brasil, esses estudos podem ser 

exemplificados, entre outros, pelos trabalhos desenvolvidos por Suguio et al. (1985) e Martin et 

al. (1986, 1993). 

Em relação aos estudos realizados, de forma sistemática, sobre a evolução neogênica em 

áreas continentais brasileiras do sudeste, os pioneiros, sob uma perspectiva de análise 

geomorfológica, foram desenvolvidos por Ab’Saber (1957, 1977) e por Bigarella e 

colaboradores (Bigarella e Andrade 1965, Bigarella e Mousinho 1965, Bigarella et al. 1965a e 

b). Ainda no sudeste, foram realizados trabalhos sobre a evolução paleoecológica, 

paleogeográfica e paleoclimática do Terciário das bacias do Gandarela e de Fonseca, no 

Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, utilizando-se de dados palinomórficos, sobretudo 

dinoflagelados, e de parâmetros bioestratinômicos (Maizatto et al. 1997a e b, Maizatto e Porfiro 

1999). No estado de São Paulo, Suguio et al. (2003) e Sallun e Suguio (2008) realizaram a 

caracterização sedimentológica do Quaternário superior na Ilha Comprida e na região de Marília 

e de Presidente Prudente. Além destes autores, Fernandes e Chang (2002) fizeram o refinamento 

da malha gravimétrica da bacia de Taubaté com modelagens bi-dimensionais. Estudo 

envolvendo a evolução tectônica cenozóica para a região sudeste tem sido desenvolvido ao 

longo da margem continental da bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro (Tomaz et al. 

2004). O Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) foi amplamente estudado no contexto 

estrutural, analisando a influência tectônica na sua formação, além da participação de soluções 

hidrotermais percolantes nos sedimentos eocênicos das bacias de Itaboraí, de São Paulo e de 

Taubaté (Riccomini 1989, Sant’Anna e Riccomini 2001). Ainda no RCSB, Riccomini et al. 

(1996) tiveram a oportunidade de analisar os argilominerais constituintes de um testemunho 

sedimentar de um paleolago da região relacionando os resultados com os sistemas deposicionais 

presentes. 

Trabalhos realizados no médio vale do rio Doce têm contribuído, sobretudo, para a 

formulação de teorias a respeito da origem dos corpos lacustres da região. Nesse sentido, duas 

correntes são nitidamente identificadas. A primeira defende a formação do sistema de lagos a 

partir da mudança paleoclimática (Pflug 1969, Overloop 1981, Turcq et al.1994, Meis 1977, 
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Meis e Monteiro 1979) e a segunda sob a influência direta de eventos tectônicos recentes 

(Barbosa e Kohler 1981, Suguio e Kohler 1992, Mello 1997, Mello et al.1999). 

Os trabalhos sobre os lagos do médio rio Doce se concentram no entendimento da origem 

do complexo, havendo carência de estudos sobre a evolução desses lagos, sobretudo realizados 

em ambientes assoreados ou em processo avançado de assoreamento. Tanto em áreas de intensa 

ocupação humana, como em ambientes de baixo impacto antrópico, há lagos que apresentam 

estágios de assoreamento totalmente discrepantes. Alguns estão completamente assoreados 

enquanto outros se mantêm em condições que evidenciam baixo grau de assoreamento, com 

espelho d’água que atinge até três dezenas de metros, como é o caso do lago Dom Helvécio 

(Mello 1997). 

Partindo do pressuposto que a origem dos lagos tenha sido a mesma para todo o 

complexo lacustre do médio rio Doce, quer seja por entulhamento das drenagens afluentes 

associadas a mudanças climáticas (Pflug 1969, Overloop 1981, Turcq et al.1994, Meis 1977, 

Meis e Monteiro 1979) ou associado à movimentos tectônicos recentes na região (Barbosa e 

Kohler 1981, Suguio e Kohler 1992, Mello 1997, Mello et al. 1999), a presença de lagos em 

diferentes estágios de assoreamento torna-se um objeto interessante a ser investigado, uma vez 

que a intensidade desse processo pode ser tanto resultante de um fator natural ou conseqüência 

de uma influência antrópica. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este capítulo trata das etapas de execução tanto no campo como em laboratório, desde a escolha 

dos pontos de coleta, passando pelas metodologias de recuperação, acondicionamento e 

transporte dos testemunhos, até as análises de fácies, mineralógica, palinológica e datação. 

Antes, porém, trás as principais características da área de estudo. 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1.1 Localização 

A área investigada insere-se na denominada “Depressão Interplanáltica do Vale do Rio 

Doce”, ocupando uma porção do médio vale dessa importante bacia de drenagem do leste do 

estado de Minas Gerais, mais precisamente, na região conhecida como Vale do Aço, distante 

cerca de 200 km de Belo Horizonte (Fig. 2.1). As principais vias de acesso são a rodovia BR-

262, que liga a capital mineira à cidade de Vitória no Espírito Santo, e a BR-381, que partindo 

de Belo Horizonte segue em sentido a Salvador, estado da Bahia. 

 

Figura 2.1: Delimitação político-administrativa do médio vale do rio Doce (Adaptado de: Mapa 
Geopolítico de Minas Gerais – IGA/CETEC – 1994). 
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2.1.2 Geologia Regional 

A região faz parte da Província Estrutural Mantiqueira, definida por Almeida et al. 

(1977). Em seu trabalho Hasui (1982) sintetiza os processos e os eventos ocorridos nesta 

província durante a sua estruturação pré-cambriana, atestando que os ciclos Jequié, 

Transamazônico, Uruaçuano e Brasiliano (Fig. 2.2) a afetaram de forma heterogênea, sendo o 

evento Jequié responsável por uma importante estruturação da província, resultando o bloco 

estrutural de terrenos arqueanos a partir da descontinuidade Jequié. 

 

Figura 2.2: Estruturação pré-cambriana da Província Estrutural Mantiqueira (Baseado em 
Mello, 1997; modificado de Hasui, 1982) 
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A Zona Ocidental, definida a oeste da descontinuidade Jequié, desenvolveu-se, em maior 

parte, sobre um bloco crustal arqueano cuja evolução, durante o Proterozóico, foi caracterizada 

por metamorfismo menos intenso que aquele que afeta a parte oriental, sendo excepcional a 

presença de fácies granulito em seu embasamento. A Zona Ocidental é constituída, sobretudo, 

por um conjunto complexo de gnaisses, migmatitos, granitos, granodioritos e restos de 

greenstone belts de idade arqueana. Essas rochas sujeitaram-se, posteriormente, a processos 

tectônicos e metamórficos na fácies xisto-verde a anfibolito (Almeida e Litwinski 1984). 

A Zona Oriental apresenta características de um cinturão de rochas granulíticas, 

provavelmente arqueanas que no decorrer do Proterozóico foram afetadas, segundo Almeida e 

Litwinski (1984), por processos policíclicos de metamorfismo, migmatização e deformação nos 

ciclos Transamazônico e Brasiliano. 

Mello (1997) constatou a presença de três grandes conjuntos litológicos pré-cambrianos 

na região do médio rio Doce: na porção extremo-oriental ocorrem rochas gnáissicas granatíferas 

a charnoquíticas, associadas globalmente pelo autor ao Complexo Juiz de Fora; na porção 

ocidental da área ocorre uma importante faixa alongada na direção NNE de rochas quartzíticas e 

xistos referidas como Grupo Dom Silvério; e, na maior parte da área, afloram rochas 

gnaissíticas bandadas, por vezes, migmatizadas, atribuídas ao Complexo Mantiqueira, 

associadas, em menor escala, a corpos graníticos. 

Essas unidades litológicas, ainda segundo Mello (1997), apresentam-se normalmente com 

foliação NNE-SSW, paralela aos contatos entre elas. Tais contatos se fazem, na maioria dos 

casos, através de uma forte transposição que, de acordo com Silva et al. (1991), processam-se 

por zonas de cisalhamento compressionais (empurrões) de natureza dúctil, com vergências rumo 

ao Cráton do São Francisco. 

Sumariamente, as características geológicas e ambientais da região dos lagos do médio 

rio Doce, de acordo com Mello (1997) e Turcq et al. (1994), são mostradas na Figura 2.3. 

Dentre as informações mais interessantes, pode-se perceber que são reconhecidas para a região 

várias etapas tectônicas que atuaram ao longo do Quaternário. Os dados palinológicos mostram 

que houve significativas mudanças nas características da vegetação regional, que resultou no 

estabelecimento de florestas úmidas a cerca de 5500 anos atrás. Paralelamente, a existência dos 

lagos na região parece ter sofrido uma interrupção há cerca de 8800 anos atrás, restabelecendo-

se há 7500 anos. Mesmo após a chegada dos europeus na América, há indícios de que a 

atividade tectônica persiste localmente, influenciando, portanto a evolução recente destes lagos 

(Castro 2001). 
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Figura 2.3: Sumário das características geológicas e ambientais da região dos lagos do médio vale 
do rio Doce (De acordo com Castro, 2001) 

2.2 ESCOLHA DOS PONTOS DE COLETA 

Para a realização deste trabalho foram escolhidos lagos em processos distintos de 

evolução. Um braço lacustre em avançado estágio de assoreamento, um lago completamente 

assoreado utilizado atualmente como campo de pastagem, e um charco, cujo entorno, é 

constituído por floresta tropical semidecídua que, quando muito, empoça a água pluvial e 

represa uma lâmina rasa de água que recobre a área durante grande parte do verão. Além deste 

último, um outro ambiente de charco também foi escolhido sendo, de um lado envolvido pela 

vegetação tropical típica da região e, por outro, por uma estrada que dá acesso à área de lazer do 

Parque Estadual do Rio Doce – PERD. 

A escolha desses ambientes levou em conta: a) o acesso facilitado medido pelo menor 

grau de dificuldade em se realizar a coleta; b) as condições de entorno que se diferiam, ora mais 

susceptível à ação antrópica, ora mais resguardada e c) as diferentes características do estágio de 

assoreamento, sendo isso detectado a partir da intensa presença de macrófitas como o junco 

(Eleocharis sp.) e Taboa (Typha sp.) ou até, pelo predomínio de gramíneas demonstrando um 

período mais duradouro de terra firme. Acrescenta-se, ainda, a presença temporária de rasa 

lâmina d’água associada aos fluxos pluviais. Dessa forma, escolheu-se um ponto na porção 

norte e um na porção sul do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e um no entorno norte e 

outro no entorno sul do PERD (Fig. 2.4). 

O braço lacustre em avançado estágio de assoreamento, aqui denominado lago Lagoa 

Nova localiza-se próximo a uma via de acesso o que facilitou tanto a chegada ao local como o 

transporte dos equipamentos necessários na recuperação do testemunho LN (Fig. 2.5a). Estando 

a uma altitude de 230 metros suas coordenadas são 23K 0770776 / 7837984 UTM. A área trata-
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se de uma extensão da atual lago Lagoa Silvana estudado por Rodrigues-Filho e Müller (1999) 

para a qual os autores descreveram uma profundidade máxima de 10 metros e uma área de 

superfície de cerca de 4,6 km. 

 

Figura 2.4: Detalhe da bacia do médio rio Doce. Em destaque o Parque Estadual do Rio Doce e a 
localização dos pontos de coleta dentro de suas dependências e em seu entorno. LN: lago Lagoa 
Nova; LP: lago Lagoa Preta: LT: Lago Toninho e LPERD: lago Lagoa do Parque. (Adaptado de 
Godinho, 1996) 

O testemunho LT foi recuperado no Lago Toquinho cujas coordenadas são 23K 0747227 

/ 7814439 UTM, encontrando-se a 270 metros de altitude e correspondendo a uma área de um 

antigo lago hoje completamente assoreado e utilizado como pasto que, localiza-se em frente à 

entrada principal do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), principal resquício de Mata 

Atlântica de Minas Gerais, às margens da estrada de acesso para esta unidade de conservação, 

motivo relevante para a escolha do ponto de coleta (Fig. 2.5b). 

O terceiro ponto escolhido localizava-se na parte norte do PERD distando cerca de 1,7 

km da estrada do Salão Dourado, via que corta a unidade de conservação de leste a oeste, sendo, 

portanto, a área mais trabalhosa deste estudo por necessitar de uma caminhada de cerca de 1 

hora mata adentro. Mesmo com essa peculiaridade o testemunho LP foi recuperado no lago 

conhecido na região como Lagoa Preta, cujas coordenadas são 23k 0760474 / 7821971 UTM e a 

altitude é de 243 metros. Foi escolhido por se tratar de um local completamente inserido em 

ambiente natural, longe de qualquer atividade antrópica de grande escala, mas que, mesmo 

assim, encontra-se em estado avançado de assoreamento que se caracteriza pelo grande número 

de macrófitas e, em certos pontos, pela presença de gramíneas (Fig. 2.5c). 
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Em uma área próxima à determinada por Tundisi e Tundisi (1982) como lago “33”, e 

denominado aqui como lago Lagoa do Parque, foi estabelecido o ponto de coleta do testemunho 

LPERD (Fig. 2.5d) situando-se a 268 metros de altitude nas coordenadas 23k 0747972 / 

7813408 UTM. As condições se assemelham ao ambiente anteriormente descrito, entretanto, 

além de sobressaírem gramíneas ao invés de macrófitas, é limitada em uma das margens por 

mata semi-descídua secundária, uma vez que, a região já sofreu um incêndio na década de 1960, 

e na outra margem por uma via de acesso à única área destinada a lazer no PERD. 

 

Figura 2.5: Pontos escolhidos: (a) Vista parcial do lago Lagoa Nova e seu estado avançado de 
assoreamento. Ao fundo, à direita, mata secundária e à esquerda, monocultura de eucalipto 
em fase inicial de plantio; (b) Parte da área do lago Lagoa Toquinho. Atualmente grande 
parte dele é utilizada como pasto; (c) Em vista panorâmica o lago Lagoa Preta circundado 
por mata densa, mas já totalmente colonizado por gramíneas e (d) Vista parcial do Lago do 
Parque. Circundada por vegetação secundária e colonizada por gramíneas que ocuparam o 
ambiente completamente assoreado. (Acervo fotográfico do autor) 

A recuperação dos testemunhos em cada um dos pontos de amostragem foi realizada pelo 

método de sondagem por percussão sendo utilizado, para isso, tubos de eletroduto em P.V.C.. 

Todo o procedimento encontra-se detalhado no item 2.3.1 que se refere à recuperação de 

testemunhos onde todas as dificuldades metodológicas enfrentadas nesta etapa além dos 

mecanismos empregados para minimizá-las, apresentam-se minuciosamente apresentadas. 

2.3 TRABALHO DE CAMPO 

2.3.1 Recuperação dos Testemunhos 

a 

d 

b 

c 
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Em cada uma das áreas foi demarcado um ponto de coleta estabelecido de maneira 

aleatória, dentro da extensão da área assoreada, de forma a anular a possibilidade de distorção 

de resultados pela influência do chamado “Efeito de Borda”. Procurou-se aproximar o máximo 

possível da porção interna das áreas de forma a coletar testemunhos mais afastados das margens 

sem, contudo, inviabilizar a análise palinológica como observa Salgado-Labouriau (2007). As 

coordenadas dos pontos demarcados foram adquiridas com a utilização do Global Position 

System (G. P. S.) sendo o aparelho da marca Garmin e do modelo E-Trex. 

A sondagem por percussão na recuperação dos testemunhos utilizando-se tubos de P.V.C. 

do tipo eletroduto foi a opção escolhida depois de várias tentativas de se empregar outros tipos 

de instrumentos. Esta foi a forma mais viável economicamente e a mais eficiente na recuperação 

do sedimento. 

Os tubos de eletrodutos são vendidos no mercado com o tamanho padrão de 3 metros 

cada. Com a finalidade de facilitar o transporte e a manipulação dos mesmos, os tubos foram 

cortados na dimensão, cada um, de 1 metro. Desta forma, à medida que se ia introduzindo os 

eletrodutos no sedimento a conexão entre eles era feita por roscas de junção (conhecidas no 

meio comercial como luvas de conexão) também de P.V.C.. 

Para a aplicação da força de percussão foi utilizada uma marreta de 3 quilos e para que o 

impacto não danificasse a estrutura dos canos utilizou-se um anteparo: 01 calço de borracha 

natural M-01218 – 100x100mm que serviu de amortecedor. 

Durante o processo de retirada dos tubos, que foi feito com o auxílio de uma barra de 

ferro puxada manualmente, a preocupação foi manter o sedimento recuperado dentro do 

eletroduto. Um tampão de cortiça vedando a abertura da extremidade de topo foi a solução 

encontrada para se formar um ambiente de vácuo e assim manter o sedimento e sua integridade 

estrutural dentro do tubo enquanto se realizava seu resgate. Maiores detalhes da técnica de 

recuperação de testemunhos aplicada neste trabalho estão descritos a seguir. 

2.3.1.1 Dificuldades e alternativas metodológicas aplicadas 

O desafio inicial foi encontrar nas bibliografias uma metodologia passível de ser 

empregada, mesmo que de forma adaptada, à área a ser estudada. Como se tratava de uma 

Unidade de Conservação, e seu entorno, com poucas estradas de acesso nenhuma logística que 

dependesse de grandes maquinários seria viável. Não havia parâmetros metodológicos para se 

aplicar em mata fechada e nem em ambientes assoreados já que, os trabalhos desenvolvidos na 

região, normalmente, ocorriam em ambientes lacustres abertos e com lâmina d’água, 
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relativamente, profunda (Mello 1997, Rodrigues-Filho e Müller 1999, Tundisi e Tundisi 1982, 

Turcq et al. 1994, Ybert et al. 1995). 

As técnicas tradicionalmente aplicadas, sejam por percussão manual (com o auxílio de 

marretas) ou mecânica (com o uso de motores) envolvem a utilização de tubos de metal. O 

resgate de sedimentos em terra firme com a manutenção da integridade das camadas e feições 

presentes nos sedimentos se relaciona a trabalhos onde o testemunho, na maioria das vezes, é de 

alguns centímetros de solo (Augustinus et al. 2006, Buatois e Mángano 1998, García-Rodrígues 

et al. 2007). As recuperações de sedimentos de maior espessura em terra firme, normalmente, 

comprometem a integridade da sucessão deposicional por utilizarem amostradores, do tipo 

giratório (modelo saca-rolhas), que revolvem as camadas misturando as mais internas às mais 

externas. Mesmo em lagos, o emprego de amostradores do tipo “vibracoring”  (Turcq et al. 

2002, Van Hengstum et al. 2007) não garante a integridade estrutural do testemunho. Para 

funcionarem, esses amostradores são impulsionados por motores acoplados a veículos 

automotores, o que torna o custo operacional alto e limita sua aplicabilidade em muitos 

ambientes. 

Os resgates de testemunhos realizados em lagos muitas vezes, necessitam de plataformas 

flutuantes às quais amostradores de metal são acoplados e, por percussão, feita com o auxílio de 

roldanas e cabos de aço, resgatam sedimentos abaixo da lâmina d’água (Curtis et al. 1998, 

Dearing et al. 2008, García-Rodríguez et al. 2002 e 2007, Mello 1997, Rodrigues-Filho e 

Müller 1999, Rosenmeier et al. 2002, Tylmann 2005, Turcq et al. 2002, Vargas-Ramirez et al. 

2008). O resultado, entretanto, raramente ultrapassa os 2 metros de testemunho recuperado. 

Dearing et al. (2008) conseguiram recuperar a incrível marca de 6,48 metros de sedimentos do 

lago Erhai, na província de Yunnan, na China. Outros como Enters et al. (2006) e Vargas-

Ramirez et al. (2008) resgataram pouco mais de 1 metro. E muitos conseguiram recuperar 

montantes bem abaixo desses valores (Augustinus et al. 2006; Curtis et al. 1998; García-

Rodriguez et al. 2007; Palácios-Fest et al. 2005). Estas técnicas, além de dispendiosas, somente 

podem ser executadas em locais de espaço amplo e acesso relativamente fácil já que envolvem 

uma logística de transporte e execução que requer equipamentos de grandes dimensões. 

Mello (1997) conseguiu resgatar sedimentos da lagoa Dom Helvécio que variaram de 1,90 

metros a 8,10 metros com a utilização de um amostrador de sondagem do tipo Livingstone, 

eficiente em ambientes de águas pouco profundas (até 30 metros) consistindo em um tubo de 

alumínio no qual é inserido um pistão preso a um cabo de aço. A este conjunto são acopladas 

hastes de alumínio compondo a coluna de sondagem que orientada por um tubo-guia permite a 

manutenção da posição para a recuperação do testemunho. A utilização desse aporte em alguns 

locais do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), no entanto, seria inviável. 
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Muitos dos ambientes assoreados do médio rio Doce encontram-se dentro de matas e 

acessíveis somente após um bom trecho de caminhada. Outros que se encontram fora do PERD, 

estão localizados em propriedades particulares que limitam o emprego dessa complicada 

logística mais complexa. Para o estudo dos ambientes assoreados na região do médio rio Doce 

foi necessária uma adaptação que não comprometesse o acesso aos locais de coleta, mantivesse 

a integridade do testemunho recuperado e, ao mesmo tempo, fosse economicamente viável. 

As áreas assoreadas não necessitavam de botes ou plataformas, mas os amostradores 

deveriam ser leves e de fácil manuseio para serem transportados, com segurança, por entre a 

vegetação e através das trilhas irregulares que conduziriam aos pontos de coleta mais distantes. 

Enters et al. (2006), Hakala (2005), Hyatt e Gilbert (2000), Tylmann (2005) fizeram adaptações 

aos amostradores tradicionais de metal, entretanto, não o suficiente para diminuir seus pesos. 

Um material mais leve seria providencial. Tubos de P.V.C. foram utilizados por Rodrigues-

Filho e Müller (1999), Rosenmeier et al. (2002) e Yang et al. (2002) mas somente para o 

transporte dos testemunhos até o laboratório. O emprego de tubos de P.V.C. no resgate de 

sedimento não consolidado não era, exatamente, uma novidade, mas a falta de detalhes 

metodológicos nos artigos exigiu um longo e árduo trabalho de testes. 

Os canos de metal foram substituídos, neste trabalho, por eletrodutos de P.V.C. de 1 1/2´´ 

(uma polegada e meia) e com 1,0 metro de comprimento onde foram feitas roscas nas 

respectivas extremidades. Isto viabilizou seu transporte dentro da mata, uma vez que, sua leveza 

permitiu que conjuntos de até 5 canos pudessem ser conduzidos, por uma única pessoa, sem 

maiores dificuldades pelas acidentadas trilhas. A percussão efetuada por motores ou aparatos de 

roldanas, tripé e cabos de aço, deu lugar à utilização de uma marreta de 3kg e um martelo de 

borracha de 80mm usados no desferimento de golpes no eletroduto introduzindo-o no ambiente 

assoreado pelo método de percussão manual (Fig. 2.6). Adicionado a este, através de luvas de 

rosca (Fig. 2.7), um outro cano de 1,0 metro era acoplado da mesma forma e assim, 

sucessivamente, até a resistência do terreno não mais permitir a introdução. Ao final, tinha-se 

vários metros de eletroduto introduzido no ponto de coleta. Com a finalidade de minimizar a 

força provocada pelos golpes de percussão e, consequentemente, evitando-se maiores danos nos 

eletrodutos, utilizou-se um cubo de borracha natural indeformável (M-01218 de 100 x 100mm) 

que absorvia o impacto sem danificar os canos (Fig. 2.6). Para se retirar a seqüência de canos 

introduzida fez-se um ambiente de vácuo dentro dos eletrodutos com a utilização de um tampão 

de cortiça adicionada a extremidade de topo do último cano evitando-se que o sedimento 

pudesse ser forçado pela coluna de ar a sair pela extremidade da base à medida em que os canos 

eram erguidos. Conectou-se nessa mesma extremidade uma luva de rosca em forma de “T” por 

onde foi transpassada uma barra de ferro que serviu de suporte para puxar os eletrodutos 
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contendo o material resgatado (Fig. 2.8). Isto dispensou a utilização de mecanismos mais 

complexos como tripés com roldanas e cabos de aço, ou mesmo motores, diminuindo, 

significativamente, o volume e o peso dos equipamentos a serem transportados. 

 

 
 
Figura 2.6: Durante o mecanismo de percussão o papel do calço de borracha foi fundamental como 
instrumento de amortecimento da força e manutenção da integridade do eletroduto e, 
conseqüentemente, da seqüência deposicional do testemunho a ser resgatado. (Acervo fotográfico 
do autor) 
 
 
 

 
 
Figura 2.7: Detalhe da luva de conexão entre os canos de eletroduto funcionando como extensor 
afim de que se pudesse atingir profundidades maiores. (Acervo fotográfico do autor) 
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Figura 2.8: Processo de retirada do eletroduto na recuperação de testemunhos de ambientes em 
avançado estágio de assoreamento (Acervo fotográfico do autor) 

 

2.3.2 Acondicionamento e transporte dos sedimentos 

Cada eletroduto, após sua cuidadosa retirada do ponto de coleta, era embalado com 

plástico P.V.C., seguido de identificação de topo e recebimento de um código de identificação 

de amostra (Fig. 2.9). 

 

 
 
Figura 2.9: Eletrodutos devidamente preparados para o transporte: embalados com filme de P.V.C. 
e identificados na extremidade de topo. (Acervo fotográfico do autor) 
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O material somente era aberto em laboratório onde as condições de manipulação eram 

mais propícias. Até lá, foi conduzido horizontalmente, com um tampão de cortiça mantido na 

abertura de topo do eletroduto possibilitando um determinado grau de pressão interna necessário 

para impedir que o conteúdo se misturasse durante o transporte, comprometendo a integridade 

das fácies sedimentares. 

2.4 TRABALHO LABORATORIAL 

2.4.1 Procedimento de manuseio dos amostradores 

A coleta de dados no laboratório teve grande relevância no escopo deste trabalho, uma 

vez que, os métodos aqui aplicados interfeririam diretamente na qualidade das informações a 

serem obtidas. Portanto, foi necessário muito cuidado e atenção redobrada na manipulação de 

cada um dos tubos de eletroduto contendo os testemunhos recuperados. 

Todo o processo foi realizado em uma bancada de superfície lisa (Fig. 2.10a) de maneira 

que fosse possível realizar o trabalho sem comprometer a integridade do material resgatado. O 

procedimento inicial foi abrir o tubo com muita cautela para não se perder qualquer porção de 

seu conteúdo (Fig. 2.10b). Ao final desta etapa cada hemi-tubo continha a seqüência de 

deposição do sedimento recuperado (Fig. 2.10c). A partir daí, cada seguimento de coloração ou 

outro parâmetro macroscópico diferente era identificado e medido (Fig. 2.10d) sendo esta uma 

avaliação prévia da seqüência deposicional. 

As amostragens do testemunho eram feitas com a retirada de uma porção de sedimento de 

apenas um dos hemi-tubos (Fig. 2.10e), enquanto a outra metade, devidamente identificada, era 

embalada (Fig. 2.12f) e acondicionada funcionando assim como réplica se necessário. 

2.4.2 Identificação das Fácies 

O termo fácies é derivado do latim facia ou facies, significando aparência externa ou 

aspecto de alguma coisa. O uso atual foi introduzido por Gressly em 1838 que utilizou o termo 

para implicar a soma total de aspectos litológicos e paleontológicos de uma unidade 

estratigráfica. Traduções da definição estendida de Gressly foram dadas por Teichert em 1958 e 

por Middleton em 1978 (Walker 1984). Desde então, o termo tem sido adaptado tanto na sua 

concepção quanto na sua aplicação, sendo hoje, também, utilizado em estudos de sedimentos. 

Considerou-se, neste trabalho, a definição de Selley (1982), principalmente, quando se levaram 

em conta as estruturas sedimentares, reconhecendo-se os parâmetros de coloração predominante 

e informações granulométricas. 
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  c ..d 
 
 

..e   f 
 
Figura 2.10: O procedimento de manuseio dos amostradores de P.V.C. foi realizado sobre uma 
bancada de superfície lisa (a) evitando danificar o conteúdo de cada tubo; procedimento de 
abertura do tubo de eletroduto contendo o sedimento recuperado(b). Após a utilização de 
equipamento para cortar o cano, um utensílio de lâmina delgada como uma faca foi usado para 
separar as metades sem comprometer a integridade dos dados; detalhe da seqüência de deposição 
sedimentar contida em cada uma das metades do eletroduto dispostos, da esquerda para a direita, 
no sentido do topo para a base (c); após a etiquetagem de cada setor do pacote sedimentar que 
apresentaram características aparentemente distintas seguiu-se à medição de cada uma dessas 
seqüências (d); lacuna demonstrando o ponto de retirada de amostras para análises mineralógicas e 
palinológicas (e) e acondicionamento do hemi-tubo com filme de P.V.C. para utilização como 
réplica do testemunho analisado (Acervo fotográfico do autor). 
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Cada eletroduto foi cuidadosamente cortado longitudinalmente, de maneira que, quando 

abertos, cada metade expunha a hemi-face sedimentar (Figs. 2.10c e d). Para esta etapa foi 

utilizada uma serra elétrica conhecida comercialmente como “Modelo Tico-tico”. A análise 

faciológica dos testemunhos sedimentares recuperados baseou-se em características estruturais 

externas como coloração, granulometria, bioclastos, entre outros. A tabela de cores de solos de 

Munsell (Munsell Soil Color Charts) foi a base bibliográfica para a determinação das cores 

predominantes. 

2.4.3 Análise Mineralógica pelo Método de Difração de Raio X 

A difração por raio X (XRD) é uma ferramenta básica nas análises mineralógicas de 

sedimento, e no caso de sedimentos de granulometria fina uma ferramenta essencial. Tem a 

vantagem de, através de instrumentação moderna e automação quase completa, alcançar 

resultados rápidos e precisos (Hardy e Tucker 1988). Na maior parte dos sólidos os átomos se 

ordenam em planos cristalinos separados entre si por distâncias da mesma ordem de grandeza 

dos comprimentos de onda dos raios-X (Albers et al. 2002). 

Ao incidir um feixe de raios X em um cristal, o mesmo interage com os átomos presentes, 

originando o fenômeno de difração. A difração de raios X ocorre segundo a Lei de Bragg 

(equação abaixo) a qual estabelece a relação entre o ângulo de difração e a distância entre os 

planos que a originaram, sendo estes, característicos para cada fase cristalina (Albers et al. 

2002, Hardy e Tucker 1988): 

nλ = 2d sen θ 

onde, n: número inteiro 
λ: comprimento de onda dos raios X incidentes 
d: distância interplanar 
θ: ângulo de difração 

Após a abertura dos eletrodutos de P.V.C. e análise de fácies foram coletadas amostras a 

cada intervalo aproximado de 5 cm, em todos os testemunhos. Cada amostra passou por 

processo de secagem natural, e depois, com o auxílio de um graal modelo “Chirotti 100” foram 

submetidas ao processo de desagregação e, posteriormente, acondicionadas em sacos plásticos 

com zíper, devidamente identificados. Um total de 108 amostras, coletadas a intervalos de 5 cm, 

foi encaminhado ao Laboratório de Raios-X do Departamento de Geologia da Escola de Minas 

da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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Os ensaios de difração de raios-X foram realizados em um difratômetro Rigaku – modelo 

D max B-series, com velocidade do goniômetro de 1,2º/min, tubo de cobre (λ=1,542 Å), filtro 

de níquel. 

Foram analisadas as amostras em estado natural (normal), submetidas a solvação com 

glicerol (glicerada) e após aquecimento (aquecida). Considerando o comportamento através da 

identificação dos picos de maior intensidade em cada uma dessas condições, os argilominerais 

foram identificados a partir dos valores apresentados na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Posições referentes aos picos principais (direção 001) dos argilominerais em condições normais (N), após 
glicolagem (G) e aquecimento (A). (Modificado de Albers et al. 2002). 

Distância 
Interplanar (Å) 

N 

Distância 
Interplanar (Å) 

G 

Distância 
Interplanar (Å) 

A 
Argilomineral 

7 7 - Caulinita 
10 10 10 Ilita 
14 14 14 Clorita 
14 17 14 Clorita expansível 
12 17 10 Montmorilonita-12 
14 17 10 Montmorilonita-14 
14 14 10 Vermiculita 

Além do pico principal, consideraram-se ainda os picos secundários, de acordo com os 

índices apresentados na Tabela 2.2, a fim de possibilitar uma identificação mais precisa dos 

argilominerais presentes em cada amostra. 

Tabela 2.2: Distâncias interplanares em Å demonstrando os picos principais, os picos secundários e os argilominerais 
correspondentes. (adaptado de Albers et al. 2002). 

Pico Principal Picos Secundários Argilomineral 
7 3,58 Caulinita 
10 5,0 e 3,33 Ilita 
14 7,0; 4,7 e 3,5 Clorita 
14 7,0; 4,7 e 3,5 Clorita expansível 

12 ou 14 5,1 e 3,5 Montmorilonita 12 ou 14 
14 - Vermiculita 

2.4.4 Análise Palinomórfica 

De acordo com Cruz (2004) a Paleopalinologia se ocupa ao estudo de organismos fósseis 

(pólens, esporos, acritarcos, algas, dinoflagelados, quitinozoários, foraminíferos planctônicos) 

encontrados em resíduos insolúveis resultantes de tratamentos físicos e químicos submetidos às 

rochas sedimentares. Estes elementos (chamados genericamente de palinomorfos) são 

usualmente constituídos por moléculas orgânicas resistentes, tais como, esporopolenina, quitina 

ou pseudoquitina. O envolvimento de pólens e esporos nas análises palinológicas têm 
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subsidiado trabalhos de reconstituição vegetacional e climático pretéritos (Alçiçek 2007, 

Buatois e Mángano 1998, Chen et al. 1999, Hakala 2005, Salgado-Labouriau 1991 e 2001). 

Para o estudo palinológico uma parte do sedimento desagregado foi acondicionada em 

sacos plásticos com zíper, devidamente identificados, e encaminhados para a análise. O 

processo de tratamento das amostras, montagem das lâminas e identificação do material 

palinomórfico foi realizado em diferentes instituições à medida que era possível agendar com os 

laboratórios de análise a partir de contatos prévios. Assim, sob a orientação da profa Dra Maria 

de Fátima Rodrigues Sarkis da Universidade Federal de Alfenas e com a dedicação de seu 

estagiário Flávio Lorente foi realizado a análise do testemunho LT. Sendo a distância um fator 

adverso para um acompanhamento mais constante buscou-se a ajuda da profa Dra Karin Elise 

Bohns Meyer do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais que 

com o auxílio de sua equipe analisou os palinomorfos preservados em LP. Finalmente, foi 

possível elaborar e estudar as lâminas palinológicas de LN e LPERD, após o aprendizado básico 

das técnicas e a ajuda de alunos do curso de Ciências Biológicas de uma das faculdades da 

própria região do médio vale do rio Doce. 

A despeito dos diferentes locais de realização das análises palinomórficas, os métodos 

empregados foram similares, pois, resultaram de uma adaptação da metodologia sugerida por 

Ybert e colaboradores (1995) com o propósito de se recuperar e identificar os grãos de pólens, 

esporos e fitoclastos. Para isso foi necessário concentrar os palinomorfos preservados no 

sedimento recuperado eliminando os constituintes minerais e orgânicos dispensáveis, através de 

uma seqüência de tratamentos físicos e químicos. Um volume amostral de 1,0 cm³ foi retirado 

aleatoriamente das fácies identificadas nos testemunhos recuperados utilizando-se uma colher 

volumétrica de plástico de mesma capacidade, sendo em seguida transferido para um tubete de 

centrífuga de 15 ml onde foram efetuados os processos físicos e químicos. O processo físico de 

centrifugação ocorreu a 2500 rpm durante 5 minutos (Fig. 2.18). Após cada adição de reagentes 

agitou-se o sedimento retido no fundo dos tubetes servindo-se de um pincel (Fig. 2.19). As 

etapas do tratamento da amostra da fácies encontram-se relacionadas a seguir: 

- Adição de 1,0 cm³ de sedimento no tubete de centrifugação. 
- Adição de HCl 10% para dissolver possíveis carbonatos; centrifugar durante 5 minutos. 
- Adição de KOH 10%; centrifugar durante 5 minutos.- Adição de KOH 10%; fervura em 

banho-maria por 20 minutos para eliminar a matéria orgânica carbonizada; centrifugar 
durante 5 minutos. 

- Lavagem com água destilada, duas vezes. Consiste em adicionar a água destilada e 
centrifugar durante 5 minutos. 

- Adição de HCl 10%; centrifugar durante 5 minutos. 
- Lavagem com água destilada, duas vezes. 
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Com o propósito de eliminar a matéria orgânica associada, principalmente celulose, 

destruição de citoplasma e estabilização da exina (membrana externa de pólens e esporos) 

empregou-se o processo da acetólise cujas etapas são enumeradas abaixo: 

- Adição de ácido acético 10%; centrifugar durante 5 minutos. 
- Adição de ácido acético P.A. para desidratar o sedimento; centrifugar durante 5 minutos. 
- Mistura de acetólise: 1 parte de ácido sulfúrico P.A. (5 ml) misturados a 9 partes de 

ácido anidrido acético P.A. (45 ml). Fervura em banho-maria por 10 minutos. 
- Adição de ácido acético P.A. (2 ml) para cessar a reação; centrifugar durante 5 minutos. 
- Adição de ácido acético 10%; centrifugar durante 5 minutos. 

Ao término do tratamento químico e físico, transferiu-se o resíduo final contido nos 

tubetes para recipientes de armazenamento de vidro, com capacidade para 8 ml e adicionou-se 5 

a 10 gotas de glicerina, previamente misturada com o corante safranina que dá coloração aos 

pólens e esporos. Em seguida, o recipiente foi colocado em estufa com temperatura de 60ºC 

onde permaneceu durante 24 horas. Após esse período, o conteúdo foi homogeneizado de 

acordo com a recomendação de Parizzi (1993) para evitar que grãos pesados se concentrassem 

no fundo e os leves na superfície sendo assim, providenciada a preparação das lâminas. Com o 

auxílio de uma pipeta volumétrica uma gota da mistura homogeneizada foi colocada na 

superfície de uma lâmina (Fig. 2.20), cobrindo-a em seguida com uma lamínula, de forma que o 

conteúdo se espalhasse por toda a sua extensão. As laterais da lamínula foram vedadas com base 

incolor para garantir maior durabilidade da lâmina (Fig. 2.21). Estas foram analisadas em 

microscópio óptico, modelo Ken-A Vision TT-1500 N, sendo utilizado “charriot” com escala 

milimétrica em coordenadas. O aumento de 100x serviu para a procura de grãos de polens e 

esporos. No campo de visão de 400x pôde-se ter uma melhor percepção das formas estruturais. 

Finalmente, o aumento de 1000x foi necessário para detalhar tipos de aberturas e 

presença de ornamentações, fundamentais para a identificação dentro da sistemática dos 

palinomorfos. Para percorrer todo o campo da lamínula o deslocamento foi realizado milímetro 

a milímetro, no sentido da esquerda para a direita, sucessivamente, até completar toda a área de 

observação. A identificação taxonômica dos grãos de pólen e esporos foi baseada nos trabalhos 

de Garcia (1997), Roubik e Moreno (1991) e Tyson (1995). 

2.4.5 Datação 

Uma amostra da base de cada testemunho recuperado foi preparada para a análise de 

datação. Utilizando-se um graal, cerca de 100g de sedimento foi desagregado após ter sido 

submetido à secagem natural. Posteriormente, foram acondicionadas em sacos plásticos com 

zíper, devidamente identificados. 
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A amostra de Lagoa Preta (LP) foi analisada no Laboratório de 14C do Centro de Energia 

Nuclear na Agricultura (CENA) da USP, em Piracicaba, sob a orientação do prof. Dr. Luís 

Pessenda. As amostras referentes à Lagoa Nova (LN) e Lagoa Toninho (LT) não tinham o teor 

mínimo de matéria orgânica para ser analisada pelo laboratório do CENA e, portanto, foram 

encaminhadas para a UGAMS – The University of Georgia – Center for Applied Isotope 

Studies. 

O sedimento da base de LPERD apresentou uma quantidade de material orgânico que foi 

considerada inviável para gerar resultados confiáveis para datação, tanto pelo método 

empregado no CENA como no UGAMS. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados dos métodos de datação, de recuperação dos testemunhos, da identificação e 

caracterização das fácies sedimentares, do conteúdo mineralógico e da análise palinomórfica são 

apresentadas e discutidas neste capítulo. Parte dos resultados palinológicos e descrição de fácies 

subsidiou a elaboração de um artigo (Anexo 1). 

3.1. IDADE DOS PACOTES SEDIMENTARES 

Diante das condições orçamentárias limitadas e do alto custo da datação por 

radiocarbono, mas tendo em vista que uma noção da idade dos pacotes sedimentares seria de 

fundamental importância para o entendimento do processo evolutivo dos ambientes estudados, 

foram realizadas apenas datações no sedimento mais próximo à base do comprimento 

sedimentar em três dos pacotes recuperados. Assim, optou-se pelos testemunhos coletados fora 

das imediações do Parque Estadual do rio Doce (PERD), LN e LT, além do testemunho 

recuperado no local menos susceptível à ação antrópica, LP retirado bem no interior do PERD. 

Estes testemunhos tiveram amostras retiradas da extremidade de suas respectivas bases. 

O pacote sedimentar LP (lago Lagoa Preta) revelou uma idade de 6.620 + 110 anos A.P. 

apresentado a partir da análise de 14C via cintilação líquida (Anexo 2a). Os testemunhos LN 

(lago Lagoa Nova) e LT (Lago Toquinho), foram datados pela técnica de Espectrometria de 

Acelerador de Massa (AMS) apresentando, respectivamente, 10.180 + 30 anos A.P. e 9.580 + 

30 anos A.P. (Anexo 2b). 

O método de datação por radiocarbono determinada por AMS é bastante utilizado nas 

definições de idades de testemunhos recuperados ou de bioclastos neles preservados. 

Augustinus et al. (2006) empregaram este método juntamente com a cronologia baseada no 

decaimento de 210Pb para estabelecerem a idade de um testemunho sedimentar congelado, 

denominado pelos autores de “Core P2”, de 84 cm de espessura onde foi revelada uma mudança 

ambiental com a participação antrópica definida pela presença crescente de esporos de Pinus sp. 

nos últimos 190 anos A.P. Com o mesmo propósito de averiguar a ação antrópica na mudança 

ambiental recente, Palácios-Fest e colaboradores (2005), utilizaram os mesmos métodos de 

datação por 14C e 210Pb para determinarem a idade do testemunho LT-98-12M do lago 

Tanganyika na Tanzânia em 500 + 110 anos A.P. 
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No Brasil, a datação por radiocarbono através do método AMS também é o mais utilizado 

na definição da idade de testemunhos recuperados em ambientes lacustres. Meyer et al. (2005a) 

utilizaram radiocarbono para datarem o sedimento do testemunho QU-RS-B09 a uma 

profundidade de 375 cm definindo uma idade de 6700 + 40 anos A.P. para este pacote 

sedimentar recuperado da Lagoa dos Quadros no Rio Grande do Sul. Ainda nesse estado, Meyer 

et al. (2005b), utilizaram a mesma técnica para definirem a idade de 6460 + 40 anos A.P.de uma 

concha de bivalvo do gênero Pitar localizado a uma profundidade de 211 cm no testemunho 

recuperado do Lago Itapeva. 

O testemunho LS-1 de 257 cm recuperado da região central da Lagoa Santa, localizada a 

cerca de 70 km de Belo Horizonte, na principal região cárstica do estado de Minas Gerais, 

Parizzi (1993), obteve a idade de 5020 + 50 anos A.P. para uma amostra extraída a 114 cm de 

profundidade do pacote sedimentar analisado. 

Na região do médio rio Doce o emprego de datação por radiocarbono, sobretudo, através 

do método de Espectometria de Acelerador de Massa (AMS), na determinação da cronologia de 

testemunhos recuperados de dois dos principais lagos do complexo lacustre resultou em idade 

holocênica. Ybert et al. (1995) estabeleceram a idade entre cerca de 9500 a 9000 anos A.P. para 

o testemunho LDH2 de 740 cm resgatado do Lago D. Helvécio. Pouco tempo depois, Mello 

(1997) determinou idades muito próximas para dois testemunhos recuperados do mesmo lago e 

datados por radiocarbono (AMS) extraído de fragmentos vegetais preservados. O testemunho 3-

S1 foi datado em 9620 + 80 anos A.P. e o pacote sedimentar 23-S1 apresentou uma idade de 

9060 + 80 anos A.P. Já no lago Lagoa Silvana, pertencente ao mesmo complexo de lagos da 

região, Rodrigues-Filho e Muller (1999), também utilizaram o mesmo método para datarem o 

que chamaram de Zona Paleoambiental I, localizada a uma profundidade de 1270 cm do 

testemunho SB1, apresentando uma idade de 10.120 + 50 anos A.P. 

Os valores encontrados para definirem as idades dos testemunhos LP, LN e LT 

acompanham aqueles encontrados até agora para diferentes pacotes sedimentares recuperados 

de distintos ambientes lacustres da região do médio rio Doce. O material analisado neste 

trabalho, como já foi dito nos primeiros capítulos, foi proveniente de ambientes colmatados. 

Enquanto Rodrigues-Filho e Muller (1995), Ybert et al. (1995) e Mello (1997) apresentaram 

idade Holocênica inicial para ambientes lacustres propriamente ditos tanto para a Lagoa Silvana 

como para o Lago D. Helvécio, os resultados de datação comparados com os dados 

palinomorfos encontrados no presente estudo revelam que LN e LT também funcionavam 

plenamente como um ambiente lacustre no início do período recente, mas, LP apresentou-se 

como um ambiente paludal durante todo o médio Holoceno até o momento atual. 
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3.2. EFICIÊNCIA DA RECUPERAÇÃO DOS TESTEMUNHOS  

Com métodos tradicionais utilizando-se amostradores de pistão, draga manual e, 

sobretudo, vibracoring, tem-se recuperado testemunhos de sedimentos neógenos da ordem de 

alguns centímetros à metros de comprimento em alguns ambientes lacustres brasileiros (Luz et 

al. 2005, Mello 1997, Meyer et al. 2005a e b, Parizzi 1993, Turcq et al. 2002), principalmente 

nas últimas décadas. Todos estes trabalhos foram realizados em lagos com lâmina d’água 

desenvolvida, necessitando de uma plataforma flutuante para se atingir o ponto de coleta, 

condições muito diferentes das encontradas em ambientes em avançado estágio de 

assoreamento. Uma comparação da aplicação desses métodos e a quantidade de sedimento 

recuperado em alguns lagos brasileiros são apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Comparação de alguns métodos tradicionais aplicados, nas últimas décadas, na recuperação 
de sedimentos neógenos e sua eficiência quantitativa. O asterisco indica o valor da maior dimensão 
recuperada quando houve mais de um testemunho resgatado. 

Método/Equipamento Autores Localidade Testemunho 
(em metros) 

Vibracoring Parizzi (1993) 
Parte central do lago 
Lagoa Santa (MG) 

2,57 

Amostrador do tipo Pistão Mello (1997) 
Quatro pontos na Lago 
Dom Helvécio (MG) 

8,10* 

Amostrador do tipo Pistão 
Rodrigues-Filho e 

Müller (1999) 
Lago Silvana (MG) 12,7 

Vibracoring Turcq et al. (2002) 
Lagos Caracarana, Lago 
Água Preta de Baixo e 

Lagoa Feia (MG) 
6,74* 

Amostrador do tipo Pistão Turcq et al. (2002) 
Lago Dom Helvécio 

(MG) 
5,66 

Draga Manual Luz et al. (2005) 
Quatro pontos na Lago 

Campelo (RJ) 
0,5* 

Vibracoring Meyer et al. (2005a) Lago dos Quadros (RS) 4,05 

Vibracoring Meyer et al. (2005b) Lago Itapeva (RS) 5,90 

A adaptação metodológica da percussão manual em tubos de eletrodutos não atingiu a 

dimensão da maioria dos testemunhos recuperados com vibracoring e outros métodos 

tradicionais, entretanto, nenhum daqueles é aplicado em área assoreada. Os métodos que 

envolvem sondagem em solo, apesar de poderem atingir profundidades maiores, não preservam 

a seqüência deposicional sendo, portanto, inviável dentro da proposta desse trabalho. Mesmo 

com esta dificuldade metodológica a adaptação utilizada resultou numa média de tamanho de 

testemunho compatível com alguns trabalhos que recorreram a métodos tradicionais e em lagos 

não assoreados. Utilizando-se do vibracoring Parizzi (1993) recuperou 2,57 metros em Lagoa 

Santa, Minas Gerais. Com amostradores do tipo pistão Augustinus et al. (2006) resgataram 0,84 
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metros do lago Pupuke na Nova Zelândia e García-Rodríguez et al. (2007) atingiram 0,90 

metros de testemunho do lago North End na África do Sul. Este tipo de amostrador também foi 

utilizado por Vargas-Ramirez et al. (2008) para testemunhar 1,12 metros de sedimento do lago 

Puyehue no Chile. Uma adaptação no amostrador do tipo pistão Livinstone, o mesmo utilizado 

por Mello (1999) no lago Dom Helvécio, permitiu a Enters et al. (2006) resgatarem 1,27 metros 

de sedimento de um lago na Bavária, Alemanha. Considerando-se os diferentes ambientes 

assoreados amostrados neste estudo, o método aplicado permitiu a recuperação de 2,59 metros 

de testemunho no ponto LN, 2,25 metros em LT, 1,95 metro em LP e 1,65 metro em LPERD. 

Em todos os testemunhos houve preservação total das feições deposicionais. O testemunho LN 

apresentou 3 fácies, em LT foram identificadas 2 fácies, em LP apenas uma fácies observada e 

em LPERD foi possível identificar 3 fácies (Tabela 3.2). As figuras 3.1 à 3.4 ilustram os 

comprimentos e as preservações das fácies dispostas nos respectivos testemunhos recuperados 

demonstrando a eficiência do método na preservação das estruturas dos pacotes sedimentares. 

Tabela 3.2: Comparação quantitativa dos sedimentos recuperados dos três pontos de coleta tanto em 
tamanho quanto em fácies sedimentares presentes 

Testemunho Dimensão (em metros) Número de fácies 

LN 2,59 3 

LP 1,95 1 

LT 2,25 2 

LPERD 1,65 3 

Todo esse volume de sedimento recuperado nos quatro ambientes assoreados estudados 

foi analisado em laboratório onde as fácies foram identificadas e caracterizadas a partir de 

parâmetros macroscópicos como a coloração e a presença de bioclastos e serão melhores 

detalhadas no tópico 3.3. A intervalos de 5 cm foram retiradas amostras para análise 

mineralógica e palinomórfica. Um total de 108 amostras foram retiradas, acondicionadas em 

sacos plásticos devidamente identificados e mantidas em freezer até o momento das respectivas 

análises. 

A percussão manual com a utilização de eletrodutos foi considerada satisfatória, uma vez 

que, em diferentes ambientes lacustres assoreados, este método permitiu a recuperação do 

sedimento mantendo a integridade da seqüência de sua deposição e possibilitando a obtenção de 

testemunhos de dimensões compatíveis a várias literaturas consultadas, além de preservar todas 

as informações pertinentes à proposta deste trabalho como fácies, bioclastos e estrutura 

sedimentar.
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Figura 3.1: Fácies identificadas no testemunho LPERD mostrando suas principais características e 
sua espessura aproximada. F – fino; S – areia; m – estrutura maciça; l – disposição laminar; d – 
sem estrutura visível 

0 cm 

65 cm 

115 cm 

165 cm 

Base 

Fm: lama maciça onde predominou no topo a cor marrom acinzentado e 
na base o cinza claro. Restos de folhas, raízes (in situ) e caules 
herbáceos foram encontrados como bioclastos nos 15 cm superficiais 
dos 37 cm de espessura dessa fácies. 

Fl: lama maciça associada a delgadas laminações de areia fina onde a cor 
marrom acinzentado predomina. 

Fm: lama maciça de cor marrom escuro e sem a presença de.bioclastos 
predomina nos 19,2 cm de espessura de pacote sedimentar. 

Sd: areia fina de cor preta distribuída numa camada de 2,3 cm de 
espessura 

Fm: lama maciça onde predomina a cor marrom no topo e o preto na 
base. 

Fl: associação de lama e laminações de areia fina com predominância da 
cor marrom amarelado. 

Fm: lama maciça onde predominou no topo a cor marrom acinzentado e 
na base o preto constituindo um pacote de 29,5 cm de espessura. 

Fl: lama e laminações de areia fina associadas em 8,9 cm de espessura de 
pacote sedimentar de coloração variando entre o preto no topo e a 
avermelhada na base. Não foram encontrados bioclastos. 
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Figura 3.2: Perfil do testemunho LT mostrando a distribuição das fácies identificadas, suas 
respectivas espessuras e a descrição de suas principais características. . F – fino; S – areia; m – 
estrutura maciça; l – disposição laminar; d – sem estrutura visível 

0 cm 

85 cm 

135 cm 

185 cm 

225 cm 
9.580 + 30 anos A.P. 

Fm: lama de estrutura compacta com coloração preta predominante em 
grande parte do pacote de 75 cm de espessura. 

Fl: associação de lama e laminações de areia fina distribuída por 59 cm de 
sedimento onde a coloração marrom se destaca. Presença de 
concentração de lama orgânica preta na porção intermediária. 

Fm: lama de estrutura maciça com marrom claro sendo predominante 
sobre a cor preta que se concentra na parte central dos 63,5 cm de 
espessura do pacote sedimentar. 

Fl: lama associada a areia fina distribuída em 38,9 cm de pacote 
sedimentar onde a coloração.marrom predomina. 
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Figura 3.3: Distribuição das principais fácies identificadas no testemunho LN com a descrição de 
suas características e respectivas espessuras. . F – fino; S – areia; m – estrutura maciça; l – 
disposição laminar; d – sem estrutura visível 

0 cm 

109 cm 

159 cm 

209 cm 

259 cm 
10.180 + 30 anos 
A.P. 

59 cm 

Fm: lama de estrutura maciça com marrom escuro sendo predominante 
no topo e cinza claro na base dos 64,5 cm de espessura do pacote 
sedimentar. Presença de raízes nos 12 cm de profundidade a partir 
do topo. 

Sd: estreita faixa de 3 cm composta por areia fina de cor cinza escuro. 

Fm: pacote de 132,1 cm de espessura de argila de estrutura compacta com 
coloração amarelo ocre predominando. 

Fl: lama maciça associada a delgadas laminações de areia fina onde a cor 
amarelo ocre predomina. 

Fm: a coloração amarelo ocre continua a predominar em um pacote de 
lama maciça. 
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Figura 3.4: As principais fácies identificadas no testemunho LP com a descrição de suas 
características e respectivas espessuras. F – fino; S – areia; m – estrutura maciça; l – disposição 
laminar; d – sem estrutura visível 

Uma vez que, não existem registros de trabalhos em áreas assoreadas as informações 

advindas de recuperações de testemunhos realizados em lagos serviram de parâmetro para se 

estabelecer o grau de eficiência da metodologia aqui aplicada. A recuperação dos testemunhos, 

bem como, a preservação das feições sedimentares, foram consideradas muito eficientes. 

Como em alguns dos métodos tradicionais, os próprios canos foram utilizados como 

suporte para o acondicionamento do sedimento recuperado, possibilitando a preservação da 

integridade estrutural dos mesmos, tanto durante o procedimento de coleta como no transcorrer 

do transporte até o laboratório. 

3.3. FÁCIES SEDIMENTARES 

O termo fácies foi introduzido na literatura geológica por Gressly em 1830 (Walker 1984, 

Walker e James 1992) referindo-se a um conjunto de atributos de uma rocha ou unidade 

sedimentar, que permitiria sua distinção com relação a outros corpos adjacentes (Etchebere e 

Saad 2003). 

0 cm 

145 cm 

195 cm 
6.620 + 110 anos A.P. 

95 cm 

45 cm 

Fm: lama porosa nos primeiros 5 cm de profundidade no sentido do 
topo para a base sendo o restante do pacote composto por lama 
maciça. A coloração preta predomina ao longo de quase todo o 
sedimento, sendo que, próxima à base, a cor cinza se destaca. 
Bioclastos como raízes e restos de vegetação de porte herbáceo 
foram encontrados nos 15 cm da porção superior. 
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A definição de fácies vem sofrendo, desde então, adaptações. Por se tratar de um conceito 

mais detalhado, e que, de acordo com Etchebere e Saad (2003), abrange parâmetros diretamente 

relacionados com os processos deposicionais atuantes na construção dos corpos sedimentares, 

cujo entendimento permitiria conhecer as condições ambientais da sedimentação, optou-se, 

neste trabalho, pelo conceito de fácies de Selley (1982). Nele o autor define como fácies, 

sedimentos ou rochas sedimentares que podem ser reconhecidos e distinguidos de outras pela 

sua geometria, pela composição, pelas estruturas sedimentares, pelo padrão de paleocorrentes e 

pela, eventual, presença de fósseis. 

Tem sido relativamente comum na literatura geológica a aplicação de uma terminologia 

de fácies continentais, sobretudo em ambientes fluviais, formalizada por Miall (1990 e 1996) 

onde são estabelecidos códigos combinados de letras maiúsculas e minúsculas para designar as 

principais litofácies, seja em depósitos antigos, ou atuais. Alguns autores brasileiros (Stevaux 

1993, Santos 1997, Souza 2000) utilizam as próprias siglas de Miall e, quando criam novos 

códigos, continuam a usar as iniciais das palavras em inglês (e.g. S, de sand, para fácies 

arenosas). A designação das fácies identificadas foi feita mediante o emprego de letras 

maiúsculas representando a textura (granulometria) optando-se pelas letras F (do inglês fine) 

para granulometria fina como a encontrada em lama e S (do inglês sand) para granulometria 

areia. Em seguida acrescentou-se letras minúsculas referindo-se às estruturas sedimentares mais 

relevantes, típicas da unidade, como tem sido apresentado na literatura geológica (Fernandes 

1998 apud Etchebehere e Saad 2003, Miall 1990 e 1996, Santos 1997, Souza 2000, Stevaux 

1993) e são mostradas nas Tabelas 3.3 a 3.6. Assim, a letra m referiu-se a uma estrutura 

sedimentar maciça, l a uma estrutura sedimentar em disposição laminar e d no caso de uma 

sedimentação desestruturada ou sem estruturas visíveis. Neste caso uma fácies denominada Fd 

representaria uma porção do pacote sedimentar de granulometria fina e sem estrutura visível. 

Foram reconhecidas três fácies no testemunho LPERD, ao longo de 165 cm de sedimento 

recuperado (Fig. 3.5). A lama foi predominante, embora tenha se apresentado, por vezes, 

associada a areia fina. Uma fácies totalmente constituída por areia, foi identificada neste 

depósito sedimentar (Tabela 3.3). Bioclastos como restos de folhas, raízes (in situ) e caules 

herbáceos foram observados ao longo dos 15 cm mais superficiais onde a coloração 

predominante foi o marrom acinzentado escuro. A partir daí, bioclastos não mais foram 

encontrados, mas colorações cinza, marrom escuro e preta se destacaram nos próximos 143 cm 

em direção à base, somente se modificando nos 7 cm finais onde houve a predominância do 

vermelho. 
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Figura 3.5: Vista parcial do testemunho LPERD. (Fotografia do acervo do 

autor) 

 

Tabela 3.3: Fácies do testemunho LPERD: F – fina; S – areia; m – estrutura maciça, compacta; l – disposição laminar do sedimento; 
d – ausência de uma estrutura definida. Coloração baseada na tabela de cores de solo MUNSELL SOIL COLOR CHARTS. 

Fácies Comprimento 
(em cm) 

Características 
Texturais 

Estruturas 
Sedimentares 

Coloração 
Predominante 

Fm 37,0 Lama 
Maciça 

 

2,5Y 3/2 marrom 
acinzentado a 2,5Y 7/2 

cinza claro 

Fl 5,4 Lama e areia fina 
Maciça, com rara 

presença de delgadas 
lâminas de areia fina 

2,5Y 5/2 marrom 
acinzentado 

Fm 19,2 Lama 
Maciça 

 
10YR 2/2 marrom 

muito escuro 

Sd 2,3 Areia fina 
Sem estruturas visíveis 

 
10YR 2/1 preto 

Fm 49,6 Lama 
Maciça 

 

10YR 5/3 marrom 
a 

10YR 2/1 preto 

Fl 13,1 Lama e areia fina 
Maciça, com rara 

presença de delgadas 
lâminas de areia fina 

2,5Y 6/4 marrom 
amarelado claro 

Fm 29,5 Lama 
Maciça 

 

10YR marrom 
acinzentado escuro a 

5Y 2/2 preto 

Fl 8,9 Lama e areia fina 
Maciça, com rara 

presença de delgadas 
lâminas de areia fina 

5Y 2/1 preto 
a 

10YR 7/6 vermelho 

Ao longo dos 225 cm de sedimento recuperado em LT, foi possível definir duas fácies 

(Fig. 3.6) que se alternaram ao longo de todo o testemunho. Uma composta por lama e outra por 

lama com delgadas faixas de areia fina (Tabela 3.4). Nenhum fragmento orgânico foi 

encontrado neste pacote sedimentar. Destacaram-se as cores marrom, cinza e preto em todo o 

aporte sedimentar. 
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Figura 3.6: Vista parcial do testemunho LT. (Fotografia do acervo do autor) 

 

Tabela 3.4: Fácies do testemunho LT:  F – fina;  m - estrutura maciça, compacta; l – disposição laminar do sedimento; d – ausência 
de uma estrutura definida. Coloração baseada na tabela de cores de solo MUNSELL SOIL COLOR CHARTS. 

Fácies Comprimento 
(em cm) 

Características 
Texturais 

Estruturas 
Sedimentares 

Coloração 
Predominante 

Fm 75,0 Lama 
Maciça 

 
10YR 2/1 preto 

Fl 59,0 Lama e areia fina 
Maciça, com rara 

presença de delgadas 
lâminas de areia fina 

2,5Y 5/2 marrom 
acinzentado 

Fm 63,5 Lama 
Maciça 

 
7.5YR 6/3 marrom 

claro  

Fl 27,5 Lama e areia fina 
Maciça, com rara 

presença de delgadas 
lâminas de areia fina 

7.5YR 6/3 marrom 
claro 

No testemunho LN, foram preservadas em 259 cm de sedimento recuperado, três fácies 

(Fig 3.7) sendo uma predominantemente composta por lama, outra contendo uma alternância de 

lama e delgadas faixas de areia fina e uma apresentando apenas areia fina (Tabela 3.5). A 

presença de raízes foi notada nos 12 cm superficiais do testemunho. As cores marrom escuro, 

cinza claro e cinza escuro foram encontradas na parte superior do testemunho mas o amarelo 

ocre predominou, por vezes, associado a finos estratos de sedimento avermelhado. 
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Figura 3.7: Vista parcial do testemunho LN. (Fotografia do acervo do autor) 

 

Tabela 3.5: Fácies do testemunho LN: F – fina; S – areia; m – estrutura maciça, compacta; l – disposição laminar do sedimento; d – 
ausência de uma estrutura definida. Coloração baseada na tabela de cores de solo MUNSELL SOIL COLOR CHARTS. 

Fácies Comprimento 
(em cm) 

Características 
Texturais 

Estruturas 
Sedimentares 

Coloração 
Predominante) 

Fm 64,5 Lama 
 

Maciça 
 

7,5Y 3/4 marrom 
escuro a 5YR 7/1 

cinza claro 

Sd 8,5 Areia fina 
 

Sem estruturas visíveis 
 

10YR 4/1 cinza 
escuro 

Fm 132,1 Lama 
 

Maciça 
 

2.5Y 8/8 amarelo ocre 

Fl 15,0 Lama e areia fina 
Maciça, com rara 

presença de delgadas 
lâminas de areia fina 

2.5Y 8/8 amarelo ocre 
a 

10YR 3/3 marrom 
escuro 

Fm 38,9 Lama 
 

Maciça 
 

2.5Y 8/8 amarelo ocre 

Finalmente, em LP foram recuperados 195 cm de testemunho onde predominou apenas 

uma fácies (Fig. 3.8). Uma lama compacta se distribuiu ao longo de quase todo o pacote 

sedimentar sendo apenas, na porção mais superficial, substituída por lama porosa característica 

de turfeira (Tabela 3.6). Este testemunho foi o que apresentou a coloração mais homogênea ao 

longo de toda a sua extensão, pouco variando entre o preto e as matizes de cinza. Na porção de 

topo onde apresentou a característica turfosa a coloração preta, por vezes, era substituída por 

uma de tonalidade morrom escura. Em nenhum momento ao longo deste pacote sedimentar foi 

observado fração areia. 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 24  

57 

 

Figura 3.8: Vista parcial do testemunho LP. (Fotografia do acervo do autor) 

 

Tabela 3.6: Fácies do testemunho LP: F – fina; m – estrutura maciça, compacta. Coloração baseada na tabela de cores de solo 
MUNSELL SOIL COLOR CHARTS. 

Fácies Comprimento 
(em cm) 

Características 
Texturais 

Estruturas 
Sedimentares 

Coloração 
Predominante 

Fm 195,0 Lama 

 
Maciça com relativa 
porosidade na região 

de topo 
 

10YR 2/1 preto no 
topo a 2,5Y 7/2 cinza 

claro na base 

A idéia de que o número de fácies sedimentares seria limitado, repetindo-se com 

freqüência em rochas e sedimentos de diferentes idades em toda parte do mundo é um consenso 

na opinião de Selley (1982) apesar dele mesmo salientar para o fato de que fácies sedimentares 

idênticas não deveriam existir. Os resultados encontrados demonstram um número, 

relativamente limitado de fácies. Não foram encontradas fácies rigorosamente idênticas, mas, 

em se tratando de características texturais e estruturas sedimentares, estes parâmetros se 

repetiram tanto no mesmo testemunho como foi recorrente em outros. 

De acordo com McLane (1995), o predomínio de lama demonstra que o processo 

deposicional envolveu baixa energia permitindo a decantação das partículas sendo isso 

característico de ambiente lêntico. Isto se aplicou aos testemunhos recuperados onde se 

percebeu o domínio de lama permitindo inferir que durante o processo de deposição destes 

pacotes sedimentares os ambientes funcionaram, em grande parte, como um sistema lacustre ou 

paludal. 
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Meis e colaboradores (1978 e 1979) destacam eventos de transgressão e regressão durante 

o processo de formação dos lagos do médio rio Doce. Os resultados encontrados não apontam 

para que eventos destas proporções tenham atingido os ambientes estudados, ao menos durante 

o Holoceno. Tundisi e Tundisi (1982) defendem que pequenas flutuações do nível desse sistema 

de lagos são normais. Rodrigues-Filho e Muller (1999) corroboram a idéia das pequenas 

margens de flutuações serem naturais do sistema quando associam a presença de areia na argila 

lacustre a fluxo mais intenso durante o aumento das chuvas e ao recuo lacustre durante o 

Holoceno. Neste trabalho, foi possível observar que fácies compostas por sedimentos com 

predomínio de lama se alternaram com aquelas que apresentaram uma mescla de lama com areia 

fina e, até mesmo, com aquelas compostas exclusivamente por areia fina (Tabelas 3.3, 3.4 e 

3.5). Isto foi interpretado como alteração na profundidade da lâmina d’água ora mais profunda, 

permitindo maior acúmulo de aporte argiloso, ora diminuindo a altura da lâmina d’água 

possibilitando a adição de partículas na fração areia fina. Rodrigues-Filho e Müller (1999) 

relatam que, em grande parte dos pacotes sedimentares, a coloração variável entre marrom e 

preto caracterizam ambientes de pouca profundidade e anóxico. Acredita-se, entretanto, que esta 

coloração mais escura seja indicativa realmente de um ambiente anóxico, mas que a 

profundidade não poderia ser determinada apenas por essa coloração de sedimentos já que esta 

mesma característica pode ser encontrada no fundo de lagos de diferentes alturas de lâminas 

d’água. Os ambientes em que foram recuperados os testemunhos apresentavam situações de 

entorno distintas e isso pode ter interferido na formação de fácies contendo faixas de areia fina 

inter-estratificada com lama. Os furos de sondagens foram realizados no ponto mais interior 

possível da área assoreada evitando ao máximo a influência das margens. Mesmo assim as áreas 

de entorno onde foram recuperados LN e LP apresentavam encostas e por mais que o ponto de 

coleta estivesse distante o conjunto lacustre pode ter recebido aporte de sedimento carreado por 

águas pluviais. A alternância de fácies de lama com fácies de lama com presença de faixas de 

areia fina, presentes nesses perfis seriam atribuídas à momentos de maior e menor intensidades 

de chuvas durante o período de deposição do pacote. A mudança paleoclimática na região 

durante o Holoceno, partindo de um clima mais frio e seco para atingir uma condição mais 

quente e úmida, já havia sido apontada por diversos autores que estudaram desde a análise 

estratigráfica de acumulações de depósitos fluviais e de encostas até o conteúdo palinológico de 

testemunhos de alguns lagos do sistema (Overloop 1981, Meiss 1977, Meiss e Machado 1978, 

Meiss e Monteiro 1979, Ybert et al. 1993 e 1995). LPERD e LP, entretanto, foram resgatados 

de áreas muito distantes das quebras do relevo das encostas creditando-se a presença de lâminas 

de areia fina encontrada em algumas fácies de LPERD à condição de lâmina d’água pouco 

profunda como atribuída por Rodrigues-Filho e Müller (1999) que estudaram um outro corpo 

lacustre deste mesmo complexo. De certa forma isto está de acordo com os resultados apontados 

pela análise palinomórfica apresentada no capítulo 6. 
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Estudos sedimentológicos no médio vale do rio Doce foram realizados, sobretudo, na 

tentativa de se explicar a origem do Sistema Lacustre da região (Meis e Machado 1978, Meis e 

Monteiro 1979, Mello 1997 e 1999, Rodrigues-Filho e Müller 1999, Saadi 1991). Em nenhum 

deles, foi identificado, durante a fase lacustre dos testemunhos estudados, uma fácies constituída 

essencialmente por sedimento na fração areia fina como a que forma a fácies Sd  em LPERD e 

LN (Tabelas 3.3 e 3.5). A situação destas fácies é considerada aqui, anômala, em um contexto 

ambiental marcado por sedimentação, predominantemente, de menor fração. A coloração escura 

da areia fina encontrada nessas fácies, associada à ausência de uma estrutura sedimentar visível 

aponta para um momento de anoxia elevada. 

Rodrigues-Filho e Muller (1999) afirmam que o pacote sedimentar demonstra o grau de 

erosão e a composição da área fonte dos sedimentos. Dessa forma, o pacote sedimentar estudado 

comporta informações da área que funcionou como fonte para a sua formação. O latossolo, da 

região, vermelho-amarelado (definidos por Meiss 1977 e Camargo et al. 1966 apud Tundisi e 

Tundisi 1982) esteve representado nos sedimentos recuperados demonstrando que as áreas 

fontes para a formação dos pacotes sedimentares recuperados foram mesmo as regiões de 

entorno. Os resultados mineralógicos apresentados no item 3.4 também apontam para essa 

conclusão. A coloração escura encontrada nos testemunhos corrobora a idéia da associação de 

material autóctone e, possivelmente, também alóctone de natureza orgânica, em um ambiente 

lacustre onde predominou a fase anóxica. 

O testemunho LP apresentou as mesmas características texturais, estruturais e coloração 

ao longo de todo o seu comprimento e, portanto, permitiu a identificação de apenas uma fácies 

sedimentar. Possivelmente, a vegetação de mata semi-decídua que ocupava todo o seu entorno, 

teve influência primordial, fomentando este pacote deposicional com um aporte intenso de 

matéria orgânica, o que pode ter sido o diferencial em relação aos demais ambientes estudados 

que não eram margeado por vegetação tão densa. 

Analisando uma camada turfosa Overloop (1981) chegou à conclusão que ela estaria 

associada não a um lago mas sim a uma umidificação do solo como ocorre em áreas 

encharcadas, ou brejos rasos. Acredita-se que o mesmo vem ocorrendo, bem recentemente, com 

a área onde foi recuperado LP visto que, uma camada turfosa se distribui nos 5 cm superficiais 

do testemunho. Isto é corroborado pelos dados palinológicos apresentados no capítulo 6. 

A presença de bioclastos nas porções mais superficiais dos testemunhos demonstra o 

avançado estágio de assoreamento que estes ambientes lacustres se encontram permanecendo, 

grande parte do tempo, expostos à ação da vegetação herbácea colonizadora. 
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3.4. CONTEÚDO MINERALÓGICO 

As análises revelaram a caulinita como o argilomineral predominante em todas as 

amostras analisadas. Estes resultados estão de acordo com os encontrados em sedimentos de 

fração argila estudadas de norte ao sul do país (Albers et al. 2002, Barros et al. 2008, Kaschuk 

et al. 2006, Souza Junior et al. 2007, Varela et al. 2005). 

A identificação do argilomineral caulinita levou em consideração as características dos 

difratogramas, principalmente, na condição em que a amostra foi submetida ao aquecimento. 

Dessa forma, os valores dos picos em estado natural e glicolado foram coincidentes para 

caulinita (distância interplanar = 7) enquanto que nenhum pico era formado quando a amostra 

foi submetida ao aquecimento. A figura 3.9 ilustra a formação de um pico no valor de 7,161 em 

condição normal, um valor de 7,077 na condição glicolada e, finalmente, a ausência de 

formação de picos na condição aquecida. 

 

 

Figura 3.9: Difratograma de raios X do padrão de caulinita mostrando os valores de picos nas 
condições normal, glicolada e aquecida 
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Constituintes da fração argila foram identificados por Souza Junior e colaboradores 

(2007) em análise de solos subtropicais. Na oportunidade os autores concluíram que a caulinita 

foi o mineral predominante devido ao avançado estágio de intemperismo promovido pelo clima 

subtropical. Atualmente, o clima tropical quente e semi-úmido da região do médio rio Doce 

(Nimer 1989 apud Mello et al. 1999) tem influência direta no intemperismo regional. Os altos 

teores de caulinita presentes nos sedimentos recuperados indicam um elevado grau de 

intemperismo durante todo o processo deposicional dos ambientes lacustres assoreados 

estudados. É possível que no decorrer de todo esse tempo o clima pouco tenha se diferido do 

atual. 

Esses mesmos autores relacionam o predomínio da caulinita a argilas de solos com 

drenagem variando de moderada à excessiva. Rodrigues-Filho e Muller (1999) apesar de terem 

identificado minerais como goetita, gibbsita e siderita na porção do pacote de sedimentos 

argilosos recuperado da lagoa Silvana, que chamaram de zona II, também tiveram a presença 

marcante da caulinita e relacionaram esta condição à formação de um lago raso. Acredita-se que 

durante a formação dos pacotes sedimentares recuperados em LN, LT e LP a drenagem, se 

houve, ocorreu de forma moderada à excessiva ou ainda que, o ambiente predominante foi o de 

um lago de pouca profundidade. Esta segunda possibilidade tem um maior suporte nos dados 

palinológicos obtidos neste trabalho e apresentados no capítulo 6. 

Analisando o pacote sedimentar que preenche a lagoa Dourada, no estado do Paraná, 

Melo (2002) encontrou caulinita e ilita. Uma vez que, clorita e ilita presentes na constituição das 

rochas fontes, são argilominerais que tendem a transformar-se em caulinita e gibbisita nos 

horizontes superficiais dos solos tropicais com chuvas bem distribuídas, o autor concluiu que as 

fases paleoclimáticas verificadas durante a sedimentação não propiciaram a erosão, deposição e 

preservação dos argilominerais mais instáveis. Em apenas algumas porções do testemunho LN, 

observou-se a presença de um argilomineral considerado instável, no caso clorita, demonstrando 

que as condições paleoclimáticas ocorridas durante o processo de formação dos depósitos 

sedimentares analisados também não possibilitaram a preservação de argilominerais de grande 

instabilidade. 

De acordo com Gonçalves et al. (2006), regiões onde a precipitação é elevada, e, 

portanto, a lixiviação mais intensa e os solos mais ácidos, como ocorrem em baixas latitudes, a 

caulinita é favorecida. Áreas com lixiviação limitada, como ocorre tipicamente em regiões 

temperadas, favorecem a formação de ilita e clorita. Grande parte dos pacotes sedimentares 

preservados em LN, e também em LP, apresentam a constituição do argilomineral caulinita o 

que pode ser indicativo que as áreas fontes passaram por grande processo de lixiviação. 
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Apesar da caulinita ter sido predominante em todos os sedimentos analisados, por vezes 

ela foi encontrada associada a outros argilominerais como clorita, ilita e montmorilonita. A 

clorita pode ter diferentes origens podendo ocorrer como mineral primário em rochas 

ultramáficas sendo muito comum em rochas metamórficas e também como mineral autigênico e 

como produto hidrotermal (Dixon et al. 1977). Ocorre, ainda, como produto da biotita (Humbert 

e Marshall 1943). Clorita usualmente indica condições semi-áridas. Sua presença foi muito 

pontual em dois momentos do testemunho LN, não sendo observada ao longo dos demais 

pacotes sedimentares analisados. Sua presença é mais um indicativo de que durante o Holoceno 

o clima regional mudou de uma condição mais seca para uma mais úmida, o que é corroborado 

pelas análises palinomórficas apresentadas no tópico 3.5. 

Um diagrama ilustrando a estratigrafia mineralógica encontrada nos testemunhos 

analisados está representado pela figura 3.10, apresentada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10: Diagrama da estratigrafia mineralógica encontrada em três testemunhos 
sedimentares: LN (lago Lagoa Nova); LT (Lago Toquinho) e LP (lago Lagoa Preta) recuperados de 
áreas lacustres colmatadas no médio vale do rio Doce. 
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3.5. REGISTROS PALINOLÓGICOS 

As análises palinológicas de três dos testemunhos recuperados estão descritas a seguir. Os 

resultados sugerem diferentes interpretações ambientais demonstrando que o processo evolutivo 

desses meios ocorre de maneira independente não havendo a possibilidade de se determinar um 

fator indutivo único para se explicar os estágios de assoreamento em que estes corpos lacustres 

se encontram atualmente. 

O testemunho LPERD apresentou restos vegetais, como fragmentos de folhas, raízes e 

caules herbáceos dos 9,0 cm de profundidade até o topo (Fig 3.11). Provavelmente, ocorreu no 

local um aporte superficial, devido à presença abundante de restos vegetais. Foi possível 

identificar: cinco tipos de fitoclastos, três tipos de esporos de pteridófitas e 11 tipos de grãos de 

pólen. Dentre os fitoclastos foram identificados não opacos bioestruturados e opacos (Fig. 3.12). 

 
 

Figura 3.11: Porção superior do testemunho de sondagem LPERD. As letras indicam seções do 
pacote sedimentar que apresentaram restos orgânicos como fragmentos de folhas e de caules. As 
setas apontam partes de raízes secundárias. (Acervo fotográfico do autor). 
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Figura 3.12: Palinomorfos do tipo fitoclastos identificados no testemunho LPERD: fitoclasto não 
opaco bioestruturado (A); fitoclasto não opaco bioestruturado estriado (B); fitoclasto não opaco 
bioestruturado perfurado (C); fitoclasto opaco com bordas marrons (D); fitoclasto opaco 
bioestruturado (E). 

Em seu trabalho, Meyer e colaboradores (2005a), atribuíram a presença de fitoclastos 

opacos e não opacos ao transporte hídrico. Possivelmente isto também tenha ocorrido no ponto 

onde LPERD foi coletado, visto que, todo o seu entorno é constituído de vegetação arbórea com 

sub-bosque desenvolvido e a parte orgânica presente na superfície da área de coleta é acumulada 

por ação de pequenos fluxos que se formam com as chuvas. Os fitoclastos não opacos, 

provavelmente, se originaram da decomposição de partes vegetais do entorno do ambiente 

assoreado sendo, posteriormente, transportados pela água da chuva. Os fitoclastos opacos 

representam as estruturas de tecido preservadas como resultados de queima. Isso corrobora o 

trabalho de Tundisi e Tundisi (1982) onde os autores apontam para a ocorrência de um incêndio 

de grandes proporções, na década de 1970, que atingiu o local onde foi recuperado o 

testemunho LPERD. Os esporos de pteridófitas identificados, na porção superior do 

testemunho, são pertencentes às famílias Cyatheaceae, Blechnaceae e Polypodiaceae (Fig. 3.13). 

 

Figura 3.13: Esporos: Cyatheaceae (A); Blechnum sp. (B); Blechnum sp. e grão de pólen de 
Asteraceae (menor) (C); Polypodiaceae (D). 

De acordo com o relatório CETEC (1981), uma das subdivisões tipológicas consideradas 

para a vegetação do Parque Estadual do Rio Doce, trata-se do Samambaial, um tipo fito-

fisionômico constituído por vegetação puramente herbácea com domínio de pteridófitas 

invasoras encontradas nos antigos canais de drenagem, de relevo plano e solos moderadamente 

bem drenados. É possível que esta condição tenha sido muito próxima àquela ocorrida ao longo 

da deposição da porção superior (10 cm de topo) do pacote sedimentar LPERD. Dentre os 11 
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tipos de grãos de pólens encontrados, foi possível identificar seis, ilustrados na Figura 3.14, que 

puderam ser agrupados conforme o hábito em arbóreos e herbáceos arbustivos (Tabela 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Grãos de pólen: Phytolaccaceae (A); Chenopodiaceae (B); Euphorbiaceae (C, D e E); 
Ilex sp. (Aquifoliaceae) (F); Asteraceae (G); Cyperaceae (H); grãos de pólen não identificados (I-O). 

 

Tabela 3.7: Ocorrência dos grãos de pólens identificados nos tipos de vegetação de LPERD. 
Hábito 

Família Floresta Estacional 
Semidecídua Submontana 

Arbóreo Herbáceo e arbustivo 

Phytolaccaceae X  X 
Chenopodiaceae X  X 
Euphorbiaceae X X  
Aquifoliaceae (Ilex sp.) X X  
Asteraceae X  X 
Cyperaceae X  X 

 

Os tipos de grãos de pólens e outras estruturas orgânicas pertenceram a Taxa de 

ocorrência registrada para a Floresta Estacional Semidecídua Submontana. A família 

Phytolaccaceae, segundo Neves et al. (2006), é pantropical ocorrendo, principalmente, na 

América do Sul e seus representantes são de hábito herbáceo a arbustivo, raramente arbóreos, 

preferencialmente, associados à ambientes florestais em geral. Lorenzi (2002) a família 

Euphorbiaceae pode ter representantes na caatinga arbórea dos estados de Goiás, Minas Gerais, 

Piauí, Pernambuco, Bahia e Espírito Santo; nas matas tropicais e terrenos pantanosos da 

Amazônia; nas florestas semidecíduas de altitude e matas de Pinhais do estado do Paraná; e nas 
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mais diversificadas formações vegetacionais brasileiras, com ou sem ação antrópica, como 

florestas ombrófilas, matas ciliares, floresta pluvial atlântica, florestas latifoliadas e florestas 

semidecíduas. Nestes mesmos ambientes, porém geralmente associado à vegetação secundária, 

ocorrem os representantes do gênero Ilex da família Aquifoliaceae (Lorenzi 2002). Ybert et al. 

(1995) descreveram a presença de pólens de árvores de floresta semidecídua e de mata ciliar em 

um testemunho holocênico recuperado do Lago Dom Helvécio, um dos principais do sistema 

lacustre do médio rio Doce. Os registros observados no testemunho LPERD são representantes 

do mesmo tipo de vegetação atual indicando que este conjunto vegetacional, provavelmente, 

tenha sido o mesmo durante o Holoceno. O sedimento presente caracteriza-se por uma lama 

redutora com alta concentração de matéria orgânica em decomposição. Isto indica, de acordo 

com Uesugui (1979), que não houve processo oxidativo no ambiente, favorecendo o bom estado 

de preservação encontrado nos palinomorfos. A formação de ambientes redutores é influenciada 

pelos climas úmidos, que permitem o aumento da cobertura vegetal e o aumento da degradação 

de matéria orgânica. Entretanto, a presença de palinomorfos deformados e perfurados, 

demonstra que este material ficou um determinado tempo em exposição ao ar e aos 

microorganismos como afirma Luz et al. (2005). Poucos foram os palinomorfos que 

mantiveram sua integridade praticamente intacta. A presença de alto grau de deformidade e 

perfurações na exina sugere que durante a formação do pacote sedimentar de LPERD, 

possivelmente, boa parte dos palinomorfos ficou exposta na superfície de entorno antes de 

serem carreados para o lago, ou foi submetida à atuação de microorganismo após serem 

incorporados neste ambiente. Uma terceira possibilidade é que esta ação microbiana tenha 

ocorrido durante o tempo em que os palinomorfos ficaram na superfície de entorno sendo 

carreado, posteriormente, para o lago já sob o resultado da ação ao sol e à microbiota. Esta 

última condição pode ser reforçada ao se considerar que Tundisi e Tundisi (1982) observaram o 

alto grau de decomposição que ocorre com o material orgânico que compunha o entorno de 

cinco corpos lacustres estudados na região, antes de serem lixiviados para os lagos. 

No pacote sedimentar recuperado em LT foi possível identificar um rico material bem 

preservado de palinomorfos compostos de polens e esporos. A análise palinológica revelou 

palinomorfos dos seguintes grupos botânicos: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas, 

Angiospermas, além de fungos e algas. Foram identificados 60 Taxa, 39 grãos de pólen de 

angiospermas, 10 esporos de pteridófitas, 5 esporos de fungos, 2 grãos de pólen de 

gimnospermas (Podocarpus sp. e Araucaria angustifólia), Spirogyra sp., Zygnema sp. e 

Botryococcus braunii representando as algas de água doce e o esporo de briófita Anthoceros. A 

relação completa dos palinomorfos recuperados encontra-se na Tabela 3.8. O resultado 

demonstrou que 81% das famílias descritas são representantes da flora atual do Parque Estadual 

do Rio Doce e que 19% não são encontradas na flora atual. O intervalo estudado, sugere uma 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 24  

57 

possível mudança partindo de um clima quente e seco para um quente e úmido, que se 

caracterizam pela alternância dos tipos polínicos da vegetação de cerrado dominantes desde a 

base até 62 cm e floresta semi-decídua que predominou daí até o topo. Isto corrobora o que é 

defendido pelos autores Overloop (1981) e Ybert et al. (1995) para a região durante o Holoceno. 

Ao longo do testemunho palinomorfos de mata semidecídua sucederam registros de Cerrado e 

ao final uma possível ação antrópica interferiu no desenvolvimento da paisagem atual. Pólens de 

Bignoniaceae (Tabebuia) e Chrysobalanaceae (Couepia) são representantes características de 

Cerrado (Lorenzi 2002). Palimomorfos destes grupos foram encontrados na parte mais próxima 

Tabela 3.8: Relação do resultado da análise palinomórfica em LT. As espécies possíveis de serem identificadas encontram-
se entre parênteses 
Famíla (Nome específico)                                                                                                                                          Famíla (Nome específico) 

Adiantaceae (Pityrogramma)                                                                                                                                                            Loranthaceae 

Amaranthaceae                                                                                                                                                        Lycopodiaceae (Lycopodium) 

Anthocerotaceae (Anthoceros)                                                                                                                                              Lythraceae (Cuphea) 

Annonaceae                                                                                                                                                                                     Malpighiaceae 

Aquifoliaceae (Ilex)                                                                                                                                                   Melastomataceae (Leandra) 

Araucariaceae (Araucaria)                                                                                                                                                                     Meliaceae 

Arecaceae (Mauritia)                                                                                                                                                                    Microthyriaceae 

Aspleniaceae (Asplenium)                                                                                                                                                  Mimosaceae (Mimosa) 

Bignoniaceae (Tabebuia)                                                                                                                                                                        Moraceae 

Bombacaceae (Pseudobombax)                                                                                                     Myrtaceae (Eugenia, Eucalyptus, Gomidesia) 

Caesalpiniaceae (Sena e Cassia)                                                                                                                                                        Myrsinaceae 

Celastraceae (Maytenus)                                                                                                                                                                      Onagraceae 

Chenopodiaceae                                                                                                                                                                              Plantaginaceae 

Chloranthaceae (Hedyosmun)                                                                                                                                   Polypodiaceae (Polypodium) 

Chrysobalanaceae (Couepia)                                                                                                                                              Proteaceae (Euplassa) 

Compositae (Solidago, Elephantopus, Vernonia, Baccharis, Gnaphalium, Aspilia, Eupatorium)                            Polygonaceae (Polygonum) 

Convolvulaceae                                                                                                                                                                       Pteridaceae (Pteris) 

Cucurbitaceae                                                                                                                                                                       Rubiaceae (Borreria) 

Cyatheaceae (Alsophila, Cyathea)                                                                                                                    Sapindaceae (Serjania, Cupania) 

Cyperaceae                                                                                                                                                                            Schizaceae (Anemia) 

Dickoniaceae (Dicksonia)                                                                                                                  Sordariaceae (Neurospora, Celasinospora) 

Dematiaceae,                                                                                                                           Sporae multicellae (Multicellites, Brachysporites) 

Ericaceae (Gaylussacia)                                                                                                                                      Sporae dicellae (Dyadosporites) 

Euphorbiaceae (Alchornea, Croton, Dalechampia)                                                                                                                     Tiliaceae (Tilia) 

Fabaceae                                                                                                                                                                     Thymelaceae (Daphnopsis) 

Gleicheniaceae (Gleichenia)                                                                                                                                Verbenaceae (Aegiphila, Vitex) 

Graminae                                                                                                                                                                   Zygnemataceae (Spirogyra) 

Leguminosae 

Lentibulariaceae 

à base do testemunho até por volta dos 62 cm de profundidade. Por outro lado, a partir desta 

profundidade foram encontrados registros de representantes de Aquifoliaceae (Ilex), Fabaceae, 

Melastomataceae (Leandra), Meliaceae, Myrtaceae (Eugenia, Eucalyptus, Gomidesia), 

Polygonaceae (Polygonum), Proteaceae (Euplassa), Rubiaceae (Borreria), Tiliaceae (Tilia), dão 
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indícios do estabelecimento da Floresta Semidecídua. Entretanto, quanto mais se aproxima do 

topo do pacote sedimentar, os registros de Annonaceae, Arecaceae (Mauritia), Araucariaceae 

(Araucaria), Bombacaceae (Pseudobombax), Caesalpiniaceae (Sena e Cassia), Celastraceae 

(Maytenus), Compositae (Solidago, Elephantopus, Vernonia, Baccharis, Gnaphalium, Aspilia, 

Eupatorium), Euphorbiaceae (Alchornea, Croton, Dalechampia), Lythraceae (Cuphea), 

Mimosaceae (Mimosa), Moraceae, Myrsinaceae, Sapindaceae (Serjania, Cupania), Verbenaceae 

(Aegiphila, Vitex) e Zygnemataceae (Spirogyra) caracterizam um ambiente secundário, que 

passou por fase lacustre e, posterior alagamento, sendo o único ambiente estudado, com sinais 

de ação antrópica pela presença de representantes de flora exótica (Lorenzi H. 2002, Luz et al. 

2005, Meyer et al. 2005a e b, Ybert et al. 1995) apontada por acúmulos de palinomorfos 

pertencentes à família Araucariaceae e ao gênero Baccaris, por exemplo, presentes nos 75,0 cm 

superiores, principalmente nos 10,0 cm de topo, dos 225,0 cm de testemunho recuperado (Fig. 

3.15). 

 
 

Figura 3.15: Porção superior do testemunho de sondagem LT. As letras indicam porções do pacote 
sedimentar que foram submetidas à análise palinológica resultando na identificação de 
palinomorfos exóticos atribuídos à introdução por ação antrópica. A letra (A) refere-se à porção 
mais próxima ao topo e (B) à porção voltada à base do pacote sedimentar. (Acervo fotográfico do 
autor). 

Finalmente, no testemunho LP a análise palinológica demonstrou que os palinomorfos 

identificados pertencem aos seguintes grupos: esporos de fungos, grãos de pólen, 

cianobactérias, esporos de pteridófitos, e algas. Os esporos de fungos aparecem com coloração 

marrom, isolados ou em agregados de grãos. Dentre os grãos de pólen há predominância de 

grãos de pólen porados, com os colporados e colpados como elementos subordinados. As 
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cianobactérias que mostram um hábito aparentemente colonial e filamentoso apresentam menor 

distribuição no topo e na base do testemunho. As algas incluem Botryococcus braunii (Kützing, 

1849) e Pediastrum sp. (Meyen, 1829), ambas com percentuais inferiores a 1,2%, ao longo de 

todo o testemunho (Fig. 3.16). 

 

Figura 3.16: Distribuição dos palinomorfos encontrados ao longo de LP. Dentre os registros 
destacam-se os fitoclastos opacos (OP); fitoclastos não opacos (NOP); cutículas (CUT); polens 
(POL); esporos (SPO); algas (ALG); cianobactérias (CIA) e fungos (FUN) 

De acordo com a quantidade de matéria orgânica amorfa (MOA), é possível caracterizar a 

existência de condições desóxicas a anóxicas dos paleoambientes deposicionais tais como 

interface água/sedimento dos lagos. Esta interpretação está baseada no fato de que a alta 

porcentagem de matéria orgânica amorfa é característica de áreas de alta preservação devido a 

condições redutoras e de baixa energia, especialmente aquelas afastadas de áreas de atividade 

flúvio-deltáicas que estão associadas com processos de diluição por esporomorfos e fitoclastos 

(Bustin 1988, Tyson 1995). O predomínio de matéria orgânica amorfa - MOA (70-95%), 

esporos de fungo e fitoclastos opacos corroídos como elementos subordinados nos permite 

concluir que este lago apresentou condições anóxicas-desóxicas, compatíveis com lâmina 

d’água de pouca profundidade depositada em ambiente lacustre ou paludal. Em condições 

ambientais onde há deficiência de oxigênio (desóxica/anóxica), ocorre a preservação dos 
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componentes lábeis, ricos em hidrogênio, que fluorescem quando expostos à excitação de luz 

azul ou ultravioleta. Desta forma, a intensidade e coloração da fluorescência da matriz de 

partículas amorfas heterogêneas pode ser medida através de padrões de intensidade de 

fluorescência. Como a matriz da matéria orgânica amorfa é mais facilmente oxidada, a resposta 

total da fluorescência, incluindo as inclusões de outros tipos de partículas orgânicas, vai refletir 

a natureza do plâncton e dos processos oxidativos do ambiente deposicional (Tyson 1995). A 

presença de fitoclastos não opacos no conjunto da matéria orgânica particulada indica condições 

óxicas, proximidade da fonte fluvial e entrada de sedimentos da borda através de enxurradas 

quando chove. Já os fitoclastros opacos apresentam maior resistência a degradação e 

permanecerão no ambiente deposicional após a destruição seletiva da maioria dos outros 

componentes da matéria orgânica particulada. Percentuais elevados de fitoclastos opacos estão 

associados a sedimentos de granulometria grossa, e, ambientes de alta energia (Meyer et 

al.2005a, Tyson 1993). Foi constatada uma oscilação da freqüência de matéria orgânica amorfa 

entre 70 e 90%. Esta oscilação diminuindo os valores de MOA coincide com o aumento de 

fitoclastos opacos e não-opacos. Provavelmente, a entrada dos fitoclastos dilui a MOA 

propiciando a atividade do O2 na coluna d’água e/ou na interface água sedimento. No registro 

sedimentar da Lagoa Preta não existe evidências da presença de sedimentos de granulometria 

grossa, que possam ser atribuídos ao aporte fluvial ou enxurradas. A presença dos fitoclastos 

não opacos pode ser atribuída à degradação da vegetação da borda do corpo lacustre na lâmina 

d’água. Após a análise palinomórfica baseada na matéria orgânica particulada recuperada dos 

sedimentos do testemunho de sondagem LP, na área do Parque Estadual do Rio Doce, pode-se 

considerar que os resultados de uma grande quantidade de MOA e de ausência significativa de 

algas como Botryococcus braunii e Pediastrum sp., refletem um ambiente característico de um 

lago raso ou de um ambiente paludal. Estudando o lago Jacaré, Overloop (1981), conclui que 

antes houve a formação de um charco e depois a instalação do lago. Difícil saber se esta fase 

ocorrida em LP é antecessora a um lago propriamente dito, mas, a fase de charco encontrada na 

base do testemunho recuperado do lago Jacaré seria correspondente à condição paludal 

encontrado em todo o testemunho LP. Provavelmente, este ambiente encontra-se em processo 

de assoreamento durante todo o tempo de deposição sedimentar que formou o testemunho 

recuperado. 

Tundisi e Tundisi (1982) já chamavam a atenção, naquela época, para o grande aporte de 

material alóctone como folhas, galhos, frutos e sementes que eram lixiviados para os lagos Dom 

Helvécio, Bonita, Carioca, Belgo Mineira e “33” constituintes do sistema lacustre do rio Doce, a 

partir da vegetação de entorno. Luz et al. (2005) enfatiza o fato de que a vegetação do cinturão 

de borda do lago Campelo, estado do Rio de Janeiro, foi refletida amplamente no espectro de 

pólens preservados e consideravam que obedecer ao parâmentro demonstrado por Koff et al. 
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(2000) no qual a proporção do influxo de pólens para dentro do lago cai com o aumento da área 

lacustre era importante para se conseguir um volume seguro de informações palinomórficas da 

vegetação de entorno. Os furos de sondagem, como já comentado no capítulo 4, foram feitos no 

ponto a atingir a maior distância possível da borda, mas também com a preocupação de não 

amostrar em local tão distante cuja proporção do influxo de pólens, esporos e outros 

palinomorfos fosse tão baixa. Em todos os ambientes amostrados, procurou-se fazer a 

recuperação do testemunho a cerca de 100 metros de distância da margem. Quanto ao que foi 

observado por Tundisi e Tundisi (1982), observou-se na superfície das áreas assoreadas uma 

concentração muito grande de material vegetal como os listados pelos autores, em um gradiente 

que diminuía à medida que se adentrava para o interior dos ambientes lacustres demonstrando 

que este processo aparentemente é contínuo. Entretanto, ao longo dos testemunhos, a 

preservação de restos orgânicos sempre foi muito rara sugerindo que o nível de decomposição 

desse material ao longo da formação do pacote sedimentar, quando ocorreu o aporte para os 

ambientes lacustres, tenha sido relativamente, alto. 

Em relação à identificação de ação antrópica através dos dados palinológicos, somente 

pôde ser verificado na porção mais superior do testemunho LT (na porção de topo dentro dos 

10cm mais superficiais do testemunho), onde a presença de pólens de espécies introduzidas pelo 

homem é compatível com a flora exótica de pinus e gramíneas, utilizadas na região para 

celulose, madeira ou e pastagem. A presença pontual desses tipos polínicos demonstra que a 

interferência antrópica nada teve a ver com o processo de assoreamento desses ambientes que 

foram significativos ao longo de todo o Holoceno em todos os ambientes assoreados estudados, 

tanto no entorno como dentro do Parque Estadual do Rio Doce (PERD). 

Segundo as análises palinológicas da camada turfosa da lagoa Jacaré, datada de 9.840 + 

220 anos A.P., o início da deposição da camada turfosa não estaria associado a um lago, mas a 

uma umidificação do solo como áreas encharcadas, tendo o sistema de lagos se instalado 

definitivamente durante um intervalo de tempo posterior a 9.000 anos A.P. (Overloop 1981). 

Nenhum dos ambientes estudados corroboram esta conclusão. LT e LN já funcionavam como 

um lago em idade superior aos 9.000 anos propostos por Overloop e LP, durante todo o 

Holoceno, jamais apresentou uma lâmina d’água característica de um lago definitivamente 

instalado.  

Dados palinológicos apresentados por Turcq et al. (1994) sugerem uma mudança nas 

características da vegetação regional, que resultou no estabelecimento de florestas úmidas a 

cerca de 5500 anos atrás. Os resultados palinológicos encontrados em LT sugerem o 

estabelecimento de uma vegetação de floresta sucedendo uma composição de Cerrado durante o 

Holoceno, sem contudo, precisar a idade dessa ocorrência. 
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Segundo Turcq et al. (1994), a barragem dos vales tributários do rio Doce teria sido 

relacionada a uma fase de clima seco, no início do Holoceno, através de um episódio de intensa 

sedimentação aluvial quando a floresta ainda não estaria desenvolvida. Os resultados 

palinológicos encontrados nesse trabalho não permitiram corroborar ou refutar esta teoria. Os 

testemunhos LT e LN, apesar de datarem do início do Holoceno demonstraram palinomorfos 

distintos. Enquanto em LT, encontrou-se registros de vegetação de Cerrado nesta fase inicial 

holocênica, em LN encontrou-se registro de vegetação de floresta semi-decídua muito próxima 

da que hoje é encontrada na região. Já o testemunho LP que data do Holoceno médio, também 

apresentou registros da vegetação muito próxima daquela predomina na atualidade. 

Em um trabalho que envolveu análise geoquímica, mineralógica e palinológica de 

sedimento recuperado do lago Lagoa Silvana, Rodrigues-Filho e Muller (1999) defendem que 

desde 8.500 anos A.P. mudanças ambientais marcaram a expansão das florestas e o conseqüente 

aumento das proporções dos componentes autogênicos desse ambiente lacustre. É muito 

provável que os autores estejam certos. Os testemunhos aqui analisados e que apresentaram 

idade holocênica, ou apresentaram informação palinológicas de uma vegetação muito coerente 

com a atual, ou apresentaram uma sucessão no sentido da progressão da colonização de 

representantes florestas semi-decíduas sub-montana. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE COMPARATIVA E INTEGRAÇÃO DOS DADOS 

 
A possibilidade de comparar os resultados obtidos nos diferentes parâmetros considerados neste 

trabalho permite um entendimento mais integrado do preenchimento sedimentar nos ambientes 

estudados durante o Holoceno. 

4.1. A EVOLUÇÃO HOLOCÊNICA DOS AMBIENTES ASSOREADOS  

ESTUDADOS NO COMPLEXO LACUSTRE DO MÉDIO VALE DO RIO  DOCE 

A recuperação dos testemunhos dos lagos assoreados do médio vale do rio Doce 

demonstrou como estes ambientes, apesar de terem se originado a partir de um mesmo evento 

(seja por mudança paleoclimática como defendem Plug 1969, Overloop 1981, Turcq at al. 1994, 

Meis 1977 apud Castro 2001, Meis e Monteiro 1979, ou por influência de tectônica recente, 

apoiada por Barbosa e Kohler 1981, Suguio e Kohler 1992, Mello 1997, Mello et al. 1999, ou 

pela influência de ambos) evoluíram de maneira independente ao longo de todo o Holoceno e 

culminaram em condições ambientais muito similares nos dias atuais. 

A média de 2 metros de testemunhos recuperados pelo mesmo método de percussão e 

utilização de canos do tipo eletroduto possibilitou a preservação da seqüência de deposição 

sedimentar revelando que, apesar da evolução desses ambientes terem ocorrido de maneira 

independente, a correlação entre suas fácies sedimentares permite concluir que houve 

recorrência de eventos tanto entre alguns dos pacotes sedimentares como ao longo dos mesmos. 

Assim, considerando todo o testemunho LP (Fig. 3.4) este seria equivalente à fácies Fm 

correspondente aos 83,0 cm de topo do testemunho LT (Fig 3.2). Neste mesmo testemunho LT 

a fácies Fm entre 140 e 195 cm de profundidade corresponde à fácies Fm entre 64 e 105 cm de 

profundidade do testemunho LPERD (Fig 3.1) que por sua vez tem a fácies de topo equivalente 

à fácies de topo do testemunho LN (Fig. 3.3). Além dessas, as fácies Sd encontradas nos 

testemunhos LERD e LN, também são correspondentes. A figura 4.1 demonstra 

esquematicamente estas correlações estratigráficas. 

Apesar da evolução heterogênea dos ambientes estudados as fácies sedimentares que os 

constituem demonstram certas equivalências. Assim, as setas pretas da figura 4.1 indicam a 

correlação entre a fácies de topo do testemunho LT com todo o testemunho LP. As setas 

vermelhas demonstram a correlação entre a terceira fácies mais profunda de LT com duas das 

fácies identificadas em LPERD. Ressalta-se neste testemunho uma fácies funcionando como 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 24  

68 

uma verdadeira lente entre as fácies correlativas a LT. Esta lente está representada com um oval 

pontilhado (Fig. 4.1). A mesma figura esquemática mostra mais duas fácies de LPERD 

equivalentes a duas outras do testemunho LN. A primeira representada por setas amarelas, 

indica a correlação estrutural entre as fácies de topo dos respectivos testemunhos, enquanto a 

segunda, apontada por setas azuis apresenta  uma equivalência entre fácies de areia fina 

encontrada em ambos os  testemunhos. 

       

   LP              LT   LPERD      LN 

Figura 4.1: Correlações estratigráficas entre as fácies dos testemunhos recuperados. As setas 
equivalem demonstram aos limites de topo e base das fácies correspondentes. As cores diferentes 
foram adotadas apenas para facilitar a visualização. 

O ponto onde foi coletado o testemunho LP foi aquele onde a localização estava bem no 

interior do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e, portanto, completamente envolvido pela 

vegetação da Floresta Semidecídua Submontana e, em relação aos pontos de coleta de LN e de 
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LT, esteve bastante protegido da ação antrópica. As encostas presentes nos arredores 

onde foram recuperados LT e LN podem ter funcionado como grandes fornecedores do 

sedimento que ajudou no processo de assoreamento de ambos os lagos. Em LP onde o relevo 

não apresenta encostas próximas à região de coleta, aparentemente, o aporte do substrato da 

mata foi o grande fornecedor do material formador do pacote sedimentar resgatado. 

Com relação à influência antrópica na mudança ambiental com registros em testemunhos 

recuperados de ambientes lacustres, os trabalhos, mesmo com o aumento de pesquisas com esta 

abordagem, sobretudo nesta década, ainda são muito incipientes. A maioria dos estudos foram 

feitos em áreas de zonas temperadas (Augustinus et al. 2006, García-Rodrígues et al. 2007 e 

2002, Hilfinger IV et al. 2001, Hyatt e Gilbert 2000, Msaky et al. 2005, Palácios-Fest et al. 

2005, Tylmann 2005, Valero-Garcés et al. 2006, Woodward e Shumeister 2005). Em todos eles 

o parâmetro utilizado é a alteração da composição vegetacional observada a partir da presença, 

cada vez maior, de palinomorfos de plantas invasoras ou exóticas. Neste contexto, o único 

indício encontrado ocorreu na fácies de topo do testemunho LT (nos 10 cm iniciais de 

profundidade), onde esporos e polens de vegetação secundária como Mimosa sp. e vegetação 

exótica como Araucaria sp. comprovam o alto grau de alteração ambiental, permitindo a 

presença de plantas oportunistas e colonizadoras primárias, além de constatar o plantio de 

vegetação alóctone com a presença de registros da família dos pinheiros. Neste pacote 

sedimentar, em particular, mais de 80% dos registros pertenciam a representantes da flora atual 

do Parque Estadual do Rio Doce, sendo que, quase 20% do total dos palinomorfos identificados, 

sobretudo nos 10,0 cm superiores, pertenciam à flora de outros ambientes. Aliás, os dados 

palinomórficos corroboram, ainda mais, a idéia de que o processo de assoreamento é um evento 

natural e ocorre de maneira independente em cada ambiente lacustre da região. O testemunho 

LN, por exemplo, apresentou a maior parte do pacote formado em condições óxicas (Fig. 3.3) e 

a porção superior que continha uma lama marrom escura que preservou tão pouca informação 

biológica que impossibilitou a análise palinológica. Em LPERD (recuperado do lago Lagoa do 

Parque) e LT (recuperado do Lago Toquinho), houve a preservação de sedimentos escuros ao 

longo de todo o comprimento dos testemunhos (Figs. 3.1 e 3.2), sem apresentar fase óxica, e os 

registros palinológicos de ambos demonstraram preservação de estruturas de vegetação de 

entorno muito similar à atual, porém tendo a presença de registros exóticos apenas em LT 

(Tabelas 3.7 e 3.8). Além de apresentar um pacote sedimentar de coloração preta ao longo de 

todo o seu comprimento (Fig. 3.4), demonstrando uma fase anóxica contínua durante toda a sua 

formação, o testemunho LP não demonstrou nenhum registro de algas de água doce, sugerindo 

que durante todo o processo de formação desse pacote o ambiente não teve uma lâmina d’água 

desenvolvida, possibilitando inferir que, no máximo, o local tenha funcionado, durante este 

período, como um ambiente paludal. 
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É possível que pequenas mudanças climáticas tenham ocorrido durante a formação de LT 

partindo do pressuposto que da base até certa altura do pacote sedimentar houve registro de 

tipos polínicos da vegetação de cerrado (113cm – 62.1 cm) e, daí até o topo, o predomínio de 

representantes da floresta semi-decídua indicando uma variação de um clima quente e seco para 

um quente e úmido (os demais furos apresentaram registros da mata semidecídua e de vegetação 

ciliar). Isso já havia sido observado por Overloop em 1981 ao estudar os sedimentos turfosos 

provenientes da lagoa Jacaré onde os registros palinológicos mostraram uma sucessão de 

registros de savana fria para floresta tropical, demonstrando uma mudança climática mais fria e 

mais seca para uma condição mais quente e mais úmida. Os resultados obtidos em LT são muito 

similares aos encontrados pelo autor supracitado. 

Os registros palinológicos preservados no testemunho LPERD também revelam a 

possibilidade de ocorrência deste clima quente e úmido durante a sua formação, entretanto, os 

pólens de vegetação do cerrado foram encontrados em proporções muito menores em LPERD se 

comparados aos presevados em LT, sobressaindo-se os registros de vegetação de mata 

semidecídua, uma vez que, ao longo de todo o seu pacote sedimentar LPERD preservou 

informações de pólens compatíveis com a vegetação atualmente presente em seu entorno. A 

lama escura com alta concentração de matéria orgânica em decomposição encontrada em grande 

parte desde a base do testemunho indica a ausência de processo oxidativo no ambiente, 

favorecendo o bom estado de preservação encontrado nos palinomorfos. Isto ocorre, de acordo 

com McLane (1995), sob a influência de climas úmidos, que permitem o aumento da cobertura 

vegetal e o aumento da degradação de matéria orgânica. Porém, a presença de palinomorfos 

deformados e perfurados, em proporções crescentes nos centímetros mais superficiais do topo, 

demonstra que houve exposição deste material ao ar e à ação de microorganismos, apontando 

para uma diminuição do nível da água do lago, caracterizando um estágio avançado de 

assoreamento onde o ambiente mais funcionou como uma área alagada do que um lago, 

propriamente dito. Este tipo de comportamento também foi verificado por Luz et al. (2005) 

estudando sedimentos lacustres recuperados na região norte fluminense. Esta idéia de ambiente 

paludal também é observada no testemunho de sondagem LP a partir da análise de matéria 

orgânica particulada recuperada dos seus sedimentos. Isto pode ser retratado tanto pelas 

condições anóxicas-desóxicas (caracterizada pela coloração preta predominante em toda a fácies 

e compatíveis com lâmina d’água de pouca profundidade) como pelo registro de grande 

quantidade de MOA e ausência significativa de algas como Botryococcus braunii, Pediastrum 

tetras, Spyrogyra sp. e Mougeotia sp. Estes indícios foram utilizados por Garcia (1997), Luz et 

al. (2005 e 2003), Meyer et al. (2005a e b) e Ybert et al. (1995 e 1993) para determinar 

ambientes lacustres ou paludais. Como estas características estão presentes ao longo de todo o 

pacote sedimentar, é possível que este ambiente estivesse em processo de assoreamento durante 
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toda a segunda metade do Holoceno. Portanto, enquanto LPERD e LT representam pontos que, 

em algum momento do período Recente, funcionaram como ambientes realmente lacustres, 

sobretudo pela presença de registros de algas como Botryococcus braunii, LP funcionou 

efetivamente como um pântano exatamente pelo fato de, praticamente, não apresentar registros 

dessas algas. 

Com base nas fácies sedimentares identificadas nos testemunhos recuperados pode-se 

constatar que o processo de assoreamento não é linear, ou seja, não ocorre de forma homogênea 

e contínua, mas apresenta momentos alternados de fase de maior energia traduzido pela 

presença da fração areia, associada ou não à argila, e fase energeticamente mais equilibrada 

onde o predomínio da fração argila foi notória. Isto foi traduzido nos trabalhos de Meis e 

Machado (1978) e Meis e Monteiro (1979) como fases de transgressão ou submersão dos lagos 

e regressão ou emersão, respectivamente. Acredita-se que este processo de flutuação hidrológica 

tenha ocorrido ao longo de todo o processo de assoreamento dos ambientes estudados. Fácies 

onde a argila apareceu associada a areia fina foi recorrente em LPERD, LT e LN. Credita-se 

isso ao momento de formação desta associação estar vinculado a enxurradas de pequeno porte 

onde era carreado o sedimento de entorno. As cores escuras foram predominantes nestas fácies 

tanto em LPERD, onde a coloração variou de preto a marrom, como em LT em que somente 

ocorreu a cor marrom. Entretanto, em LN a cor amarelo ocre foi a que caracterizou este estrato 

sedimentar. Enquanto nos dois primeiros testemunhos predominou a fase anóxica com o 

predomínio de material autóctone de natureza orgânica (registro de algas, por exemplo), em LN 

prevaleceu uma fase óxica com baixo teor de matéria orgânica, possivelmente, pela alta 

velocidade de decomposição estando os registros orgânicos aí encontrados, relacionados com 

material alóctone (representado por polens e esporos da vegetação de entorno). Apesar do 

número de fácies identificadas ter sido, relativamente, pequeno fácies rigorosamente idênticas 

não foram encontradas. Entretanto, parâmetros tais como características texturais e estruturas 

sedimentares se repetiram tanto no mesmo testemunho como foram recorrentes em três deles. 

Isto é exemplificado pelas fácies de argila intercalada com fácies de argila associada com areia 

fina que ocorreram em LPERD, LT e LN. 

Com exceção de LT, os demais testemunhos apresentaram bioclastos como raízes e restos 

de folhas e caules herbáceos ao longo dos 12cm superficiais de espessura demonstrando que 

durante a sua deposição o lago não mais existia permitindo a fixação da vegetação colonizadora. 

De acordo com Rodrigues-Filho e Muller (1999) estes registros são das plantas de superfície e, 

portanto, são produzidos in loco reproduzindo os espécimens que habitam a área na atualidade. 

A ausência desses registros em LT é, possivelmente, devido à utilização da área como pastagem 

tão logo o processo de assoreamento tenha chegado à fase de culminância. O fato é que 
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gramíneas têm raízes do tipo estolão que são superficiais e não atingem as profundidades do 

solo a ponto de deixarem registros como bioclastos. Como são pioneiras e de crescimento 

rápido dificultam o surgimento de outros tipos vegetacionais. A alternância dessas fácies foi 

interpretada como modificação da profundidade da lâmina d’água que em alguns momentos se 

apresentava mais profunda, permitindo maior acúmulo de aporte argiloso, e em outros, mais 

rasa possibilitando a adição de partículas na fração areia fina. Essa variação está de acordo com 

o que já foi encontrado para a região (Meis e Machado 1978, Meis e Monteiro 1979) e 

praticamente ocorreu em todos os ambientes estudados. É possível que o processo de 

assoreamento que ocorre nesse complexo lacustre tenha uma característica de alternâncias de 

eventos onde, ao longo de todo o Holoceno, apresentou momentos de presença de lâmina 

d’água ora mais profunda ora mais rasa. Alguns autores defendem a mudança climática como 

fator marcante na área (Pflug 1969, Overloop 1981, Turcq at al. 1994, Meiss 1977 apud Castro 

2001, Meiss e Monteiro 1979). Neste trabalho, alguns indícios corroboram isso de forma muito 

sutil. O que se pode afirmar é que durante o Holoceno, possivelmente, o índice pluviométrico 

tenha se alternado entre fases mais e menos chuvosas o que, provavelmente, influenciou em 

maior ou menor desenvolvimento da lâmina d’água. 

Os difratogramas apontam para um aporte de sedimentos locais no sentido do interior dos 

lagos. A caulinita é considerada como um parâmetro para se determinar, em solos tropicais e 

subtropicais, o avançado estágio de intemperismo onde clima tropical quente e úmido tem 

influência direta nesse processo, como admitido por Souza Junior et al. (2007). Acredita-se que 

durante o Holoceno este tenha sido o clima predominante na região mesmo com indícios de 

fácies e palinomorfos apontando para possíveis mudanças climáticas. Possivelmente, estas 

alterações tenham ocorrido muito mais no índice pluviométrico do que no clima propriamente 

dito. 

A análise integrada dos dados mostra que em LN foi o único ambiente em que teve uma 

fase óxica predominante. As flutuações hídricas estiveram presentes durante a formação dos 

pacotes sedimentares em LN, LT e LPERD demonstrando que em alguns momentos 

funcionaram com uma lâmina d’água mais profunda e, em outros, mais rasa.. LN apresentou a 

variação hídrica menos intensa tendo um processo de assoreamento contínuo e progressivo até 

se culminar com a condição atual de área alagadiça. Em LT e LPERD, essa condição foi 

diferente, apresentando alguns momentos um ambiente lacustre alternado por situações em que 

ambos os locais funcionaram como regiões alagadas. Em LPERD essa condição paludal foi 

mais acentuada que em LT. Entretanto, foi em LP que essa característica foi mais acentuada e 

durante todo o tempo de formação do pacote sedimentar, esta área teve características paludais 

muito próximas das atuais e essa condição está fortemente corroborada pela ausência de algas 
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de água doce entre os dados palinológicos. Estas análises revelaram que em LT e LPERD houve 

o domínio de registros da flora atual, apesar de que, em ambos os locais, ocorreu inicialmente 

um amplo conjunto de dados de vegetação do Cerrado que, ao longo do testemunho, foi sendo 

substituído por palinomorfos típicos da vegetação atual de mata semi-decídua. A seguir é 

apresentado um quadro resumo (Tabela 4.1) onde as principais características apresentadas em 

cada um dos testemunhos recuperados são apresentadas. 

Tabela 4.1: Quadro resumo das principais características apresentadas nos testemunhos sedimentares estudados. (LN: Lagoa Nova; 
LPERD: Lagoa do Parque; LT: Lagoa Toquinho e LP: Lagoa Preta) 

Testemunho Características 

LN 

em 2,59 metros de sedimento predominou-se uma fase óxica caracterizada, principalmente, pela 

coloração amarelo ocre; a presença de lama alternada com areia fina foi aqui interpretada como 

variação hídrica que esteve pouco presente neste ambiente; possivelmente um lago foi 

progressivamente sofrendo um processo contínuo de assoreamento. 

LPERD 

em 1,65 metros de sedimento predominou a fase anóxica determinada pelas cores escuras presentes 

ao longo do pacote; flutuações hídricas também foram apontadas mas a fase paludal sobressaiu à 

fase lacustre; a maioria dos registros palinológicos foram de representantes da flora de mata semi-

decídua sendo que próximo à base os dados são de vegetação de cerrado. 

LT 

em 2,29 metros de sedimento também houve o predomínio da fase óxica; flutuações hídricas 

também ocorreram sendo que a condição lacustre foi prevalente até um determinado momento onde 

o processo de assoreamento determina uma etapa paludal; os registros palinológicos apontam para 

uma mudança de vegetação de cerrado para mata semi-decídua, entretanto, o predomínio ao longo 

do sedimento foi de cerrado; cerca de 80% do registros são da flora atual e 20% de flora exótica 

sendo o único dos pontos onde se identificou sinais de ação antrópica. 

LP 

em 1,95 metros de sedimento mais uma vez houve o predomínio de uma fase anóxica mas sem 

evidências de flutuação hídrica; a ausência de registros de algas lacustres entre os dados 

palinológicos demonstram que a área funcionou como um ambiente paludal ao longo de todo o 

tempo de formação do pacote sedimentar. 

Ao se comparar a altimetria dos ambientes estudados nota-se que há um gradiente 

decrescente no sentido de sul para norte. O Lago Toquinho, de onde se coletou o testemunho 

LT, localizado na porção sul e externo ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD) apresentou uma 

cota altimétrica de 270 metros, enquanto que, na mesma porção sul e dentro das limitações do 

PERD o lago Lagoa do Parque, de onde se recuperou o testemunho LPERD, apresentou-se a 

263 metros de altitude. Ao norte e nos arredores do PERD encontra-se o lago Lagoa Nova de 

onde se retirou o testemunho LN. A altimetria desta área atigiu 230 metros. Finalmente, o lago 

Lagoa Preta, de onde extraiu-se o testemunho LP, localizado na porção norte e dentro do PERD, 

teve uma cota altimétrica de 243 metros. A figura 4.2 apresenta a localização desses pontos com 

suas respectivas cotas altimétricas. Os resultados demonstraram que os processos de 

ssoreamento ocorreram tanto em cotas altimétricas mais altas como em cotas mais baixas e esse 
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desnível de cerca de 40 metros, a princípio, não foi fator determinante na evolução holocênica 

dos ambientes estudados. 

 

Figura 4.2: localização dos pontos de recuperação dos testemunhos e suas respectivas cotas 
altimétricas: LT (270 m); LPERD (263 m); LP (243 m) e LN (230 m). 

Os resultados alcançados neste trabalho apontam para um evento natural, longo, contínuo, 

porém, não homogêneo (Fig. 4.3), que indiscriminadamente ocorre em ambientes com ou sem 

influência antrópica direta, e que, possivelmente, será o destino de outros corpos lacustres desse 

sistema. O que leva este processo se apresentar em estágio avançado em alguns desses lagos e 

não acontecer da mesma forma em todo o complexo, ainda, é um fato que deve ser esclarecido. 

A tectônica recente que, segundo alguns autores (Barbosa e Kohler 1981, Suguio e Kohler 1992, 

Mello 1997, Mello et al. 1999), atua na região, pode ser a explicação para esses diferentes 

estágios lacustres. 
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Figura 4.3: evolução dos ambientes lacustres ao longo do Holoceno a partir dos dados obtidos nas 
análises mineralógicas e palinológicas (LN: Lagoa Nova; LT: Lagoa Toquinho; LPERD: Lagoa do 
Parque e LP: Lagoa Preta). O asterisco (*) indica uma idade estimada para o testemunho LPERD 
baseado no trabalho realizado por Tundisi e Tundisi (1982) em testemunho recuperado na mesma área 
coletada. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 
Esta é a oportunidade de avaliarmos o desempenho de todo o trabalho desenvolvido, a partir de 

uma análise crítica dos objetivos propostos. Faz-se, também, a necessidade de propor a 

continuidade deste tipo de pesquisa para ambientes continentais tropicais quaternários, com a 

finalidade de melhor se entender a evolução dos ecossistemas que mantêm as maiores 

biodiversidades do planeta ao longo dos tempos geológicos mais recentes. Acredita-se que a 

melhor compreensão histórica do meio ambiente, subsidiará o homem nas atitudes mais 

consistentes de um usufruto mais inteligente dos recursos naturais. 

5.1. ANÁLISE CRÍTICA DOS OBJETIVOS PROPOSTOS 

A carência de estudos sobre a evolução em áreas continentais brasileiras durante o 

Neógeno e, sobretudo, a compreensão do processo de assoreamento presente em diferentes 

estágios no complexo lacustre da região do médio vale do rio Doce, serviram de motivação para 

a realização deste trabalho. 

Dentro das propostas gerais, a idéia de se comparar lagos em graus distintos de 

assoreamento foi cumprida com o envolvimento de quatro ambientes lacustres, sendo que 

nenhum deles havia sido estudado anteriormente, exatamente pelo fato de que todas as 

abordagens, até então, tinham envolvido lagos com lâminas d’água espessas. A obtenção de 

informações que permitissem o entendimento deste processo de assoreamento e da influência 

antrópica em sua ocorrência foi possível a partir da comparação de ambientes susceptíveis à 

maior ação de atividades humanas com aqueles que estavam, potencialmente, mais protegidos 

dessa conseqüência. Assim, foram escolhidos dois ambientes dentro da unidade de conservação 

conhecida como Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e dois fora de suas dependências. 

A identificação e caracterização das fácies sedimentares preservadas nos testemunhos 

recuperados foi realizada com sucesso. Para tanto, considerou-se as características estruturais 

como cor, granulometria e bioclastos, assim como propõe Selley (1982) na sua definição de 

fácies sedimentar. Neste mesmo objetivo foi proposta a tentativa de se identificar os sinais de 

entulhamento dos antigos tributários do rio Doce que teria gerado o processo de formação dos 

lagos. Analisando as estruturas sedimentares preservadas nos testemunhos recuperados não foi 

possível identificar este evento de entulhamento, uma vez que, o sedimento do preenchimento 

desses ambientes que foi recuperado apresentou predominância de lama e apresentou as fácie
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preservadas em seqüência de camadas ordenadamente depositadas, sem qualquer sinal de 

perturbação. Vale ressaltar que os testemunhos não atingiram profundidades suficientes para 

resgatarem informações de possíveis fácies fluviais, mesmo porque, isto não estava entre os 

objetivos propostos. 

Correlacionar as fácies identificadas, com a finalidade de se estabelecer uma seqüência de 

ocorrência de eventos foi outra meta deste trabalho. A partir das comparações mineralógicas e 

palinológicas das fácies identificadas nos pacotes sedimentares recuperados percebeu-se que os 

processos de assoreamento ocorridos nos pontos de coleta ocorreram de forma independente, 

porém com um certo grau de similaridade, sobretudo quando se observa que algumas 

seqüências de fácies são recorrentes apontando para eventos semelhantes em características e 

intensidade. Assim, a alternância de fácies com o predomínio de argila com fácies com 

associação de argila e areia fina foi aqui interpretado como um revezamento entre um ambiente 

ora com maior lâmina d’água, ora com menor. Possivelmente, isto esteja relacionado a uma 

variação no índice pluviométrico mais intenso e menos significativo, respectivamente. Isto, 

também, está relacionado ao objetivo que propunha realizar uma análise comparativa entre as 

características das fácies presentes na tentativa de verificar se há recorrência de condições 

ambientais similares nas diferentes lagoas assoreadas seja dentro do Parque Estadual do Rio 

Doce, seja nas suas adjacências. Pelos resultados obtidos verificou-se que a recorrência 

aconteceu independentemente da localização dentro ou fora da unidade de conservação do 

Parque Estadual do Rio Doce. 

A utilização de estruturas palinológicas como indicadores paleoambientais também estava 

entre as propostas deste trabalho e que foi atingida com êxito. A análise palinológica utilizou 

como ferramentas alguns grupos biológicos que apontaram para as condições ambientais da 

época em que foram incorporados ao pacote sedimentar. Dessa maneira, algas como 

Botryococcus braunii, puderam determinar um lago, propriamente dito, assim como redução 

significativa da presença destas algas apontou para uma drástica diminuição da lâmina d’água 

caracterizando um ambiente mais paludal do que lacustre. Polens e esporos também indicaram 

se a vegetação de entorno atual já se encontrava estabelecida quando da época durante o tempo 

em que houve o entulhamento dos lagos estudados ou se houve alteração na composição 

florística ao longo deste tempo. Os dados indicaram que nos ambientes inseridos na área do 

Parque Estadual do Rio Doce (PERD) os registros apontaram para uma vegetação muito 

próxima da vegetação de entorno atual. Já nos pontos externos ao parque, sobretudo em LT, os 
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registros palinológicos indicaram alternância de representantes de Cerrado com Floresta 

Tropical Submontana. Isto pode sugerir que a distribuição da mata tropical na região pode 

nunca ter sido contínua, mas sim, alternada com o Cerrado, ao longo de todo o Holoceno. Como 

a região é considerada zona de interseção entre os dois biomas, é mais um indício de que a 

região pouco tenha se alterado ao longo do Holoceno. 

Finalmente, a tentativa de se verificar se o processo de assoreamento que ocorre em 

alguns lagos do sistema caracteriza um fenômeno natural ou é conseqüência da interferência 

antrópica foi mais um dos objetivos a serem alcançados neste trabalho. Concluiu-se que, os 

processos ocorridos nos ambientes assoreados pesquisados são naturais e ocorrem ao longo de 

grande parte do Holoceno. 

5.2. SUGESTÕES E PROPOSTAS PARA FUTUROS TRABALHOS 

Estudos que envolvem processos de evolução ambiental quaternária, sobretudo, no 

Holoceno ainda são pouco desenvolvidos. A aplicação desses trabalhos no entendimento da 

formação e do desenvolvimento de pacotes sedimentares em ambientes lacustres são ainda mais 

raros, principalmente, em se tratando de zonas tropicais. Sugere-se, a continuidade deste tipo de 

abordagem nos mais variados ambientes tropicais com a finalidade de uma melhor compreensão 

do funcionamento dos ecossistemas, atualmente mais ricos do planeta, ao longo dos períodos 

geológicos mais recentes, subsidiando, dessa maneira, futuras ações de preservação, 

recuperação, ocupação e uso dessas áreas de forma mais eficiente e menos impactante. Assim, a 

continuidade deste tipo de estudo em ambientes lacustres, lagunares e marinhos poderá 

subsidiar o melhor conhecimento da evolução holocênica desses ambientes. 

Associar os pontos de coleta a curvas de nível também é um fator de investigação que 

merece maior aplicação. Verificou-se no presente trabalho que as variações nas cotas 

altimétricas não influenciaram, aparentemente, nos processos de assoreamento. Em outros tipos 

de ambiente isto pode ser uma variável determinante para se saber se a condição de 

assoreamento tem relação com as variações das cotas altimétricas. 

Outro fator que se sugere é a possibilidade de se fazer recuperações de testemunhos em 

transectos lineares no sentido da borda para o centro dos lagos, lagunas ou afins. Dessa forma 

seria possível averiguar o gradiente de distribuição de palinomorfos alóctones e autóctones, por 

exemplo. 
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Em alguns países de zonas temperadas os testemunhos recuperados de ambientes lacustres 

têm sido estudados no sentido de se determinar o potencial de retenção de carbono que estes 

ambientes tiveram ao longo da formação do pacote sedimentar. Aplicar este tipo de investigação 

em áreas tropicais, além de novidade, poderá fornecer dados que possam ajudar no 

estabelecimento de medidas compensatórias ou preservação desses ambientes como importante 

ferramenta no estabelecimento de créditos de carbono. 

A minha proposta ao término deste estudo é de continuar essa abordagem em outros 

sistemas hídricos tropicais, verificando a possibilidade de decifrar a evolução desses ambientes, 

bem como da biota florística e faunística locais e regionais, acrescentando uma abordagem 

geoquímica no sentido de verificar, até que ponto, estes locais vêem funcionando como um 

depósito de carbono ao longo da formação de seus pacotes sedimentares. 
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A n e x o 2 

Resultados da datação realizada através dos métodos de análise de 14C via 

cintilação líquida e pela técnica de Espectometria de Acelerador de Massa (AMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A n e x o 2a 



Perônico, C. 2009. Preenchimento Sedimentar de Lagos Assoreados... 

 

 
Resultado da datação do testemunho LP pelo método de 14C via cintilação líquida 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
CAMPUS "LUIZ DE QUEIROZ" 
Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
AVENIDA CENTENÁRIO, 303 - CAIXA POSTAL 96 CEP 13400 -970 - PIRACICABA, SP, BRASIL 
PABX (019) 429-4600 - FAX (O19) 429-4610 

cena 
 
031/08 
Datação 14C 
 
Piracicaba, 30 de abril de 2008 
 
Solicitante: Clayton Perônico de Almeida 
 
O resultado está corrigido para o fracionamento isotópico natural (-25‰) e 
apresentado em idade convencional não calibrada em anos antes do presente 
(AP). O erro é de + 1s (68,3% de probabilidade) 
 
Identificação da Amostra Número de Laboratório Idade (anos AP) 13C (‰) 
 
LP2 + LP2B CEN-1060 6620 ± 110 -20,37 
LN2 + LN2G ** 
LT1 + LT1J ** 
 
** produção de CO2 insuficiente para a análise do 14C via cintilação líquida 
 

Estes resultados sendo usados em publicações, apreciaria receber cópias das 
mesmas. 
 
Atenciosamente, 
 
Susy Eli Marques Gouveia 

Especialista de Laboratório 

Laboratório de Carbono 14 - CENA/USP 

 Fone (19) 3429-4741 - Piracicaba – SP   
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Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 24  

68 

 
Resultado da datação dos testemunhos LN e LT pelo método de 14C via AMS 

 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
CAMPUS "LUIZ DE QUEIROZ" 
Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
AVENIDA CENTENÁRIO, 303 - CAIXA POSTAL 96 CEP 13400 -970 - PIRACICABA, SP, BRASIL 
PABX (019) 429-4600 - FAX (O19) 429-4610 

cena 
071/08 
Datação 14C 
 
Piracicaba, 06 de outubro de 2008 
 
Solicitante: Clayton Perônico de Almeida 
 
Os resultados estão corrigidos para o fracionamento isotópico natural (-25‰) e 
apresentados em idade convencional não calibrada em anos antes do presente 
(AP) em 1σ (68,3% de probabilidade). 
 
Identificação da Amostra Número de Laboratório Idade (anos AP) 13C (‰) 
 
LN2 + LN2G UGAMS 3396 10.180 ± 30 -22,0 
LT1 + LT1J UGAMS 3397 9580 ± 30 -24,9 
 
UGAMS - The University of Georgia - Center for Applied Isotope Studies 

 
Estes resultados sendo usados em publicações, apreciaria receber cópias das 
mesmas. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Susy Eli Marques Gouveia 

Especialista de Laboratório 

Laboratório de Carbono 14 - CENA/USP 

 Fone (19) 3429-4741 - Piracicaba – SP   


