
RECONSTITUIÇÃO PALEOAMBIENTAL COM BASE NA 

ASSEMBLÉIA PALINOFLORÍSTICA E PALINOFÁCIES DE 

SEDIMENTOS HOLOCÊNICOS DO PARQUE ESTADUAL DO RIO 

DOCE – MG 
 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
Reitora 

Profª. Cláudia Aparecida Marliére de Lima 

Vice-Reitor 

Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Prof. Sérgio Francisco de Aquino 

ESCOLA DE MINAS 

Diretor 

Issamu Endo 

Vice-Diretor 

José Geraldo Arantes de Azevedo Brito 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA 

Chefe 

Antonio Luciano Gandini



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E V O L U Ç Ã O  C R U S T A L  E  R E C U R S O S  N A T U R A I S  

 
 



v 
 

CONTRIBUIÇÕES ÀS CIÊNCIAS DA TERRA – VOL. 76 

 

 

TESE DE DOUTORAMENTO 

N° 349 

 

Reconstituição Paleoambiental com base na Assembléia Palinoflorística 

e Palinofácies de Sedimentos Holocênicos do Parque Estadual do Rio 

Doce – MG. 
 

 

Fernanda Mara Fonseca-Silva 
 

Orientadora 

Profª. Drª.  Alessandra Rodrigues Kozovits 
Co-Orientador 

Prof. Dr. Marcelo de Araujo Carvalho  

 

 
Tese desenvolvida e apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos 

Naturais do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto como 

requisito parcial à obtenção do Título de Doutora em Ciências Naturais, Área de Concentração: Geologia 

Ambiental e Conservação de Recursos Naturais. 

 

 

OURO PRETO  

2017



vi 
 

F676r Fonseca-Silva, Fernanda Mara. 
Reconstituição paleoambiental com base na assembleia palinoflorística e 

palinofácies de sedimentos holocênicos do Parque Estadual do Rio Doce / 
MG [manuscrito]  /  Fernanda Mara Fonseca-Silva. - 2017. 

239f.: il.: color; tabs. 
 

Orientadora: Profª. Drª. Alessandra Rodrigues Kozovits. 
Coorientador: Prof. Dr. Marcelo de Araujo  Carvalho . 

 
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Minas. 

Departamento de Geologia. Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e 
Recursos Naturais. 

Área de Concentração: Geologia Ambiental e Conservação de Recursos 
Naturais ? GARN. 
 

1. Paleontologia. 2. Palinologia. 3. Fácies (Geologia). I. Kozovits, 
Alessandra Rodrigues . II. Carvalho , Marcelo de Araujo . III. Universidade 
Federal de Ouro Preto. IV. Titulo. 

CDU: 56.02 (815.1)

Universidade Federal de Ouro Preto – http://www.ufop.br  

Escola de Minas - http://www.em.ufop.br  

Departamento de Geologia - http://www.degeo.ufop.br/  

Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais  

Campus Morro do Cruzeiro s/n - Bauxita  

35.400-000 Ouro Preto, Minas Gerais.  

Tel. (31) 3559-1600, Fax: (31) 3559-1606 e-mail: pgrad@degeo.ufop.br  

   

 

Os direitos de tradução e reprodução reservados.  

Nenhuma parte desta publicação poderá ser gravada, armazenada em sistemas eletrônicos, 

fotocopiada ou reproduzida por meios mecânicos ou eletrônicos ou utilizada sem a observância 

das normas de direito autoral. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalogação: www.sisbin.ufop.br 





vii 
 

Dedico este trabalho aos meus pais Alvimar Francisco  

da Silva e Marilda Fonseca Silva, pelo amor e carinho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“É melhor tentar e falhar, que preocupar-se a 

ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que 

em vão, que sentir-se fazendo nada até o 

final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em 

dias tristes em casa me esconder. Prefiro ser 

feliz, embora louco, que em conformidade 

viver.” 

(Martin Luther King) 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço ao Governo Federal da República Federativa do Brasil por ter financiado meus estudos, em 

especial a CAPES por conceder a bolsa de doutoramento.  

Aos meus pais, Alvimar e Marilda pela compreensão e incentivo nesse processo.  

Ao Prof. Dr. Marcelo de Araujo Carvalho pela amizade, confiança, pelas inestimáveis contribuições 

acadêmicas e por me acolher no momento mais difícil e superado.  

Aos Profª. Drª. Alessandra Rodrigues Kozovits, Profª. Drª. Maria Paula Delicio, Profª. Drª. Fátima Sarkis, 

Profª. Drª. Adivane Costa; Prof. Dr. Jorge Lena, Profª. Drª. Raquel Cassino, Prof. Dr. Jean Pierre Ybert, 

pelo apoio, suporte e ensinamentos durante o desenvolvimento deste trabalho, meu muito obrigado. 

Aos professores do Departamento de Engenharia Geológica da Universidade Federal de Ouro Preto por 

compartilharem seus conhecimentos em vários momentos.  

As amigas de departamento e de vida, Gisele Barbosa, Fernanda Costa, Glênia Lourenço, Milene Mendes, 

Fernanda Ataide, sempre presentes e me mostrando as alegrias da vida. A sala 51 no DEGEO pelos 

momentos memoráveis.  

Ao técnico Sérgio e Adriana do Laboratório de Geoquímica da Universidade Federal de Ouro Preto por 

sempre estar presente quando as dúvidas surgiam. 

Enfim, Agradeço a Todas as pessoas que passaram, principalmente as que se foram, pois deram suas 

contribuições no momento adequado, me levando a pensamentos mais profundos e atitudes coesas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Sumário 

Lista de Figuras...................................................................................................................................................xv 

Lista de Tabelas ................................................................................................................................................ xvi 

CAPÍTULO 1 ......................................................................................................................................................21 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................21 

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................................................................21 

1.2 – HIPÓTESE E OBJETIVOS .....................................................................................................................22 

1.2.1 – Objetivos Específicos .............................................................................................................................22 

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................................................................23 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ....................................................................................................................23 

2.1 – PALINOLOGIA ........................................................................................................................................23 

2.2 – PALINOFÁCIES........................................................................................................................................24 

2.3 – PERÍODO QUATERNÁRIO ...................................................................................................................26 

2.3.1 – Clima do Quaternário ............................................................................................................................28 

2.4 – PROCESSOS DE DATAÇÃO .................................................................................................................28 

2.4.1 - Datação pelo Método Radiocarbônico .................................................................................................29 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................................................................31 

ÁREA DE ESTUDO ..........................................................................................................................................31 

3.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS .................................................................................................................31 

3.2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO ..........................................................................................32 

3.2.1 - Parque Estadual do rio Doce (PERD) ..................................................................................................32 

3.2.2 - Contexto Climático e Vegetacional .......................................................................................................33 

3.2.3 - Aspectos Pedológicos .............................................................................................................................34 

3.2.4 - Aspectos Geomorfológicos .....................................................................................................................35 

3.2.4.1 – Rio Doce ..............................................................................................................................................35 

3.2.4.1.1 - Unidades Litoestratigráficas Regionais – PERD ...........................................................................36 

CAPÍTULO 4 ......................................................................................................................................................41 

MATERIAS E MÉTODOS ...............................................................................................................................41 

4.1- LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E INVENTÁRIO DE DADOS DISPONÍVEIS DAS 

ÁREAS ................................................................................................................................................................41 

4. 2 – COLETA DO TESTEMUNHO SEDIMENTAR ..................................................................................41 

4.4 – ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA .......................................................................44 

4.5 – CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DOS SEDIMENTOS ........................................................45 

4.6 – CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) ..............................................................................................45 



xii 
 

4.7 – DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GEOQUÍMICA ................................................................... 46 

4.8 – CARACTERIZAÇÃO PALINOLÓGICA .............................................................................................. 46 

4.8.1 – Análises Palinológica ............................................................................................................................ 46 

4.8.2 – Método de Preparação Palinológica ................................................................................................... 47 

4.9 – ANÁLISE DE PALINOFÁCIES ............................................................................................................. 52 

4.9.1 – Preparação de lâminas organopalinológicas ...................................................................................... 52 

4.9.2 – Análise de palinofácies .......................................................................................................................... 52 

4.9.3 – Razões e parâmetros em palinofácies .................................................................................................. 52 

4.9.4 – Tratamento estatístico dos dados ......................................................................................................... 53 

4.10 – DATAÇÃO ............................................................................................................................................. 53 

CAPÍTULO 5 ..................................................................................................................................................... 55 

RESULTADOS .................................................................................................................................................. 55 

5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS PERFIS ESTRATIGRÁFICOS ............................................................... 55 

5.1.1 – Litofácies da seção do PERD................................................................................................................ 55 

5.1.2 – Análise granulométrica ......................................................................................................................... 57 

5.1.3 – Geoquímica ............................................................................................................................................ 58 

5.1.3.1 – Carbono Orgânico Total (COT), Enxofre total (ST), Resíduo insolúvel (RI) ................................ 58 

5.2.5 – Datações Radiocarbônicas ................................................................................................................... 58 

CAPÍTULO 6 ..................................................................................................................................................... 61 

RESULTADOS .................................................................................................................................................. 61 

6.1 – CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA PARTICULADA DOS ÚLTIMOS 10 MIL 

ANOS A PARTIR DE UM TESTEMUNHO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, MG, BRASIL: 

IMPLICAÇÕES PALEOAMBIENTAIS ......................................................................................................... 61 

6.1.1 Resumo....................................................................................................................................................... 61 

6.1.2 Abstract ...................................................................................................................................................... 62 

6.1.3 Introdução ................................................................................................................................................. 62 

6.1.4 Caracterização da área de estudo ........................................................................................................... 63 

6.1.5 Materiais e Métodos ................................................................................................................................. 65 

6.1.5.1 Testemunho estudado ............................................................................................................................ 65 

6.1.5.2 Datação radiométrica (14C) .................................................................................................................... 65 

6.1.5.3 Análise granulométrica .......................................................................................................................... 65 

6.1.5.4 Carbono Orgânico Total (COT) ............................................................................................................ 66 

6.1.5.5 Análise da matéria orgânica particulada (MOP).................................................................................. 66 

6.1.5.6 Classificação da matéria orgânica particulada (MOP) ........................................................................ 66 



xiii 
 

6.1.5.7 Parâmetros paleoambientais em palinofácies .......................................................................................67 

6.1.5.8 Análises estatísticas (análise de agrupamento) ....................................................................................67 

6.1.6 Resultados e Discussão .............................................................................................................................67 

6.1.6.1 Datação radiométrica (14C) ....................................................................................................................67 

6.1.6.2 Estratigrafia do testemunho Lc2 – 01 ...................................................................................................68 

6.1.6.3 MOP do testemunho Lc2 – 01...............................................................................................................68 

6.1.6.4 Associação de palinofácies ....................................................................................................................70 

6.1.6.5 Interpretação paleoambiental ................................................................................................................71 

6.1.7 Considerações Finais................................................................................................................................76 

6.1.8 Agradecimentos .........................................................................................................................................76 

6.1.9 Referências ................................................................................................................................................77 

CAPÍTULO 7 ......................................................................................................................................................79 

ANÁLISE PALINOLÓGICA ...........................................................................................................................79 

7.1 PALYNOLOGY CHANGES IN THE LAST 10,000 YEARS RIO DOCE BRAZIL ............................79 

7.1.1 Abstract ......................................................................................................................................................79 

7.1.2 Introduction ...............................................................................................................................................79 

7.1.3 Study area ..................................................................................................................................................80 

7.1.4 Climate and Vegetation Framework ........................................................................................................81 

7.1.4 Materials and Methods .............................................................................................................................82 

7.1.5  Results .......................................................................................................................................................84 

7.1.4.1 Chronology .............................................................................................................................................84 

7.1.4.2 Paleovegetation record...........................................................................................................................84 

7.1.4.3 Paleovegetation Changes .......................................................................................................................87 

7.1.5 Conclusions ...............................................................................................................................................90 

7.1.6 Acknowledgements ....................................................................................................................................91 

7.1.7 References ..................................................................................................................................................92 

CAPÍTULO 8 ......................................................................................................................................................97 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................................97 

CAPÍTULO 9 ......................................................................................................................................................99 

ANÁLISE PALINOLÓGICA ...........................................................................................................................99 

9.1 – PALINOLOGIA SISTEMÁTICA ...........................................................................................................99 

9.2 –ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE GRÃOS DE PÓLEN E ESPOROS.............................................99 

9.3 – DESCRIÇÃO DOS PALINOMORFOS............................................................................................... 105 

9.3.1 – Fungos ................................................................................................................................................. 106 



xiv 
 

9.3.2 – Algas ..................................................................................................................................................... 107 

9.4.1 – Briófitas ................................................................................................................................................ 108 

9.5.1 – Pteridófitas ........................................................................................................................................... 108 

9.4.1 – Gminospermas ..................................................................................................................................... 114 

9.5.1 – Angiospermas ....................................................................................................................................... 114 

Referências ....................................................................................................................................................... 167 

Anexos .............................................................................................................................................................. 183 

ANEXO 01 ....................................................................................................................................................... 183 

ANEXO 2 ......................................................................................................................................................... 187 

ANEXO 3 ......................................................................................................................................................... 231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

Lista de Figuras 

Figura 2.1 - Escala de tempo Geológico. ...........................................................................................................................27 

Figura 3.1– Bacia do rio Doce............................................................................................................................................31 

Figura 3.2 – Área de coleta do testemunho no lago entulhado no PERD. ......................................................................32 

Figura 3.3 – Mapa de Biomas do estado de Minas Gerais. ..............................................................................................33 

Figura 3.4 – Mapa de Solo do estado de Minas Gerais, folha 04. A área em estudo é indicada pelo retângulo 
preto. .....................................................................................................................................................................................35 

Figura 3.5 – Mapa Geológico do PERD. ...........................................................................................................................39 

Figura 9.1- Desenho esquemático – A: Vista polar; B:  Vista equatorial......................................................................100 

Figura 9.2- Desenho esquemático dos eixos polar e equatorial dos grãos de pólen e esporos..............................100 

Figura 9.3 - Desenho esquemático para descrever a estratificação da Exina. ........................................................101 

Figura 9.4 - Desenho esquemático das esculturas da superfície da parede de pólen e esporos. ..........................103 

Figura 9.5 - Desenho esquemático A: colpo; B: poro; C: cólporo; D: psilado. ......................................................104 

Figura 9.6 - Desenho esquemático A: monade; B: díades C: tétrades; D: políades. .............................................104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 2.1 – Classificação da matéria orgânica particulada  ........................................................................... 22 

Tabela 4. 1 – Escalas Granulométricas utilizadas para peneiramento das amostras C1 e C2. ...................... 44 

Tabela 5. 1 – Descrição das subfácies do afloramento C1. .................................................................................  

Tabela 5. 2 – Classificação das fácies do testemunho C2. .............................................................................. 56 

Tabela 5. 3 - Datações radiocarbônicas 14C obtidas para o testemunho C2 e idades calibradas em cal anos 
AP pela curva IntCal04 2 sigma. ................................................................................................................ 59 

Tabela 5.4 - Idades interpoladas (II) a partir das datações radiocarbônicas 14C das amostras estudadas. .... 55 

Tabela 9. 1 – Parâmetros de classificação da forma dos palinomorfos. ....................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 

RESUMO 

Análises palinológicas e de palinofácies foram realizadas em amostras de um testemunho de 90cm, 

recuperado no Parque Estadual do rio Doce (PERD-MG), com o objetivo de reconstruir os paleoambientes 

das coberturas holocêncicas do PERD, além de contribuir para a compreensão dos eventos ambientais 

ocorridos na evolução da paisagem dessa região. Foram identificadas 21 espécies de esporos de 

pteridófitas, 52 espécies de grãos de pólen e 06 espécies grãos de fungo. Além disso, um gênero de algas 

de água doce Spirogyra e um gênero Incertae sedis (Pseudoschizaea rubina) foram registrados. As 

amostras são claramente dominadas pelos grupos de pólen, em particular as angimnospermas, que é o 

grupo mais abundante no testemunho estudado. A distribuição estratigráfica das 17 amostras permitiu a 

definição de 4 fases. A 1 fase (10.375 — 9.350 cal. anos AP) observou baixa concentração e diversidade 

de grãos de pólen e COT atribuídos a um sistema fluvial com presença de granulometria grossa. No 

entanto, essas condições tendem a aumentar nas amostras subsequentes. Evidenciou que até 9.351 anos 

AP a região não tinha sofrido com a movimentação tectônica (desnivelamento e basculamento) do leito do 

rio Doce. A fase 2 (9.062 — 8.195 cal. anos AP) é um intervalo que pode ser interpretado como uma 

transição do ambiente fluvial para lacustre, observando um aumento no índice de diversidade da flora, 

com exeplares de Mauritia flexuosa, Ludwigia sp., Heteropterys sp., Tetrapterys sp., Microlicia sp., 

Psychotria sp., Polygonum sp., Sapindus sp., Gleichenia sp., Lycopodiella alopecuroides, que apoiam a 

hipótese de ser uma floresta pantanosa ou arborizada. Na fase 3 (7.905 — 4.785 cal. anos AP) iniciou-se a 

acumulação de sedimentos finos como lamas e argilas (alto valor de COT) e o aumento da recuperação de 

palinomormos, registrando alta abundância e diversidade de Pteridófitas, como Anemia sp., Cheilanthes 

sp., Lophosoria sp., Dicksonia sp., Lycopodiella alopecuroides, Lycopodiella caroliniana, Lycopodiella 

cernua e Pityrogramma sp. indicando uma condição úmida em um ambiente permanentemente fechado 

com água (lacustre). Na 4 fase (4.785 — 50 cal. anos AP) observou o registro de menor abundância da 

flora herbácea que é substituída por outros grupos de vegetação (pântano, cerrado, Mata Atlântica). A 

amostra  de ~ 50 anos representa o ambiente atual, isto é, uma situação registada sazonalmente de água e, 

portanto, reflete a colmatação do sistema lacustre. 

 

Palavras chaves: Palinologia; Palinofácies; Holoceno; Parque Estadual do rio Doce/MG (PERD). 
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ABSTRACT 
 

Palynological and palynophase analyzes were carried out on samples of a 90 cm sample, recovered at the 

Parque Estadual do rio Doce (PERD-MG), with the objective of reconstructing the paleoenvironments of 

the PERD holocentric cover, in addition to contributing to the understanding of environmental events In 

the evolution of the landscape of that region. Twenty - one species of pteridophyte spores, 52 species of 

pollen grains and 06 species of fungus were identified. In addition, one genus of freshwater algae 

Spirogyra and one genus Incertae sedis (Pseudoschizaea rubina) were recorded. The samples are clearly 

dominated by the pollen groups, in particular the angimnosperms, which is the most abundant group in the 

study. The stratigraphic distribution of the 17 samples allowed the definition of 4 phases. The 1 - phase 

(10,375 - 9,350 cal. Years AP) observed low concentration and diversity of pollen grains and TOC 

attributed to a fluvial system with presence of coarse granulometry. However, these conditions tend to 

increase in subsequent samples. It was evidenced that up to 9.351 years AP the region had not suffered 

with the tectonic movement (unevenness and tilting) of the bed of the river Doce. Phase 2 (9,062 - 8,195 

cal. Years AP) is an interval that can be interpreted as a transition from the fluvial to lacustrine 

environment, observing an increase in the diversity index of the flora, with exeplars of Mauritia flexuosa, 

Ludwigia sp., Heteropterys sp., Tetrapterys sp., Microlicia sp., Psychotria sp., Polygonum sp., Sapindus 

sp., Gleichenia sp., Lycopodiella alopecuroides, which support the hypothesis of being a marshy or 

forested forest. In phase 3 (7,905 - 4,785 cal years AP) the accumulation of fine sediments such as sludge 

and clays (high TOC value) and the increase of the recovery of palynomorms began, registering high 

abundance and diversity of Pteridophytes, such as Anemia sp., Cheilanthes sp., Lophosoria sp., Dicksonia 

sp., Lycopodiella alopecuroides, Lycopodiella caroliniana, Lycopodiella cernua and Pityrogramma sp. 

Indicating a humid condition in a permanently closed environment with lacustrine water. In the 4 phase 

(4,785 - 50 cal. Years AP), it was observed the lower abundance of herbaceous flora that is replaced by 

other vegetation groups (marsh, cerrado, Atlantic Forest). The sample of ~ 50 years represents the current 

environment, ie a seasonally recorded water situation and therefore reflects the lactation of the lake 

system. 

 

Key-words: Palynology; Palinofacies; Holocene; Parque Estadual do rio Doce/MG (PERD). 
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 CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 

1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A Palinologia é uma ciência consagrada e reconhecida por sua grande importância em diversas 

áreas de pesquisa. O crescimento dos estudos palinológicos é evidenciado pelas publicações nas suas 

mais diversas especialidades, como palinotaxonomia, paleopalinologia, melissopalinologia, 

paleoecologia, paleobiogeografia, paleoclimatologia, arqueologia, alergologia, palinologia forense, 

prospecção de petróleo, dentre outros (Salgado-Labouriau 2007).  

A Palinologia é uma das ferramentas de maior aplicação em estudos paleoambientais e 

reconstituições paleoclimáticas, principalmente quando apoiada a datações radiocarbônicas. Assim, a 

descrição e ilustração dos tipos modernos e suas relações ecológicas são um recurso de suma 

importância, aptos a propiciar as comparações com elementos presentes no registro e ao mesmo tempo 

permite avaliar a composição das comunidades fósseis e sua resposta às mudanças ocorridas ao longo 

do tempo (Hooghiemstra 1984). 

O período Quaternário possui subdivisões em épocas Pleistoceno e Holoceno, frequentemente 

também subdivididas. O Pleistoceno teve uma duração correspondente a cerca de 180 vezes a do 

Holoceno, equivalente há 10.000 anos. Além disso, seria possível distinguir, no mínimo, três 

subdivisões no Pleistoceno, cujos limites variam conforme os autores e os respectivos países de 

origem, de acordo com Suguio (2010). Há diversos objetivos em se estudar o período Quaternário, 

porém destaca-se a tentativa de antever a deflagração de alguns fenômenos naturais. A reconstituição 

de eventos do passado geologicamente pouco remoto e o caráter frequentemente cíclico desses 

fenômenos devem fornecer os elementos necessários ao prognóstico de ocorrências futuras desses 

eventos, muitas vezes de consequências catastróficas ao meio ambiente (Suguio 2010).  

O Quaternário corresponde a um período de tempo onde ocorreram grandes mudanças 

climáticas relacionadas às fases glaciais e interglaciais. Entretanto não se trata simplesmente da 

ocorrência de fases quentes e frias, mas a frequência e a amplitude das oscilações climáticas 

registradas neste curto espaço de tempo, gerando influências na dinâmica da vegetação e nos processos 

sedimentares (Fischer 1982). Trabalhos com ênfase na investigação palinológica em sedimentos de 

seções quaternárias indicam a sua grande potencialidade nos estudos paleoclimáticos e 

paleoambientais. De acordo com Salgado-Labouriau (1994), os palinomorfos continentais (grãos de 

esporos e pólen e esporos de algas) desempenham um importante papel na caracterização de ambientes 

deposicionais, possibilitando, através da variação das suas concentrações, as interpretações sobre o 

influxo de palinomorfos no sítio deposicional e o reconhecimento das associações fitoflorísticas 

localizadas na área fonte.  
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Visto isso, o interesse da proposta dessa tese está na tentativa de aproveitar ao máximo às 

informações contidas nos depósitos sedimentares localizados na área do Parque Estadual do rio 

Doce/MG (PERD), caracterizando primordialmente os paleoambientes, paleoclima e a caracterização 

paleoflorística da área em foco. 

 

1.2 – HIPÓTESE E OBJETIVOS  
 

O presente trabalho teve por objetivo realizar uma reconstituição paleoambiental a partir de 

amostras de um lago assoreado no Parque Estadual do Rio Doce/PERD (médio vale do rio Doce – 

MG), buscando contribuir para o entendimento dos eventos ambientais ocorridos na evolução da 

paisagem regional durante o Holoceno e se esses padrões encontrados são coincidentes entre si e com 

as teorias vigentes sobre a formação geológica desta área.  

A hipótese adotada nesse trabalho é que as mudanças na vegetação confirmam as alterações no 

sistema deposicional atribuídos a Neotectonica ocorrida no Parque Estadual do rio Doce/MG – PERD. 

 

1.2.1 - Objetivos Específicos  
 

 Caracterização estratigráfica com descrição de fácies sedimentares do testemunho coletado no PERD 

com enriquecimento de matéria orgânica; 

 

 Análise e interpretação das palinofácies baseada na distribuição estratigráfica de partículas orgânicas 

sedimentares; 

 

 Datação via radiocarbono (14C) e correlação com as ecozonas e com sistemas desposicionais; 

 

 Classificação taxonômica dos elementos que constituem a assembléia palinológica da região do 

Parque Estadual do Rio Doce – MG; 

 
 Caracterizar e quantificar as associações microflorísticas estudadas; 

 

 Análise paleoambiental com base na distribuição da vegetação para as áreas em estudo e determinação 

das ecozonas. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 - PALINOLOGIA 
 

Em estudos de paleopalinologia, que visam à interpretação de paleoclima e paleoambiente, a 

caracterização palinológica está fundamentada na superposição estratigráfica, visto que o conteúdo de 

cada estrato representa o ecossistema local e regional, o conjunto palinológico e os tipos vegetacionais 

presentes na época em que ocorreu aquela sedimentação (Mello et al. 2003). De acordo com Suguio 

(2003), a proposição de N. Steno (1689), da lei da superposição de camadas definiu os alicerces da 

atual classificação litoestratigráfica, na qual as camadas sedimentares são depositadas horizontalmente 

e, portanto sua sucessão vertical possui um significado cronológico. Já W. Smith percebeu as relações 

existentes entre as camadas superpostas e sotopostas, propondo assim a lei da correlação de camadas 

baseada nos fósseis encontrados. Assim, tornou-se possível estabelecer com precisão, em qualquer 

ponto da Terra, através da associação de vários tipos de rocha aos seus conteúdos fossilíferos, a 

sucessão vertical de camadas sedimentares (Suguio 2010). 

A Palinologia já se firmou internacionalmente como uma das mais importantes ferramentas para 

reconstituição paloeambiental. A palavra palynology foi idealizada por H.A. Hyde e D.A. Willians 

(1945), utilizando como raiz a palavra grega paluno (pó fino, flor de farina, farinha fina) que deu 

origem à palavra pollen, em latim, com o mesmo significado. Mais tarde pollen foi utilizado para 

designar o pó fino produzido na antera das flores (Wodehouse 1935; Salgado-Labouriau 1973). 

Embora tradicionalmente definida como “o estudo dos grãos de pólen e esporos”, a visão atual desta 

disciplina não se restringe mais somente aos elementos botânicos, mas inclui todos os elementos 

constituídos de parede orgânica que são recuperados dos sedimentos (Neves et al. 2005). Estes elementos 

passam a ser denominados “palinomorfos” e reúnem algas, dinoflagelados, palinoforaminíferos, ovos de 

copepoda, e até mesmo elementos de origem da fauna macroscópica, como é o caso dos escolecodontes 

(parte do aparelho mastigador de vermes poliquetos) (Carvalho 2010). 

De acordo com Salgado-Labouriau (2007), inicialmente a palinologia se limitava ao estudo do 

envoltório externo (exina) dos grãos de pólen e dos esporos das pteridófitas. A exina é composta por 

uma substância com grande resistência química, a esporopolenina (Brooks et al. 1978), que possui 

enorme elasticidade, ornamentações, aberturas e outros caracteres morfológicos que permitem a 

identificação da planta-mãe que produziu aquele esporo ou grão de pólen (Salgado-Labouriau 2007).  

Os grãos de pólen e esporos são produzidos em abundancia e possuem dispersão eficiente na 

atmosfera, denominada de “chuva polínica” (Faegri & Iversen 1966) que cai lentamente em camadas 
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sucessivas sobre a superfície da terra. Esses grãos de pólen e esporos quando depositados em 

ambientes sedimentares são sepultados, refletindo então a vegetação existente no período de deposição 

dos sedimentos, conferindo estudos de reconstituição dos ambientes do passado (Bauermann 2005).  

Os palinomorfos são compostos por complexos como quitina e esporopolenina, esse último 

presente na exina dos grãos de polens e esporos, conferindo ao palinomorfo grande resistência 

química.  Possuem também tamanhos diminutos, conferindo-os resistência física, o que proporciona 

grande capacidade de preservação em distintos ambientes sedimentares (fundos oceânicos, lacustres, 

lagunares, deltáicos e manguezais em geral), desde que em condições adequadas de deposição 

(Salgado-Labouriau 2007).  

 

2.2 – PALINOFÁCIES  
 

O termo “palinofácies” foi criado por Combaz (1964) e ampliado por Tyson (1995), o qual 

definiu que as palinofácies são grupos de sedimentos contendo uma assembléia distinta de 

constituintes orgânicos que podem ser reconhecidos por microscopia ou estar associado com uma 

composição organogeoquímica característica. Já Traverse (1994) definiu que o termo palinofácies, 

deveria ser utilizado para referir-se à concentração local de certos palinomorfos particulares 

indicativos de um tipo de biofácies e que a pesquisa de palinofácies voltada para estudos geológicos 

sobre o paleoambiente de deposição de uma determinada rocha deveria ser denominada de 

palinolitofácies.  Assim, o estudo de palinofácies compreende na análise da fração particulada da 

matéria orgânica contida em rochas sedimentares, sendo ela dividida em duas frações, o querogênio 

(matéria orgânica particulada) e o betume (matéria orgânica extraível) (Forsman & Hunt 1958).  

O objetivo do estudo de palinofácies é a integração de todos os aspectos da assembléia de 

componentes orgânicos particulados bem como a identificação dos componentes palinológicos 

individuais, a classificação dos grupos e subgrupos do MOP (matéria orgânica particulada) e a 

determinação das proporções relativas atentando particularmente, para tamanho, forma e estado de 

preservação. Nesse caso, significa ter uma rigorosa subdivisão das categorias, com o objetivo de 

identificar qualquer variação quantitativa que poderia estar relacionada aos principais controles na 

distribuição da matéria orgânica e, assim, utilizar esses fatores na determinação do significado 

paleoambiental (Mendonça Filho et al. 2010). 

Com base nos autores Tyson (1995), Mendonça Filho (1999) e Mendonça Filho et al.(2002), 

observa-se na tabela 2.1 o sistema de classificação dos componentes palinológicos e sua nomenclatura 

para observação do MOP sob luz branca transmitida.  
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Tabela 2.1– Classificação da matéria orgânica particulada – Grupo Moa, Fitoclastos e Palinomorfos. Fonte Mendonça Filho et al.(2010). 
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Tanto o estudo de palinologia como de palinofácies são de extrema importância 

principalmente quando aliados e utilizados com o processo de datação nos horizontes carbonosos 

presentes nas amostras. Os diversos dados obtidos neste tipo de pesquisa resultam em análises 

multidisciplinares que elucidam problemas complexos como determinar o registro das variações 

climáticas ocorridas ao longo da história nos ambientes deposicionais (Ferrazzo et al. 2003). 

Lagos, lagoas de cheia e pântanos são importantes locais para coletas palinológicas, pois são 

considerados como uma feição temporal do sistema fluvial (Absy et al. 2009). Dado que as condições 

sejam favoráveis à preservação de MOA, fitoclastos e palinomorfos (ambiente não oxidativo), esses 

sedimentos antigos registram então a memória e conseguentemente a paleovegetação da região em 

estudo (Bloom 1978). 

 

2.3 – PERÍODO QUATERNÁRIO  
 

 Denomina-se Quaternário o período mais recente da era cenozoica (figura 2.1), que abrange 

duas épocas com dinâmicas ambientais distintas. O mais antigo é denominado Pleistoceno que teve 

duração de 1,6 a 2 milhões de anos e em seguida o Holoceno. Este último é o período mais recente e 

compreende os últimos 12 mil anos da história da Terra. Do ponto de vista geológico, o Holoceno é 

muito pequeno, porém é de suma importância, pois abrange as grandes civilizações, a história escrita e 

o intervalo de tempo em que o homem adquiriu a tecnologia para intervir no ambiente natural 

(Salgado-Labouriau 2007).  

O início do Holoceno coincide com o final da última grande glaciação que ocorreu no planeta, 

há cerca de 12 mil anos, onde as grandes alterações climáticas ocorridas nesse intervalo de tempo 

caracterizam-se pelo início de uma fase interglacial no planeta, a qual, segundo os cientistas, dura até 

os dias atuais. (Suguio 2003). Trata-se da época em que se reconhece o aparecimento do homem tal 

como ele é hoje, em suas características físicas e biológicas (Scheel-Ybert et al. 2003).  

De acordo com Salgado-Labouriau (1994) a flora moderna é praticamente a mesma desde o 

início do Quaternário, sendo comparada a conteúdos fossilíferos existentes nestes sedimentos que são 

similares aos atuais podendo ser correlacionados com os gêneros modernos. Assim, é possível 

reconstruir ecossistemas, estudar a sucessão vegetacional de uma determinada região frente às 

mudanças e oscilações climáticas. Para uma melhor compreensão dos ambientes durante o Quaternário 

é importante considerar a inter-relação entre o ambiente físico e os organismos que nele habitam 

(Suguio 2010). 
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Figura 2.1 - Escala de tempo Geológico. 

Fonte: Modificada de International Commission on Stratigraphy (2012). 
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2.3.1 – Clima do Quaternário 

  
De acordo com Salgado-Labouriau (2007), paleoclima é o clima do período anterior ao 

desenvolvimento das medidas instrumentais. Os registros instrumentais dos parâmetros climáticos 

simulam uma diminuta dimensão do tempo geológico da Terra. Dentro do enorme intervalo de tempo 

que compreende os estudos paleoclimáticos, o período Quaternário, que representa menos de 1% do 

tempo geológico, é essencial para se ter uma perspectiva das alterações climáticas no passado mais 

longínquo e das flutuações climáticas no futuro.  

O Holoceno é a época mais recente do período Quaternário e teve inicio ao final da última 

grande glaciação, há cerca de 12 mil anos A.P (Souza et al. 2005).  No final da última glaciação, 

houve um afogamento dos deltas e estuários de rios como descreveu Salgado-Labouriau (2007). As 

grandes alterações climáticas ocorridas nesse intervalo caracterizam-se pelo início de uma fase 

interglacial em nosso planeta (Suguio 2010). Desse modo, Calder (1983) relata que em toda a história 

da humanidade até a presente data ocorreu em uma época mais quente, também nomeada de 

interglacial, mesmo que pequenos avanços e recuos de fases mais frias tenham interferido nos climas 

continentais.  

A flutuação no nível dos lagos é um processo importante para estudos paleoclimáticos no 

Quaternário. Durante períodos de climas úmidos, podem desenvolver-se lagos e expandir-se sobre 

grandes áreas, mas durante climas mais secos diminui o nível dos lagos e recua a área de expansão 

(Houghton et al. 1995). Por isso, essas flutuações sugerem umidade e aridez, e são identificadas por 

meio da análise de sedimentos lacustres e micro-fósseis. Felippe et al. (2006) afirma que são viáveis 

estudos paleoclimáticos, pois parte do pressuposto de que há uma intima relação entre a vegetação, a 

fauna e o clima de uma determinada região. Com efeito, sabendo-se uma dessas características pode-se 

relacioná-la ao clima. Por exemplo, se em uma determinada área é evidenciada a existência de uma 

floresta decidual no passado, pressupõe-se que havia um clima com épocas secas e úmidas alternadas. 

Levando novamente em consideração que a vegetação e o clima estão diretamente relacionados, pode-

se, então, estabelecer um modelo paleoclimático para a região em estudo.  

 

2.4 – PROCESSOS DE DATAÇÃO   
 

Estudos estratigráficos e da sucessão florística são ferramentas de escala relativa para 

determinar o tempo geológico.  Deste modo, pode-se dizer se uma formação é mais antiga que outra, 

mas não determinar precisamente quando uma rocha se formou.  

Em 1905, o físico Ernest Rutherford sugeriu que a radioatividade poderia ser usada para medir 

a idade exata de uma rocha, de tal modo que os métodos de datação foram refinados, enquanto mais 

elementos radioativos eram descobertos.  Assim nasceu a datação isotópica, que consiste em utilizar 

elementos radioativos naturais para determinar as idades das rochas (Press et al. 2006).  Essa técnica é 



29 
 

então denominada de radiométrica, permitindo uma datação absoluta, podendo relacionar um evento 

geológico com outro evento independente, a desintegração radioativa de um isótopo (Salgado-

Labouriau 1994). 

 

2.4.1 - Datação pelo Método Radiocarbônico  
 

O carbono-14 (14C) é um isótopo radioativo que ocorre normalmente na atmosfera e nos seres 

vivos. Uma vez formados os átomos de 14C, esses são incorporados ao CO2 atmosférico e assimilados 

no ciclo do carbono dos organismos vivos, da mesma forma que os átomos dos isótopos estáveis 12C e 
13C. O conteúdo em 14C nos tecidos orgânicos está em equilíbrio com o conteúdo atmosférico, devido 

às trocas que se efetuam durante toda a vida do organismo. Quando ele morre, essas trocas deixam de 

existir e o 14C começa a se desintegrar continuamente, sem ser renovado (Scheel-Ybert 1999).  

Desde 1950, quando o método de datação por 14C foi colocado em prática, tornou-se a 

ferramenta fundamental para a determinação cronológica de eventos ocasionados a aproximadamente 

40.000 - 50.000 anos passados, nas áreas de arqueologia, geologia, paleobotânica, paleoclimatologia, 

entre outros (Pessenda et al. 1993).  

A meia vida do 14C é de cerca de 5.730 anos, o que significa que esse método pode ser 

utilizado para o Quaternário, pois fornece dados de amostras que possuem de 50 mil a 70 mil anos de 

idade (Salgado-Labouriau 1994).  
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CAPÍTULO 3 

ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 A bacia hidrográfica do rio Doce está localizada na região Sudeste, entre os paralelos 18°45' e 

21°15' de latitude sul e os meridianos 39°55' e 43°45' de longitude oeste, abrangendo uma área de 

drenagem de 83.400 km2, dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado 

do Espírito Santo (CBH 2012).  A bacia é dividida em três regiões fisiográficas distintas, observadas 

na figura 3.1. O alto Doce, que abrange das nascentes até a confluência com o rio piracicaba pela 

margem esquerda, nas proximidades da cidade de Ipatinga/MG, com aproximadamente 22.976 Km2. O 

médio Doce, que vai da confluência do rio Piracicaba/MG até a confluência com o rio Guandu no 

Espírito Santo, abrangendo uma área de aproximadamente 48.802 km2. Já o baixo Doce, envolve cerca 

de 11.921 km2 e vai da divisa de Minas Gerais e Espírito Santo até a foz no Oceano Atlântico 

(PIRHDOCE 2012).  

 

Figura 3.1– Bacia do rio Doce. 

Fonte: PIRHDOCE (2012). 

 
 

A bacia do rio Doce desempenha um importante papel na economia do leste mineiro e norte 

do Espírito Santo, sendo uma das principais bacias hidrográficas brasileiras e constitui uma das áreas 
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mais importantes para o estudo da evolução quaternária dos trópicos úmidos em território brasileiro 

(Mello et al. 1999). 

 

3.2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 
 

No Parque Estadual do Rio Doce (PERD) encontra-se um sistema composto por 

aproximadamente 40 corpos lacustres e diversos lagos em processos avançados de entulhamento. No 

lago assoreado (denominado pela equipe em estudo de LC2), foi coletado um ponto amostral 

localizado pelas coordenadas UTM 0753747 N / 7825378 W (19º39’01’’ S; 42º34’47’’ E). A área de 

estudo (figura 3.2) mostrou-se um ambiente propicio à coleta do testemunho sedimentar com a 

finalidade de reconstituição paleoambiental por ser um local de difícil acesso, cercado por vegetação 

nativa, onde a interferência antrópica foi pequena ou inexistente até os dias atuais e as informações 

registradas em seu sedimento provavelmente não foram desta forma, adulteradas.  

 

Figura 3.2 – Área de coleta do testemunho no lago entulhado no PERD. 

Fonte: Modificado de Barbosa & Kohler (1981). 

3.2.1 - Parque Estadual do rio Doce (PERD) 
 

O parque Estadual do rio Doce (PERD) foi criado em 1944 e é administrado pelo Instituto 

Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG) desde 1962. Está situado na porção sudoeste do 
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estado de Minas Gerais, na região do Vale do Aço, sendo limitado ao norte e a leste pelos rios 

Piracicaba e Doce respectivamente, a oeste pelos municípios de Marliéria e Timóteo e ao sul pelo de 

Dionísio (figura 3.1). O PERD está inserido na denominada “Depressão Interplanáltica do Vale do Rio 

Doce” (IGA-MG 1977) e abriga a maior floresta tropical de Minas Gerais, em seus 36.970 hectares, 

sendo a primeira unidade de conservação estadual em MG.  

 

3.2.2 - Contexto Climático e Vegetacional  
 

No PERD o clima é definido como tropical, semi-úmido, com verão úmido e inverno seco, de 

características mesotérmicas, situado na classificação de Köppen, como clima Aw (Nimer 1989). As 

temperaturas médias variam de 20
 
a 22 °C, com um sistema de chuvas num ritmo tropical típico, de 

pluviosidade média anual de 1.500 mm para a região da depressão do rio Doce e menos de 1.000 mm 

em outras áreas.  

A figura 3.3 representa o mapa de vegetação do estado de Minas Gerais elaborado pela 

SETOP/MG (2005) e observa-se que a região do PERD está inserida na transição Cerrado/Mata 

Atlântica.   

 

 
Figura 3.3 – Mapa de Biomas do estado de Minas Gerais. 

Fonte: Modificado de SETOP – MG (2005). 
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De acordo com o Decreto Federal 750/93 (Anexo 01), as Florestas Atlânticas são formações 

florestais e ecossistemas inseridos no domínio Mata Atlântica, com delimitações instituídas pelo Mapa 

de Vegetação do Brasil do IBGE (1988).  A Floresta Atlântica apresenta uma abundância de 

formações e conglomera um diversificado conjunto de ecossistemas florestais com composições 

florísticas muito distintas, acompanhando as características climáticas e geográficas (Oliveira-Filho & 

Fontes 2000), sendo o segundo maior bioma do estado de MG, possuindo uma vegetação densa e 

permanentemente verde, com alto índice pluviométrico. Encontram-se nesse ecossistema muitas 

famílias, como as Bromeliaceae (bromélias), Bignoniaceae (ipês), Polypodiaceae (samambaias), 

Orquidaceae (orquídeas) Lauraceae (canelas) e diversas espécies de líquens (IEF 2010). 

No bioma Cerrado, denominado também como savana, o qual pode indicar a paisagem como 

um estrato graminoso contínuo (ou descontínuo), contendo árvores ou arbustos espalhados, sendo uma 

paisagem estruturalmente intermediária entre floresta ou arvoredo e campo (Ratter et al. 2003), possui 

grande densidade e espécies como, Urticaceae (Cecropia sp. - embaúba), Euphorbiaceae (Croton sp. - 

sangue-de-dragão), Fabaceae (Anadenanthera colubrina - angico), Asteraceae (Eremanthus sp. - 

candeia), Melastomataceae (Tibouchina sp. e Miconia sp.  - quaresmeiras) entre outras (Walter 2006).  

A área em estudo ocupa extensões importantes na questão da biodiversidade e a abundancia de 

espécies na fauna e principalmente na flora. Fitogeograficamente o rio Doce nasce na transição entre 

os domínios vegetacionais do Cerrado e da Mata Atlântica e possui a maioria do seu curso dentro de 

uma região originariamente coberta de floresta estacional semidecidual, sendo nos dias atuais o 

predominantemente de vegetação secundária (Ab'Saber 1977b) e totalmente no domínio da floresta 

atlântica (Raposo 1991).  

O PERD é uma das maiores áreas contínuas de Floresta Tropical do Estado de Minas Gerais, 

possuindo vasta abundância de espécies e considerado um remanescente de Mata Atlântica (Gilhuis 

1986). Segundo Veloso et aI. (1991), a vegetação do PERD é caracterizada como Floresta Estacional 

Semidecidual Submontana ou Floresta Tropical Subcaducifólia. Atualmente, a vegetação do Vale do 

Rio Doce se apresenta formada por mosaicos de florestas primárias e secundárias, sendo estas últimas 

causadas em consequência de grandes queimadas ocorridas, principalmente nos anos de 1960 (SOCT 

1981). 

 

3.2.3 - Aspectos Pedológicos  
 

Os solos são apresentados pela relação entre os processos erosivos, a qualidade e a quantidade 

de água superficial.  Os tipos de solos levantados para o PERD (figura 3.4), segundo a Sociedade de 

Investigações Florestais (SIF 1990), foram de Podzólico vermelho-amarelo - tipo 1, situado sobretudo 

a noroeste do PERD, em um relevo forte-ondulado e montanhoso;  Podzólico vermelho-amarelo - tipo 

2,  sujeito à muita erosão e diferenciado por solos francamente podzólicos, não possuindo ocorrência 

considerável de inclusão de Latossolos de baixa fertilidade;  Podzólico vermelho-amarelo (fase muito 
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erodida - tipo 2),  localizado em relevo forte-ondulado e montanhoso, sendo uma unidade muito 

erodida e ravinada, apresentando inserções de Latossolo vermelho-amarelo álico, nas vertentes mais 

longas e convexas e, sobretudo nos topos mais aplainados.  

 
Figura 3.4 – Mapa de Solo do estado de Minas Gerais, folha 04. A área em estudo é indicada pelo retângulo 

preto.  

Fonte: Modificado de CETEC – MG (2010). 

 

3.2.4 - Aspectos Geomorfológicos  
 
3.2.4.1 – Rio Doce 
 

De acordo com Raposo (1991), as feições morfológicas observadas na paisagem do rio Doce, 

denotam uma forte influência das variáveis geológicas (litológicas, foliações e falhamentos), bem 

como de oscilações climáticas mesozóicas e cenozóicas, que levaram a elaboração de superfícies 

cíclicas de erosão.  

Os terraços aluviais estão bem preservados acima dos leitos e planícies de inundação das 

principais drenagens do rio Doce, isto pode ser devido tanto a fenômenos de erosão catastrófica, 

seguido de acreção vertical1, como a tectônica tafrogênica que produziu basculamentos de blocos no 

mesmo. A primeira hipótese, segundo Raposo (1991), parece ser a mais provável, tendo em vista as 

 

1: Geomorfologicamente, os depósitos de diferentes ambientes fluviais podem ser subdividos em depósitos de acreção lateral e vertical 
(Leopold et al. 1957). A acreção vertical refere-se ao empilhamento dos sedimentos em suspensão, como se verifica em terraços aluviais e 
planícies de inundação (Suguio 2003).  
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características granulométricas na qual há o predomínio da fração grossa, presentes em grandes 

trechos dos perfis estratigráficos. A geologia da Bacia do rio Doce contrasta com um reduzido 

conjunto de unidades estratigráficas de distribuição espacial restrita, de origem sedimentar, com um 

grande conjunto de unidades estratigráficas, de idade muito antiga, que se estende desde o 

Mesoarqueano até o Cambriano. As Províncias Mantiqueira e São Francisco, de litologia 

extremamente variadas e cujas características refletem os efeitos de uma tectônica complexa (ANA 

2005). 

O rio Doce percorre ao longo de seu curso, várias sequências litológicas, especialmente a 

região do sudeste da Província Geotectônica da Mantiqueira. Algumas dessas sequências podem ser 

importantes contribuintes de fontes litogênicas de elementos traço (Eleutério 1997).  

 

3.2.4.1.1 - Unidades Litoestratigráficas Regionais – PERD 
 

De acordo com Almeida et al. (1977), o PERD faz parte da Província Estrutural Mantiqueira, 

que foi estabelecida ao final do Neoproterozóico (1.000 Ma –570/540 Ma) e encontra-se a leste do 

Cráton do São Francisco conservando registros da evolução geotectônica do Neoproterozóico na 

América do Sul, preservando, também estruturas paleotectônicas do Arqueano (3.800 Ma a 2.500 Ma), 

Paleoproterozóico (2.500 Ma a 1.600 Ma) e Mesoproterozóico (1.600 Ma a 1.000 Ma).  

O PERD também se encontra inserido na “Depressão Interplanáltica do Vale do Rio Doce”, 

importante aspecto fisiográfico do Sudeste brasileiro, que compreende uma depressão alongada, com 

cerca de 200 km de comprimento e 50 km de largura, orientada numa direção geral nor-nordeste 

(NEE) - Su-sudoeste (SSW) (Mello 1999).  O curso do rio Doce, caracterizado pela presença de vales 

entulhados de sedimentos, é intensamente controlado pelas estruturas fundamentais do embasamento 

pré-cambriano, com sua formação provavelmente vinculada a mecanismos tectônicos rúpteis, de idade 

cenozóica (Justo 2003).   

Mello (1997) reconheceu na região do PERD a presença de três grandes conjuntos litológicos 

pré-cambrianos (figura 3.5), sendo na porção extremo-oriental, rochas gnásicas granatíferas e 

charnoquíticas, associadas ao Complexo Juiz de Fora. Na porção ocidental, rochas quartzíticas e xistos 

referidas como Grupo Dom Silvério. E em grande parte da região, afloram rochas gnaissíticas 

bandadas, por vezes migmatizadas, sendo atribuídas ao Complexo Mantiqueira. De acordo com 

CPRM (2001), os sistemas lacustres e a vegetação do PERD desenvolveram sobre rochas arqueanas e 

proterozóicas, bem como sedimentos quaternários, compondo as unidades litoestratigráficas do 

Complexo Mantiqueira, Suítes Metamórfica São Sebastião do Soberbo, Grupo Rio Doce (Formação 

São Tomé) e sedimentos pós-pliocênicos (Terraços Aluvionares).   

A seguir, têm-se a descrição das unidades litoestratigráficas ocorrentes em toda a abrangência 

da bacia hidrográfica do rio Doce, de acordo com a cronoestratigrafia (IGAM 2007).  
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Complexo Mantiqueira 

O Complexo Mantiqueira tem sido englobado em mais de uma unidade litoestratigráfica desde 

a definição original da Série Mantiqueira por Barbosa (1954). Os litotipos predominantes deste 

complexo são ortognaisses intercalados com rochas metabásicas de composição tonalítica a granítica, 

metapiroxenitos e pegmatitos, normalmente concordantes com o bandamento gnáissico (CPRM 2000). 

 Segundo Noce et al. (2007), a alternância de bandas félsicas e máficas, com espessura 

centimétrica a decimétrica, é uma característica marcante das rochas do Complexo Mantiqueira. Ebert 

(1956), Barbosa (1954) e Fonseca et al. (1979) dividiram informalmente as rochas desse complexo em 

três unidades:  ortognaisses (tonalíticos, granodioríticos e graníticos); ortognaisses com níveis 

migmatizados e ortognaisses com corpos de anfibolitos e metaultramáficas. Essas rochas estão 

amplamente distribuídas na região dos lagos do PERD.  

 

Grupo Dom Silvério 

O grupo Dom Silvério é composto por uma sequência metassedimentar marinho-plataformal, 

com biotita-muscovita, quartzo, xistos, feldspáticos miloníticos com proporções variáveis de granada, 

cianita, sillimanita, estaurolita e grafita, biotita gnaisses finamente bandados, anfibolitos, formações 

ferríferas, rochas calcissilicáticas, mármores e tremolititos (CPRM 2000). 

Além dos litotipos citados acima, o grupo Dom Silvério é formado também por rochas 

metabásicas, metaultrabásicas e xistos grafitosos caracterizando-o como uma possível sequência tipo 

greenstone-belt (Machado Filho et al. 1983).  

 

Complexo Ressaquinha  

O complexo Ressaquinha possui rochas plutônicas, de composição granodiorítica, 

monzonítica, tonalítica, quartzo-diorítica e diorítica (Grossi Sad 1983).  Contêm também, xenólitos 

das rochas regionais como gnaisses bandados, anfibolitos e ultramáficas Os dados litoquímicos 

sugerem tratar-se de rochas de caráter cálcio-alcalino, (toleiítico, nos termos máficos), metaluminosas, 

dos tipos transicional ou de sintexia, geradas em ambientes de arco magmático ou colisão continental 

(Pinto 1995). 

As sequências vulcanossedimentares do complexo Ressaquinha, segundo Raposo (1991), 

provavelmente são do tipo greenstonebelt, caracterizadas por moscovita-biotita (granada) xisto, 

moscovita-quartzo xisto, biotita-granada xisto, quartzito micáceo, metavulcânicas máficas (anfibolito, 

anfibólio xisto), metaultramáficas (tremolitito, esteatito) e gnaisses laminados xistosos (miloníticos). 

 

Complexo Juiz de Fora 

O termo Complexo Juiz de Fora refere-se originalmente à extensa faixa de rochas granulíticas, 

rochas metamórficas de médio e alto grau, arqueanas, retrabalhadas nos ciclos Transamazônico e 
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Brasiliano, com direção NE-SW, que aflora na região limítrofe entre os estados de Minas Gerais e Rio 

de Janeir (Ebert 1955; Rosier 1957).  

O Complexo Juiz de Fora é composto por ortognaisses com paragêneses da fácies granulito e 

o litotipo típico é um gnaisse enderbítico, granulação média, verde escuro, com bandamento 

centimétrico e intercalações máficas. Sua mineralogia essencial é plagioclásio, quartzo, ortopiroxênio 

e clinopiroxênio, biotita e hornblenda são produtos de reações retrometamórficas. Gnaisses de 

composição charnockítica são menos frequentes, mas nos gnaisses enderbíticos é comum a presença 

de bandas e/ou injeções charnockíticas de cor mais clara e granulação mais grossa. Granulitos básicos 

ocorrem como bandas, lentes e/ou boudins, de tamanho centimétrico a métrico, encaixados nos 

gnaisses enderbíticos (Noce et al. 2007). 

 

Depósitos Inconsolidados Aluvionares Quaternários 

O Quaternário é constituído por depósitos sedimentares detríticos, inconsolidados, acumulados 

nos vales dos grandes cursos d’água, em encostas atuais e pré-atuais e em superfícies de erosão mais 

novas que a Superfície Sul-Americana. São eluviões e coluviões relacionados com a esculturação do 

relevo atual que apresentam feições neotectônicas (Saadi 1991). 

As coberturas coluvionares são constituídas por areias silto-argilosas, com grânulos e seixos, 

em geral de quartzo, quartzito e canga limonítica, tendo cascalheira ou linha de seixos na base (CPRM 

2000). 
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Figura 3.5 – Mapa Geológico do PERD. 

Fonte: Modificado de Heineck et al. (2003). 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

4.1- LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E INVENTÁRIO DE DADOS 

DISPONÍVEIS DAS ÁREAS  
 

Foram realizados levantamentos bibliográficos sobre os assuntos pertinentes ao projeto, 

inventário de dados e mapas litológicos da bacia do Rio Doce. Para tal, utilizaram-se publicações 

sobre o assunto por consulta a periódicos, livros especializados em bibliotecas de universidades, com 

apoio da rede de serviços de informação em ciência e tecnologia ANTARES, disponível na UFOP e 

por aquisição de bibliografia pertinente. 

O reconhecimento geológico preliminar das regiões estudadas é de suma importância, para a 

escolha eficaz do sítio mais adequado para retirada do material sedimentar a ser analisado.  

  

4. 2 –COLETA DO TESTEMUNHO SEDIMENTAR 
 

Os campos de investigação preliminares das áreas foram realizados para delinear possíveis 

pontos para amostragem de sedimentos, sendo essa seleção orientada pelo critério da existência de 

locais com níveis ricos em matéria orgânica.  

O ponto amostrado foi georeferênciado a partir de coordenadas UTM, utilizando como 

referência o datum SIRGAS 2000, que posteriormente foram convertidos para Latitude/Longitude, 

utilizando GPS MAP® 60CSX, marca Garmin. Assim, foi selecionado um ponto de amostragem no 

PERD com cerca de 90cm, descritos no item 5.1.   

Para a coleta do testemunho LC2 (UTM 0753747 N; 7825378 W e lat/long de 19º39’01’’ S; 

42º34’47’’ O), no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), procurou - se aproximar o máximo possível 

da porção interna do lago entulhado, de forma a realizar a coleta o mais afastado da margem, evitando 

o “Efeito de Borda”, o que poderia prejudicar as análises palinológicas (figura 4.1 e figura 4.2).  
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Figura 4.1 – Vista panorâmica do lago entulhado no PERD. 

 

Figura 4.2 – Destaque a área de coleta do testemunho para análises palinológicas. 

A sondagem por percussão na recuperação do testemunho LC2 foi realizada utilizando tubos 

de PVC, do tipo eletrocuto. Os tubos foram cortados na dimensão de 50 cm, com o objetivo de 

facilitar o transporte e manipulação dos mesmos. Assim, à medida que ia introduzindo os tubos no 

sedimento a conexão entre eles era feita por roscas de junção (figura 4.3a). Para a aplicação da força 

de percussão foi utilizada uma marreta de 5 kg e para que o impacto não danificasse a estrutura dos 

canos utilizou-se um anteparo de madeira como amortecedor (figura 4.3b).  A retirada dos tubos foi 

realizada manualmente, introduzindo um tampão vedando a abertura da extremidade de topo, para que 

formasse um ambiente de vácuo e assim manter o sedimento com sua integridade estrutural dentro dos 

tubos.  
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Figura 4. 3 – Recuperação do testemunho LC2. a-b – Processo de introdução dos tubos de PVC no local de 

coleta do testemunho. 

Com o objetivo de não haver perda nem contaminação por grãos de polens e esporos recentes 

do material coletado nos tubos de PVC (figura 4.4), foram conservados sob refrigeração a uma 

temperatura aproximada de 04°C até a etapa do tratamento químico para evitar o desenvolvimento de 

fungos nas amostras.  

 

 
Figura 4. 4 – Tubos de PVC com testemunho LC2 recuperado. 

 

O testemunho de sondagem LC2 (90 cm) foi aberto em laboratório e amostrado do topo em 

direção à base, pois representa os valores de profundidade das amostras, como inferem os autores 

Salgado – Labouriau (1994; 2007); Moore et al. (1991); Colinvaux (1996); Colinvaux et al. (1999), 

Traverse (2007).  O mesmo foi confeccionado com papel milimetrado na escala de 1:1, levando em 

consideração, para identificação e separação de fácies sedimentológicas, a distinção dos estratos e das 

fácies, em função das estruturas sedimentares, composição granulométrica e textural (figura 4.5).  
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Figura 4. 5 – Tubo de PVC com testemunho recuperado sendo aberto e descrito em laboratório.  

 

Primeiramente, retirou-se do testemunho a quantidade de sedimento necessária para a análise 

palinológica e, posteriormente, para análises sedimentológicas, geoquímicas, difração de raio x, COT e 

datação por radiocarbono (figura 4.6). Todo o material amostrado foi acondicionado em sacos 

plásticos devidamente identificados e lacrados sob refrigeração. 

 

 
Figura 4. 6 – Amostras de sedimento do testemunho recuperado alocadas em sacos plásticos. 

 

4.4. ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA 
 

Durante a descrição do perfil estratigráfico do testemunho LC2 no laboratório de 

Paleontologia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), foi realizada a análise granulométrica 

de cada estrato utilizando uma tabela de classificação granulométrica, a qual descreve variações de 

tamanho dos grãos entre areia muito fina e cascalho. Foi realizada a separação da parte das amostras 

para análise sedimentológica e palinológica  

As amostras foram secas ao ar livre, quarteadas, desagregadas e colocadas em sacos plásticos 

distintos para serem peneiradas. A porcentagem de cada uma das frações granulométricas foi obtida no 

laboratório de Sedimentologia/UFOP, pelo método de peneiramento, utilizando a escala de Wentworth 

(1922) (tabela 4.1). 

Tabela 4. 1 – Escalas Granulométricas utilizadas para peneiramento das amostras do testemunho. 

 Mesh (#) Milímetros (mm) 

Cascalhos 10 >2,00 
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Areia muito grossa/Areia grossa  35 - 2,00 a + 0, 500 

Areia média 60 - 0, 500 a + 0, 250 

Areia fina 120 - 0, 250 a + 0, 125 

Areia muito fina 230 - 0, 125 a + 0, 063 

Silte / argila Fundo < 0, 063 

 

Após secagem e peneiramento, as amostras retidas em cada uma das peneiras foram 

cuidadosamente pesadas, de modo a estimar eventuais perdas que possam ocorrer durante o processo 

de peneiramento. É habitual que o peso total das frações de peneiramento seja um pouco inferior ao da 

amostra original, pois pode haver perda de partículas durante o processo.  

 

4.5 - CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DOS SEDIMENTOS  
 

A composição mineralógica dos sedimentos pode vir a contribuir para o entendimento da 

dinâmica fluvial e lacustre, visto que suporta a interpretação de possíveis áreas fonte dos depósitos, 

bem como de alterações e precipitações de minerais dentro do sistema lacustre.  

A caracterização mineralógica dos sedimentos coletados em todas as fácies sedimentares do 

testemunho LC2, foram realizadas por lupa binocular da amostra total, no laboratório de Geoquímica 

Ambiental (LGqA) / DEGEO/ UFOP. Uma alíquota de cerca de 1g da amostra total foi pesada, 

homogeneizada e colocada em vidro de relógio para caracterização mineralógica por lupa binocular de 

até 50X de aumento.   

As amostras de sedimentos com granulometria inferior a 0,063mm (silte/argila) foram 

analisadas via Espectrometria de Difração de Raios-X.  Foram pesados 1,0 g da fração granulométrica 

(<0,063 mm) para a confecção de lâminas não-orientadas e determinação mineralógica por meio da 

difração de raios-X. O procedimento foi realizado no Laboratório de Difração de Raios X 

/DEGEO/UFOP.  

 

4.6 - CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) 
 

A análise de carbono orgânico total foi realizada no Laboratório de Palinofácies e Fácies 

Orgânicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os valores de COT expressam a 

quantidade de matéria orgânica contida nos sedimentos (Chagas et al. 2009).  Utilizou- se o forno de 

indução do determinador de carbono WR- 12 LECO. A partir de um detector de infravermelho, o 

analisador SC-144DR LECO quantificou simultaneamente a “concentração” de carbono (COT) e de 

enxofre (S) nas amostras do LC2.  
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4.7 - DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GEOQUÍMICA 
 

Para a análise da composição geoquímica dos sedimentos foi realizado o método de digestão 

parcial utilizando água régia, de acordo com a metodologia proposta por Community Bureau of 

Reference – BCR (Rauret et al. 2001), que é capaz de revelar informações fundamentais sobre a 

matéria orgânica sedimentar e possível origem dos sistemas fluviais e lacustre.  

O método de digestão parcial utiliza 1,0g de sedimento da fração granulométrica inferior a 

0,063mm (silte/argila) em um béquer de 100 mL. São adicionadas alíquotas de 0,5 a 1,0 mL de água 

deionizada, 9,3 mL de água régia (solução de 7,0mL de HCl a 37%p/p e 2,3 mL de HNO3 a 65% p/p). 

Após agitação manual, o béquer é tampado com vidro de relógio e mantido a temperatura ambiente 

por 16 horas. Após esse período, o mesmo é levado a uma chapa aquecedora por 2 horas a uma 

temperatura variando de 90°C a 100°C. Após resfriamento, a solução é filtrada por papel de filtro 

quantitativo, levada a balões volumétricos de 50 mL e armazenadas sob refrigeração a 4°C. 

Após a digestão parcial, as amostras são transferidas para novos frascos e submetidas a um 

procedimento de análise multi-elementar com capacidade para a determinação de quantidades de 

elementos maiores, menores e traço por Espectrometria de Emissão Atômica com fonte Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES). 

A análise das amostras via ICP-OES, foram realizadas no Laboratório de Geoquímica 

Ambiental (LGqA) /DEGEO/UFOP.  

 

4.8 - CARACTERIZAÇÃO PALINOLÓGICA 
 
4.8.1. – Análises Palinológica 

Os procedimentos químicos para as análises palinológicas foram realizados no Laboratório de 

Geoquímica (LGQa) da Universidade Federal de Ouro Preto – MG, e posteriormente a leitura das 

lâminas em luz branca transmitida, no Laboratório de Microscopia  Eletrônica  e  Análise  de  Imagem 

(DEGEO) e no Laboratório de Anatomia Vegetal (DEBIO/ICEB), da mesma instituição. A leitura por 

fluorescência foi realizada no Laboratório de Paleoecologia Vegetal/Museu Nacional (UFRJ).  

As amostras utilizadas foram preparadas conforme os procedimentos palinológicos não 

oxidantes descritos por Tyson (1995), Mendonça Filho (1999) e Mendonça Filho et al. (2002), que 

consistem, fundamentalmente, no tratamento com ácido clorídrico (HCl) e fluorídrico (HF) para 

eliminação da fração mineral e na separação e concentração da matéria orgânica. Todas as amostras de 

superfície quaternárias foram tratadas pela mesma metodologia para evitar distorções entre os 

espectros polínicos e permitir a comparação dos dados atuais e remotos (Ybert et al. 1992). 

Na análise palinológica os materiais contidos no testemunho foram descritos e fotografados. 

Eles foram sub-amostradas a cada 05cm, sendo retiradas, identificadas pelo número da amostra e 

posteriormente locadas em sacos plásticos (figura 4.7). Foram selecionadas 17 amostras, ao longo de 
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90 cm de profundidade do testemunho LC2 para o estudo palinológico e de palinofácies. Para o 

processamento químico foram retirados cerca de 05g do sedimento e o remanescente armazenado sob 

refrigeração. 

 

Figura 4. 7 – Material contido nos tubos de PVC e coleta de 5 em 5 cm de material para processamento químico. 

 
4.8.2 – Método de Preparação Palinológica 
 

Os palinomorfos contidos em sedimentos e rochas sedimentares estão diluídos em um 

substrato (base) e para que seja possível identificá-los e contá-los com facilidade, é imprescindível 

concentrá-los em uma pequena quantidade (Salgado-Labouriau 2007). Para concentrar os 

palinomorfos é necessária uma sequência de tratamentos químicos e físicos que auxiliam na 

eliminação ou redução dos outros componentes do sedimento tais como, carbonatos, silicatos e outros 

(Gray 1965).  

 

4.8.2.1 – Introdução de um marcador exótico para calcular a concentração polínica  
 

De acordo com Stockmarr (1971) os palinológos utilizam rotineiramente a técnica do 

marcador exótico. Essa técnica consiste na introdução de um pólen exótico dentro da amostra, sendo a 

quantidade introduzida conhecida e serve como marcador interno para o cálculo do número total de 

grãos de pólen - cálculo da concentração polínica (grãos/cm3), presentes originalmente no volume da 

amostra (Salgado-Labouriau 2007). O marcador exótico mais frequentemente utilizado são esporos da 

espécie Lycopodium clavatum e utilizados nesse trabalho. As pastilhas usadas possuem 18.583 esporos 

de L. clavatum, especificadas pelo laboratório que produz as pastilhas. 
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Adicionou-se 05g da amostra (sedimento) aos tubos de propileno, uma pastilha de L. clavatum 

e 20 mL solução de ácido clorídrico (HCl) a 10%, para que a matriz carbonática fosse dissolvida. Após 

a efervescência no tubo, o volume foi aferido para 50 mL com água destilada e as amostras levadas a 

uma centrifuga, sendo lavadas duas vezes com água destilada até que o sobrenadante estivesse claro. O 

marcador exótico deve ser introduzido antes de qualquer tratamento na amostra a ser analisada para 

que passe por todas as etapas de preparação que passarão os palinomorfos do material (Maher 1981).  

 

4.8.2.2 - Eliminação dos Silicatos  
 

O silício é extremamente abundante na litosfera, na forma principalmente de silicatos. Tanto o 

silte como a argila podem possuir uma grande quantidade de silicatos. Assim a maior parte de silicatos 

presentes nas amostras deve ser eliminada nas preparações, para aumentar a concentração de 

palinomorfos e evitar cristais que dificultem a observação dos mesmos (Salgado-Labouriau 2007).  

No procedimento de digestão a frio (Faegri & Iversen 1989), adicionou-se aos tubos de 

propileno 40 mL de HF concentrado (Figura 4.8). As amostras repousaram por 12 horas, sendo 

misturadas, centrifugadas por cinco minutos em 2.500 rotações por minuto (RPM), decantadas e 

lavadas com água destilada (2x). Em seguida foi realizada a digestão a quente, descrita pelo mesmo 

autor, onde foi adicionado novamente 40 mL de HF aos tubos e levados a banho-maria em uma chapa 

aquecedora em uma temperatura de 100°C por 30 minutos.  

 
Figura 4. 8 – Adição de HF as amostras de sedimentos do testemunho LC2, para eliminação dos silicatos. 

 
As amostras foram lavadas com água destilada (50 mL), até que o sobrenadante estivesse 
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claro. Para eliminar o resíduo do HF, as amostras foram lavadas com 40 mL de HCl a 10%, e 

posteriormente lavadas com 50 mL de água destilada (2x). As amostras foram então peneiradas a 200# 

(mesh), sendo o passante peneirado novamente a 10# (mesh). A fração maior que 10# (mesh) foi 

concentrada em tubos eppendorfs para a montagem das lâminas. 

Durante o processo não foi realizado a Acetólise (anidrido acético - CH3COCH3, e ácido 

sulfúrico concentrado H2SO4, com proporção de 9:1 respectivamente), e a digestão cáustica (KOH), 

que são etapas realizadas para a eliminação do conteúdo celular (Faegri & Iversen 1989, modificado 

por Colinvaux et al. 1999). Foi decidido esse procedimento, pois as lâminas palinológicas para análise 

de grãos de pólen e esporos foram às mesmas para análise das palinofácies.  

 

4.8.2.3 - Montagem das Lâminas Para Microscopia  
 

De acordo com Faegri & Iversen (1989), a metodologia para montagens das lâminas 

organopalinológicas utiliza-se lâmina de vidro (24x76mm), lamínula (24x24mm) e parafina, sedo 

substituída por goma de acácia e entelan (Figura 4.9). Sobre uma chapa aquecida a 70ºC, colocou-se 

sobre uma lamínula uma gota de água, três gotas de goma de acácia e uma gota da amostra. Na lâmina 

passou o entelan e colocou a lamínula. É necessário esperar 24hrs para visualizar as lâminas com 

objetiva de 100x.  

 
Figura 4.9 – Montagem da lâmina palinológica com goma de acácia e entelan. 
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4.8.2.4 - Análise qualitativa 
 

A análise qualitativa possui como objetivo a determinação taxonômica dos palinomorfos 

encontrados nas lâminas confeccionadas a partir dos sedimentos coletados. Os grãos de pólen foram 

descritos e identificados de acordo com a ornamentação e a espessura da parede celular, bem com o 

número, tipo, posição e a forma das aberturas. Foi utilizada a relação entre o eixo equatorial e o eixo 

polar (P/E), de acordo com a metodologia proposta por Erdtman (1952) para a descrição das 

dimensões e das formas dos grãos.  Para os grãos de esporos foi obtido apenas o diâmetro, e para os 

grãos que se encontravam em estado de degradação foi obtido ora o diâmetro polar, ora o diâmetro 

equatorial.  

A identificação dos palinomorfos foi realizada através de comparação com material polínico 

moderno disponível nas palinotecas de referência e/ou de literatura especializada, buscando chegar à 

categoria taxonômica de menor nível hierárquico (família, gênero e espécie), como Erdtmann (1952, 

1965), Van Geel (1978), Tryon e Tryon (1982), Cronquist (1988), Hooghmiestra (1984), Neves  

(1991,  1998), Behling  (1995,  1997  e  2002),  Garcia  (1994),  Fernandes  (2005),  Meyer  (2004),  

Lorscheitter  et  al. (1990, 1998, 1999, 2001, 2002), Roubik e Moreno (1991), Colinvaux et al. (1999), 

Bauermann (2003) e  através  do  uso  das  publicações  sobre  grãos  de  pólen  e  esporos  recentes  

como  Ferreira  e  Irgang (1970),  Ferreira  e  Purper  (1980),  Salgado-Labouriau  (1973),  Barth  

(1964,  1965,  1971,  1975,  1976a, 1976b),  Barth  e  Silva  (1965),  Barth  e  Yoneshigue  (1966),  

Heusser  (1971),  Barth  e  Barbosa  (1972), Barth e Costa (1993), Marckgraf e D’antoni (1978), Pire 

et al. (1998) e Coelho e Barth (2000), Punt et al. (2007) Ybert et al. (2012), Justo (2003); Leal and 

Lorscheitter (2006); Leonhardt and Lorscheitter (2007), Freitas et al. (2007); Gomes (2008); Perônico 

(2008); Lorente (2010); Cassino (2011); Cassino and Meyer (2011; 2013). 

 

4.8.2.5- Fotomicrografias 
 

Os palinomorfos e palinofácies foram analisados por meio do microscópio óptico Olympus 

BX4 nos aumentos 40x e 100x (com óleo de imersão) em luz branca transmitida e posteriormente 

fotografados com uma câmera digital (Axiocan Zeiss) acoplada ao microscópio em aumento de 40x e 

100x, no Laboratório de microscopia Eletrônica e Análise de Imagem (DEGEO/UFOP). As medidas 

foram tomadas com o auxílio de uma ferramenta no programa da máquina acoplada. Para as 

fotomicrografias em fluorescência, utilizou-se microscópio Zeiss ScopeA1 no laboratório de 

Paleoecologia Vegetal / Museu Nacional / UFRJ.  

 

4.8.2.6 - Análise Quantitativa 
 

A análise quantitativa de palinomorfos consistiu na contagem dos grãos de pólen encontrados 

nas lâminas palinológicas, excluindo os esporos de pteridófitas, as algas e os fungos. A quantificação 
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foi realizada com microscópico ótico ao aumento de 40x, pela contagem de no mínimo trezentos grãos 

de pólen por amostra de pólen (Mosimann 1965). 

De acordo com Salgado-Labouriau (2007), a contagem dos palinomorfos deve ser iniciada 

pelo lado esquerdo e de cima para baixo, do campo (vista pelo observador e não do campo real), pois 

este é o sentido normal de leitura nos países ocidentais (figura 4.10).  

 
Figura 4. 10 – Esquema da leitura de uma lâmina de microscopia para análise palinológica. 

 
 
4.8.2.7 - Diagramas de Pólen – Palinomorfos  
 

Uma vez realizada as análises quantitativa e qualitativa dos palinomorfos presentes no no 

material, os dados foram representados por diagramas de pólen, que permitiram a observação visual 

dos resultados. Nesse trabalho foi utilizada a expressão “diagrama de pólen” para a representação 

gráfica simples, independente se ela se refere a pólen ou a outro microfóssil. Essa é uma tradição em 

análise de sedimentos para interpretação paleoecológica (Salgado-Labouriau 2007).  

O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H (S)) foi calculado para todas as amostras 

usando o software PAST para reconstruir tendências de paleovegetação. O índice leva em conta a 

abundância de cada espécie e é usado para caracterizar a diversidade das assembleias polínicas. 

Análise de Correspondência Detrended - DCA (Hill & Gauch 1980) foi realizada utilizando 

PAST (Hammer et al. 2008). Esta técnica foi escolhida, com base na explicação de Toledo & Bush 

(2008), que utilizou a análise para estimar o grau de rotatividade de espécies. A matriz incluiu os taxas 

com valores percentuais. As pontuações de amostra do eixo 01 foram plotadas em relação a 

profundidade das amostras (cm). 

O diagrama palinológico expõe todos os táxons dos palinomorfos continentais e elementos 

dulcícolas identificados nas amostras do testemunho e os grupos ecológicos aos quais pertencem seus 

representantes atuais: brejo, floresta, cerrado, floresta de atitude, algas, poaceae e cyperacea. O 

diagrama polínico inclui somente os grãos de pólen de angiospermas, os esporos de pteridófitas, algas 

e fungos.  

 

4.8.2.9 - Zoneamento e Detecção de Fases Paleoecológicas  
 

A divisão de um diagrama em unidades de tempo é conveniente e auxiliam na descrição, 

discussão e interpretação dos resultados. A divisão é feita por linhas horizontais que separam grupos 
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de níveis estratigráficos com conjuntos de palinomorfos semelhantes. Assim, muitos estudiosos 

denominam zonas de pólen como uma unidade bioestratigráfica (Cushing 1967; Birks et al. 1980; 

Moore et al. 1991) e serve para comparação e correlação entre diagramas de localidades ou regiões 

distintas (Salgado-Labouriau 2007).  

 

4.9 – ANÁLISE DE PALINOFÁCIES 
 
4.9.1 – Preparação de lâminas organopalinológicas 
 

As lâminas foram preparadas de acordo com a metodologia descrita no item 4.4.2, a qual 

dispensou o uso de KOH e acetólise (H2SO4 e anidrido acético), métodos utilizados corriqueiramente 

em análise palinológicas, como descrito por Ybert et al. (1992).  Optou-se por esse procedimento 

palinológico padrão não oxidativo descritos por Tyson (1995), Mendonça Filho (1999) e Mendonça 

Filho et al. (2009), para preservar o querôgenio dos sedimentos. 

   

4.9.2 – Análise de palinofácies  

 
A análise de palinofácies abrangeu a parte quantitativa (contagem de 300 partículas) e 

qualitativa (descrição das partículas orgânicas) dos grupos e subgrupos de componentes da matéria 

orgânica particulada, utilizando microscopia sob luz branca transmitida. A contagem e descrição 

correspondeu à categorização proposta por Tyson (1995), Mendonça Filho (1999) e Mendonça Filho 

et al. (2002 & 2009). Posteriormente a contagem dos componentes orgânicos particulados, os valores 

absolutos foram recalculados para valores percentuais, sendo normalizados a 100% e confeccionados 

diagramas binários, gerando uma melhor visualização e compreensão dos resultados. 

 

4.9.3 – Razões e parâmetros em palinofácies 
 

As razões e parâmetros em palinofácies permitem acessar informações tais como: proximidade 

da área fonte e preservação da matéria orgânica (Tyson 1993, 1995; Carvalho et al., 2006a, 2006b).  

Os parâmetros mais utilizados são: Opaco/Não-Opaco (Op/N-Op, Opaco alongado/Opaco 

equidimensional (Op-al/Op-Eq), tamanho das partículas, Fi-COT (obtido com a correlação dos teores 

de Carbono Orgânico Total com o total de fitoclastos) e o Índice de Preservação de Fitoclastos (IPF), 

descritos detalhadamente abaixo.  

 

4.9.3.1 – Opaco/Não-Opaco (Op/N-Op) 
 

Segundo Tyson (1995), as partículas opacas são formadas da oxidação de material translúcida 

ou não opaca que foi submetida a um transporte por período prolongado. Antagonicamente as 
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partículas não-opacas são depositadas em ambientes proximais sem transporte prolongado. Assim, a 

razão entre as duas categorias poderia indicar a tendência proximal-distal. 

 

4.9.3.2 – Opaco alongado/Opaco equidimensional (Op-al/Op-Eq) 
 

O termo fitoclasto foi introduzido por Bostick (1971), referindo-se a todas as partículas de 

tamanho argila ou areia fina do querogênio, proveniente de vegetais superiores ou fungos com auto-

fluorescência. Assim como a relação fitoclasto opaco alongado e opaco equidimensional, essa razão 

também indica a tendência proximal-distal. Uma grande quantidade de partículas equimensionais 

sugere um ambiente muito proximal como resultado de pouco transporte da área fonte. Essas 

partículas são selecionadas de acordo com sua flutuabilidade, onde partículas menores são depositadas 

em ambientes distais. Essa interpretação é aplicada especialmente quando as partículas 

equidimensionais são maiores do que as alongadas. 

 

4.9.3.3 – Tamanho das partículas  
 

Foram determinados para todas as amostras estudadas os diâmetros de 40 – 50 partículas de 

fitoclastos opacos, utilizando o programa IMAGE J. A análise de tamanho foi realizada estritamente 

nessa particula para minimizar o problema com alteração de forma, densidade e preservação (Tyson 

1995). O aumento de tamanho das partículas é um fator útil como indicador da proximidade com a 

área fonte.  

 

4.9.4 – Tratamento estatístico dos dados  
 

Após a análise quantitativa dos grupos e subgrupos da MOP do testemunho, foi realizado o 

tratamento estatístico dos dados. Esses dados foram recalculados para valores percentuais e 

submetidos à análise de agrupamento (análise cluster) com objetivo de estabelecer grupos e 

reconhecer a relação entre eles. Para identificar as palinofácies, foi utilizado o coeficiente de 

correlação 1-Pearson-r / Modo R, que agrupa as variáveis, representada pelos componentes da MOP. 

As análises de agrupamento pelo modo-Q, as quais utilizaram os programas STATISTICA (1984–

2000) e PAST, tem o objetivo de realizar a aglomeração por amostras, possibilitando distinguir os 

intervalos nas seções estudadas. 

 

4.10 - DATAÇÃO  
 

Para estabelecer a cronologia do testemunho LC2, foram datados pelo método do 

radiocarbono (14C) 04 níveis de material carbonoso (figura 4.11), sendo a primeira amostra de 

sedimento retirado a 07 cm de profundidade do LC2, a segunda amostra a 35 cm, a terceira amostra a 
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65 com e a quarta amostra a 80 cm. As primeiras datações foram realizadas no topo (07 cm) e base (80 

cm), sendo as outras duas (35 e 65 cm) realizadas ápos análises palinológicas e palinofácies para 

obtenção de intervalos distintos de palinomorfos.  

É de suma importância que o procedimento ocorra em pelo menos dois nívies de um 

testemunho, para que haja uma parametrização segura do desenvolvimento palinológico das áreas. As 

amostras foram enviadas e analisadas pelo Laboratório Beta Analytic Inc©. (Florida, EUA). 

As idades pontuais de cada amostra (Tabela 5.4) foram obtidas através de interpolação linear. 

As amostras de 80,0 – 85,0 cm e 0,0 – 5,0 cm que estão fora do range datado, foram obtidas por 

extrapolação. As idades convencionais foram calibradas de acordo com a curva IntCal04 (Reimer et 

al. 2004) com precisão de 2 sigma, usando o programa CALIB Rev 5.0.1 (Stuiver & Reimer 1993) 

(Tabela 5.3). As idades convencionais foram calibradas de acordo com a curva IntCal04 (Reimer et al. 

2004) com precisão de 2 sigma, usando o programa CALIB Rev 5.0.1 (Stuiver & Reimer 1993). 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS  

 

5.1- CARACTERIZAÇÃO DOS PERFIS ESTRATIGRÁFICOS 
  
5.1.1 - Litofácies da seção do PERD  

No testemunho LC2 foram reconhecidas 02 litofácies, ao longo de 90 cm de sedimento 

recuperado (figura 5.1), onde é formado por camadas síltico-argilosas, intercaladas por camadas 

arenosas de granulometria fina a média, apresentando estratificações plano paralelas e laminadas. 

Entre 90 – 83,5 cm (C2A) foram observados uma coloração marrom amarelado claro, com 

intercalações vermelho amarronzado, onde há o predomínio de areia média com grãos sub-angulosos e 

esfericidade média. De 83,5 – 74,5 cm (C2B) apresentaram as mesmas características composicionais 

descritas na subfácies anterior, porém com a moda da composição de areia fina. Entre 74,5 – 68 cm 

(C2C) notou a presença de silte/argila, com intercalações de camadas de coloração preta, com grãos 

angulosos. Na subfácies de 68 – 39,5 cm (C2D) observou a presença de areia fina, com grãos 

angulosos, com intercalações recorrentes e cíclicas de lama, de coloração amarelo amarronzado e 

estrutura de sobrecarga em direção ao topo. Entre 39,5 – 34 cm (C2E) a granulometria aumenta de 

silte/argila na base para areia muito fina ao topo, sendo mal selecionada, com grãos angulosos e 

coloração preto acinzentado. De 34 – 26,5 cm (C2F) observa o predomínio de areia média de 

coloração marrom e cinza, com grãos sub-angulosos e esfericidade moderada.  Entre 26,5 – 7,0 cm 

(C2G) notou-se a presença de nível argiloso.  A coloração preta se destaca nos últimos 07 cm do 

testemunho em direção ao topo (7,0 – 0,0 cm / C2H), com predomínio de areia fina e serrapilheira.  
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Figura 5.1 – Perfil estratigráfico do testemunho Lc02 no PERD. 

 
Em relação à mineralogia analisada por Difratometria de Raios-X (anexo 02) na fração pó 

total do material menor que 0,063mm e descrita na tabela 5.1, foram encontrados minerais como a 

caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e a gipsita (Al(OH)3), presentes em todas as subfácies do testemunho; 

muscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2), presente apenas nas subfácies C2A, C2B, C2E, C2H; e hematita 

(Fe2O3), um óxido de ferro de coloração preta a cinzento-preta, com  brilho metálico e não magnético, 

encontrado nas subfácies C2A, C2B, C2C e C2D.  

 
Tabela 5. 1 – Classificação das subfácies do testemunho. 

Fácies Profundidade (cm) Características texturais Mineralogia 

C2H 83,5 – 90,0  Areia fina Caulinita, Moscovita, Gipsita. 

C2G 74,5 – 83,5 Lama e areia fina Caulinita, Gipsita. 

C2F 68,0 – 74,5 Areia média Caulinita, Gipsita. 

C2E 39,5 – 68,0 Lama e areia fina Caulinita, Moscovita, Gipsita. 

C2D 34,0 – 39,5  Areia fina Caulinita, Hematita, Gipsita. 

C2C 26,5 – 34,0  Lama Caulinita, Hematita, Gipsita. 

C2B 7,0 – 26,5 Areia muito fina Caulinita, Moscovita, Hematita, Gipsita. 

C2A 0,0 – 7,0 Areia média Caulinita, Moscovita, Hematita, Gipsita.  
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5.1.2 – Análise granulométrica  
 

Em função da análise granulométrica (figura 5.2), observou-se que entre 0,0–34,0 cm (C2A, 

C2B, C2C) há um predomínio de areia grossa e fina, com dominância de silte/argila (lama), e a 

presença de delgadas lâminas de coloração cinza escuro. A subfácies C2D (34,0– 39,5 cm) é 

predominantemente arenosa (areia muito fina a areia grossa), aparentemente sem estruturas 

sedimentares preservadas. Já de 39,5–90,0 cm (C2E, C2F, C2G, C2H) observa uma proporção menor 

de silte/argila em relação à fração granulométrica grosseira (grânulos a areia grossa).   

 Em função da análise granulométrica, observou-se que entre 0,0 –34,0 cm há um predomínio 

de areia grossa a fina, e a presença de delgadas lâminas de coloração cinza escuro. A subfácies de 

profundidade de 34,0– 39,5 cm é homogênea em relação à granulometria, isto é, apresenta valores 

semelhantes de grânulos a silte/argila. Já de 39,5–90,0 cm observa um aumento da fração fina (areia 

fina a silte/argila). 

 
Figura 5.2 – Gráfico de distribuição granulométrica dos sedimentos do testemunho. 

 
O predomínio de silte/argila no testemunho corrobora que o processo deposicional envolveu 

baixa energia permitindo a decantação das partículas, característica de ambientes lóticos. Observou-se 

também que as fácies de lama se intercalam com as que apresentam areia, identificando assim uma 

alteração na espessura da lâmina de água, às vezes mais profunda, permitindo maior acumulo de 

material argiloso, às vezes a altura da lâmina de água permitia a adição de partículas mais grosseiras, 

como areia.  
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5.1.3 – Geoquímica  
 

A geoquímica é capaz de dar suporte ao entendimento dos processos superficiais e 

subsuperficiais dos elementos químicos e mineralógicos, revelando a origem das rochas fonte, das 

condições químicas, intempéricas, climáticas e tectônicas dominantes (Torres  et al. 2005; Costa et al. 

2005; Amorim 2006; Irion et al. 2006). 

A correlação entre os dados de palinofácies e geoquímica orgânica fornecem modelos de 

fácies orgânica, com informações paleoambientais e paloclimáticas, também estando relacionada ao 

paleoambiente deposicional (Menezes et al. 2008).  

Os resultados de geoquímica dos sedimentso do testemunho LC2 (PERD) estão descritos no 

anexo 03 e posteriormente  em conjunto com os dados de palinofácies serão utilizados para a geração 

do terceiro artigo advindo desse trabalho. 

 

5.1.3.1 – Carbono Orgânico Total (COT), Enxofre total (ST), Resíduo insolúvel (RI) 
 

Observa-se que o teor de COT no testemunho variou de 1,4 a 10,3, com uma média de 4,01%, 

o que demonstra uma moderada a boa preservação e elevado grau de preservação da matéria orgânica. 

Nota-se que na parte inicial a média do perfil (figura 5.3) os valores de COT são baixos em relação aos 

valores em direção ao topo da seção.  

 
Figura 5.3 – Teor de Carbono Orgânico Total (COT) no testemunho. 

 
5.2.5 – Datações Radiocarbônicas   
 

Para estabelecer a cronologia do testemunho, quatro amostras foram enviadas para datação 

pelo método do radiocarbono. As idades convencionais calibradas são observadas na tabela 5.3.  
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Tabela 5. 2 - Datações radiocarbônicas 14C obtidas para o testemunho e idades calibradas em cal anos AP pela 

curva IntCal04 2 sigma. 

Prof 
(cm) 

Cód. do 

Lab. 

Id. convencionais    14C (anos 

AP) 

Id. calibradas (cal yr B.P., 2 

σ) 

Id. 

interpolada 

(cal yr B.P.) 

0 

5 

 

Beta 328004 

 

101.3 +/-0.4 

 

102.3 

51 

102 

10    1403 

15    2703 

20    4004 

25    5304 

30    6605 

35 Beta 366683 7100 +/- 40 7970-7840 7905 

40    8194 

45    8483 

50    8772 

55    9062 

60    9351 

65 Beta 365497 8790 +/- 40 9650-9630 9640 

70    9824 

75    10,010 

80 Beta 328008 9210 +/-50 10,510-10,240 10,375 

85    11,023* 

 

As idades pontuais de cada amostra foram obtidas através de interpolação linear. As amostras 

01c2 (80,0 – 85,0 cm) e 17c2 (0,0 – 5,0 cm) que estão fora do range datado, foram obtidas por 

extrapolação. Observa-se que a base do testemunho possui idade de 11.023 anos AP, assumindo uma 

idade holocênica para essa sucessão sedimentar. Já o topo do perfil possui 50 anos AP.  
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CAPÍTULO 6 
RESULTADOS 

ANÁLISE PALINOFÁCIES 

 

Os resultados obtidos são apresentados em forma de um artigo publicado na revista Brasileira 

de Palentologia no ano de 2015 (18(1):161-170, Janeiro/Abril 2015) e um artigo submetido a Acta 

Botanica Brasilica em março de 2017, nos capítulos 6 e 7, respectivamente.  

 

6.1 – CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA PARTICULADA DOS 

ÚLTIMOS 10 MIL ANOS A PARTIR DE UM TESTEMUNHO DO PARQUE 

ESTADUAL DO RIO DOCE, MG, BRASIL: IMPLICAÇÕES PALEOAMBIENTAIS 
 
6.1.1 Resumo 
 

Este trabalho apresenta a caracterização da matéria orgânica particulada (MOP) de um 

testemunho de sondagem de idade holocênica em um lago assoreado (Lc2), localizado no Parque 

Estadual do Rio Doce (PERD), MG, Brasil. O Lc2 está inserido em um sistema composto por 

aproximadamente 160 corpos lacustres, sendo cerca de 40 lagos e lagoas em adiantado processo de 

assoreamento. A análise de palinofácies foi realizada em 17 amostras de um testemunho de sondagem 

de 90 cm (Lc2-01), datado na profundidade de 80 cm em 10.191 + 40 AP, 65 cm em 9.640 + 40 AP, 

35 cm em 7.905+ 40 AP e 10 cm 102 + 50 AP. O Lc2-01 apresenta uma granodecrescencia para o 

topo, sustentando a ideia de que o processo deposicional no lago envolveu baixa energia. Com base na 

análise qualitativa da matéria orgânica particulada foi possível identificar três associações de 

palinofácies distintas. A Palinofácies 01(Pf1) é composta basicamente de cutículas, a Palinofácies 02 

(Pf2) composta de fitoclastos opacos e não opacos representando os componentes lenhosos e a 

Palinofácies 03 (Pf3) composta por matéria orgânica amorfa (MOA) e palinomorfos (grãos de pólen, 

grãos de esporos e algas de água doce). A distribuição estratigráfica das associações das palinofácies 

permitiu dividir a seção estudada em 03 fases. A Fase 01 (10.375 – 9.351anos AP) possui o 

predomínio da Pf2, sugerindo um ambiente de maior energia, interpretado como flúvio-lacustre, pois 

até 9.351 anos AP a região não tinha sofrido com o fechamento do leito do rio Doce. Na fase 02 

(9.351 – 7.905 anos AP) observou o contínuo aumento na Pf 2 e uma severa elevação da Pf1, 

apontando o início do fechamento dos vales do antigo leito do rio Doce. A última Fase 03 (7.905 – 

102 anos AP), caracterizada por um abrupto aumento da Pf3, sugerindo condições mais redutoras 

compatíveis com lâmina d’água de pouca profundidade, interpretada como um ambiente lacustre ou 

paludal.  

Palavras-chave: Palinofácies, Holoceno, Parque do rio Doce, Brasil. 
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6.1.2 Abstract  
 
CHARACTERIZATION OF PARTICULATE ORGANIC MATTER LAST 10 THOUSAND YEARS 

FROM A CORE OF STATE PARK OF DOCE RIVER, MG, BRAZIL: 

PALAEOENVIRONMENTAL IMPLICATIONS.  

This paper presents the results of a palynofacies study from a Holocene core of a Lake (Lc2), 

State Park of Doce River (PERD), MG, Brazil. The Lc2 is inserted in a system which consists of 

around 160 lakes, being about 40 lakes and ponds in advance process of silting.  The analysis of 

palynofacies was carried out on 17 samples of a core of  90 cm (Lc2-01), dated at 80 cm depth in 

10.191 + 40 AP, 65 cm in 9.640 + 40 AP, 35 cm in 7,905 + 40 AP and 10 cm 102 + 50 AP. The core 

Lc2-01 shows an increased level of silt/clay upwards, supporting the idea that the depositional process 

involved a low energy. The identification of the organic components yielded three distinct 

palynofacies.   The Palynofacies 1(Pf1) is composed of cuticles, corresponding a fluvio-lacustrine 

environment, Palynofacies 2 (Pf2) dominant elements as phytoclasts (opaque and non-opaque), 

representing woody components and Palynofacies 3 (Pf3) composed of a predominance of amorphous 

organic matter (AOM) and palynomorphs (spores, pollen grains and freshwater algae). According to 

palynofacies, 03 phases were identified in core Lc2-01. Phase 01 (10.,375 - 9.351 years BP) has a 

predominance of PF2, suggesting an environment of higher energy and even 9.351 years BP region 

did not suffer with the closure of the bed of the Doce river. From 9.351-7905 years BP (phase 02) 

noted the continuing increase in Pf 2 a severe elevation of Pf1, indicating the beginning of the closing 

of the valleys of the old bed of the Doce river. The last phase 03 described 7905-102 years BP, 

demonstrates an abrupt rise of PF3, suggesting anoxic- dióxics conditions compliant depth deposited 

in shallow lacustrine environment or paludal water.  

Key words: Palynofacies, Holocene, Doce River, Brazil. 

 

6.1.3 Introdução 
 

O conceito de palinofácies foi introduzido por Combaz (1964) e expandido por Tyson (1995), 

que proferiu que as palinofácies são grupos de sedimentos contendo uma assembléia distinta de 

constituintes orgânicos que podem ser reconhecidos por microscopia ou estar associado com uma 

composição organogeoquímica característica. Já Traverse (1994) definiu que o termo palinofácies, 

deveria ser utilizado para referir-se à concentração local de certos palinomorfos particulares 

indicativos de um tipo de biofácies e que a pesquisa de palinofácies voltada para estudos geológicos 

sobre o paleoambiente de deposição de uma determinada rocha deveria ser denominada de 

palinolitofácies.  Assim, o estudo de palinofácies compreende na análise da fração particulada da 

matéria orgânica contida em rochas sedimentares, sendo ela dividida em duas frações, o querogênio 
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(matéria orgânica particulada - MOP) e o betume (matéria orgânica extraível) (Forsman & Hunt, 

1958).  

O objetivo do estudo de palinofácies é a integração de todos os aspectos da assembleia de 

componentes orgânicos particulados bem como a identificação dos componentes palinológicos 

individuais, a classificação dos grupos e subgrupos da matéria orgânica particulada (MOP) e a 

determinação das proporções relativas atentando particularmente, para tamanho, forma e estado de 

preservação. Nesse caso, significa ter uma rigorosa subdivisão das categorias, com o objetivo de 

identificar qualquer variação quantitativa que poderia estar relacionada aos principais controles na 

distribuição da matéria orgânica e, assim, utilizar esses fatores na determinação do significado 

paleoambiental (Mendonça Filho et al., 2010).  

Dado que as condições sejam favoráveis à preservação de matéria orgânica amorfa (MOA), 

fitoclastos e palinomorfos, sedimentos provenientes de lagos, turfeiras e pântanos antigos registram 

então a memória e consequentemente a paleovegetação da região (Bloom, 1978). Há uma grande 

escassez de estudos sobre a distinção dos parâmetros de palinofácies em depósitos fluviais 

continentais quaternários dentro do sistema lacustre do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), o maior 

sistema lacustre natural da América do Sul, circundado pelas últimas reservas contínuas bem 

preservadas de Mata Atlântica de Minas Gerais.  

O Parque do Rio Doce (PERD) é um ambiente que vem sofrendo assoreamentos progressivos 

ao longo do Quaternário (Barbosa & Kohler, 1981) e evoluindo sob influência das variações 

climáticas e neotectônicas (Mello, 1997).  Assim, esse trabalho tem como objetivo geral caracterizar a 

matéria orgânica particulada contida em amostras de um testemunho de sondagem de um lago 

assoreado no Parque Estadual do Rio Doce, denominada de Lago Lc2, identificando as condições de 

deposição durante a evolução holocênica do lago, bem como a relação dos eventos ocorridos nessa 

região. O Lc2 mostrou-se um ambiente propício à coleta de testemunhos sedimentares com a 

finalidade de reconstituição paleoambiental por estar localizado em um local de difícil acesso, cercado 

por vegetação nativa, onde a interferência antrópica foi pequena ou inexistente. Até os dias atuais é 

provável que as informações registradas em seu sedimento provavelmente não foram desta forma, 

adulteradas.  

 

6.1.4 Caracterização da área de estudo 
 

A bacia hidrográfica do rio Doce está localizada na região Sudeste, entre os paralelos 18°45' e 

21°15' de latitude sul e os meridianos 39°55' e 43°45' de longitude oeste, abrangendo uma área de 

drenagem de 83.400 km2, dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado 

do Espírito Santo.  

O Parque Estadual do rio Doce (PERD) foi criado em 1944 e é administrado pelo Instituto 

Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG) desde 1962.  Está situado na porção sudoeste do 
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estado de Minas Gerais, na região do Vale do Aço, sendo limitado ao norte e a leste pelos rios 

Piracicaba e Doce respectivamente, a oeste pelos municípios de Marliéria e Timóteo e ao sul por 

Dionísio (figura 1).   

 
Figura 1. Mapa de localização do PERD.  Parque Estadual do Rio Doce, MG, Brasil (modificado de Justo, 

2003). 

O PERD possui 36.970 hectares e encontra-se um sistema composto por aproximadamente 

160 corpos lacustres (10% de sua área aproximadamente), sendo cerca de 40 lagos e lagoas em 

processos avançados de assoreamento.  De acordo com Pflug (1969), a formação desses complexos 

lacustres seria uma consequência do fechamento dos vales secundários do Rio Doce, desde o fim do 

Pleistoceno com paleoambientes estáveis. Já Meis (1978), afirma que a natureza dos sedimentos indica 

mudanças do paleoambiente e variações nas condições paleohidrológicas durante o Holoceno. Mello 

(1997) descreveu que a origem do complexo lacustre no PERD está relacionada, principalmente, à 

neotectônica local, sendo a primeira fase caracterizada pela transcorrência dextral / Leste – Oeste (E-

W) e atuou a partir do final do Pleistoceno. Já a segunda fase de movimentações tectônicas ocorreu 

durante o Holoceno Médio e é caracterizada pelo regime extensional /Noroeste – Sudeste (NW-SE), o 

qual foi responsável pela ocorrência de falhamentos que provocaram os desnivelamentos e 

basculamentos nos leitos dos canais tributários do rio Doce, funcionando assim, como barragens 

dando origem aos sistemas lacustres no PERD. 

O curso do rio Doce é intensamente controlado pelas estruturas fundamentais do embasamento 

pré-cambriano, com sua formação provavelmente vinculada a mecanismos tectônicos rúpteis, de idade 

cenozóica (Justo, 2003).  
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6.1.5 Materiais e Métodos 
 

6.1.5.1 Testemunho estudado  
 

O Lago Lc2, escolhido para este trabalho, situa-se na região centro-norte do PERD, próximo à 

Guarita do Salão Dourado. Ele é margeado por vegetação nativa, porém alguns de seus braços a Oeste 

estão fora do Parque. A sua parte central ainda é lago e os dois braços principais são assoreados. No 

Lc2 foi coletado o testemunho denominado Lc2-01, localizado pelas coordenadas de 19º39’01’’W e 

42º34’47’’S (UTM 0753747 N; 7825378 W). A sondagem foi realizada por percussão utilizando tubos 

de PVC. Foram selecionadas 17 amostras, ao longo de 90 cm de profundidade do testemunho para o 

estudo de palinofácies.  

O tratamento químico das amostras foi realizado no Laboratório de Geoquímica Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto/LGqa/DEGEO/UFOP, de acordo com os procedimentos 

palinológicos não oxidantes descritos por Tyson (1995), Mendonça Filho (1999) e Mendonça Filho et 

al. (2002), que consistem, basicamente, no tratamento com ácido clorídrico e fluorídrico para 

eliminação da fração mineral. Para a montagem das lâminas organopalinológicas utilizou-se a fração 

do sedimento concentrada maior que 02 milímetros, goma de acácia e Entellan. 

 

6.1.5.2 Datação radiométrica (14C) 
 

Para estabelecer a cronologia do testemunho estudado, foram datados pelo método do 

radiocarbono (14C) 04 níveis de material carbonoso, sendo elas a 80 cm, 65 cm, 35 cm e 07 cm de 

profundidade. Estas amostras foram analisadas pelo Laboratório Beta Analytic Inc©. (Florida, EUA), 

que já forneceu as idades calibradas. 

As idades pontuais de cada amostra foram obtidas através de interpolação linear e as amostras 

que estavam fora do range datado, foram obtidas por extrapolação.  

 

6.1.5.3 Análise granulométrica 
 

As amostras do testemunho Lc2-01 foram secas, quarteadas, desagregadas e colocadas em 

sacos plásticos distintos para serem peneiradas. As porcentagens de cada uma das frações 

granulométricas foram obtidas no laboratório de sedimentologia/DEGEO/UFOP, pelo método de 

peneiramento, utilizando a escala de Wentworth (1922). As porções silte/argila foram definidas por 

serem menores que 0,063 milímetros, porém não houve separação específica das mesmas.  
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6.1.5.4 Carbono Orgânico Total (COT) 
 

As análises de carbono orgânico total foram realizadas no Laboratório de Palinofácies e Fácies 

Orgânicas/UFRJ. Os valores de COT expressam a quantidade de matéria orgânica contida nos 

sedimentos (Chagas et al., 2009).  Utilizou- se o forno de indução do determinador de carbono WR- 

12 LECO. A partir de um detector de infravermelho, o analisador SC-144DR LECO quantificou 

simultaneamente a “concentração” de carbono (COT).  

 

6.1.5.5 Análise da matéria orgânica particulada (MOP) 
 

A análise de palinofácies abrangeu a parte qualitativa (descrição das partículas orgânicas) e 

quantitativa (contagem de 300 partículas) dos grupos e subgrupos de componentes da matéria orgânica 

particulada, utilizando microscopia sob luz branca transmitida, nos aumentos de 250 e 400x do 

microscópio Olympus BX4. A análise em fluorescência dos componentes do MOP foi realizada pelo 

microscópio Zeiss ScopeA1 no Laboratório de Paleoecologia Vegetal do Museu Nacional/UFRJ.  

 

6.1.5.6 Classificação da matéria orgânica particulada (MOP) 
 

Para a análise de palinofácies, a MOP foi dividida entre os três principais grupos e seus 

subgrupos: matéria orgânica amorfa (MOA), fitoclastos e palinomorfos.  

O Grupo MOA compreende todo componente orgânico particulado sem estrutura, incluindo 

matéria orgânica amorfa, derivada de bactérias, fitoplâncton, resinas de vegetais superiores e 

agregados orgânicos degradados. Outros materiais amorfos produtos de vegetais superiores também 

estão incluídos nesse grande grupo (Mendonça Filho et al.,2010), porém não são considerados MOA 

no seu sensu usual (Tyson, 1995). A MOA possui a capacidade em formar grumos ou podem ser 

encontrados finamente dispersos (Chagas et al., 2009). O estado de preservação da MOA é importante 

na determinação das condições deposicionais do material (Mendonça Filho et al.,2010).   

O Grupo Fitoclastos corresponde à fração de tecidos provenientes dos vegetais superiores, 

sendo divididos em opacos (pretos, carbonizados), não opacos (translúcidos), tecidos cuticulares e 

hifas de fungo, onde sua classificação e identificação são de suma importância para entender tanto o 

processo de preservação seletiva, quanto à relação proximal-distal das contribuições de matéria 

orgânica terrestre em sítios deposicionais (Mendonça Filho et al.,2010). 

 No Grupo Palinomorfo estão inseridos os Esporomorfos (grãos de esporos de briófitas e 

pteridofitas / grãos de pólen de gimnospermas e angiospermas), microplâncton de parede orgânica 

(água doce ou marinho) e Zoomorfos (palinoforaminíferos) (Mendonça Filho et al.,2010). Dentre os 

três grupos da MOP os palinomorfos são os menos abundantes, sendo eles controlados pela extensão 

da diluição por fitoclastos ou matéria orgânica amorfa (Tyson, 1993).  
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6.1.5.7 Parâmetros paleoambientais em palinofácies 
 

Parâmetros e razões foram utilizados para acessar informações sobre o paleoambiente, e.g. 

proximidade da área fonte, preservação da matéria orgânica (Tyson, 1993, 1995; Tyson & Follows, 

2000; Carvalho et al., 2006a, 2006b), tendência proximal-distal,  história de transporte e os processos 

de oxidação (Mendonça Filho et al., 2010) , bem como a origem biológica dos componentes orgânicos 

particulados, possibilitando assim, inferências a respeito das condições ambientais nos locais onde 

houve o processo de sedimentação. Entre eles foi utilizado razão fitoclasto opaco/ fitoclasto não opaco 

(OP/NOP), fitoclasto opaco alongado/fitoclasto opaco equidimensional (Op-la/OP-eq), tamanho das 

partículas, Fi-COT (obtido com a correlação dos teores de Carbono Orgânico Total com o total de 

fitoclastos) e o Índice de Preservação de Fitoclastos (IPF).  

Para a observação e identificação do MOP sob luz branca transmitida, foi utilizada a descrição 

dos autores, Tyson (1995), Mendonça Filho (1999) e Mendonça Filho et al. (2002, 2010).  

 

6.1.5.8 Análises estatísticas (análise de agrupamento) 
 

Após a análise quantitativa dos grupos e subgrupos da MOP do testemunho Lc2-01, foi 

realizado o tratamento estatístico dos dados. Esses dados foram recalculados para valores percentuais e 

submetidos à análise de agrupamento (análise cluster) com objetivo de estabelecer grupos e 

reconhecer a relação entre eles. Para identificar as palinofácies, foi utilizado o coeficiente de 

correlação 1-Pearson-r / Modo R, que agrupa as variáveis, representada pelos componentes da MOP. 

As análises de agrupamento pelo modo-Q, as quais utilizaram os programas STATISTICA (1984–

2000) e PAST, com o objetivo de realizar a aglomeração por amostras, possibilitando distinguir os 

intervalos do testemunho estudado (Lc2-01).  

 

6.1.6 Resultados e Discussão 
 
6.1.6.1 Datação radiométrica (14C) 
 

Os 04 níveis de material carbonoso do testemunho (Lc2-01), datados pelo método do 

radiocarbono (14C), forneceram as idades já calibradas de 10.191 + 40 anos AP (80 cm de 

profundidade), 9.640 + 40 AP (65 cm de profundidade), 7.905+ 40 AP (35 cm de profundidade) e 102 

+ 50 anos AP (05 cm) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Intervalos de calibração das idades C14 do testemunho Lc2-01.  
 
  Localidade 

Profundidade 
(cm) 

Amostra 
(código- 

Laboratório) 

Idade Calibrada 2δ 
(95% 

probabilidade) 

Idade 
interpolada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque do rio 
Doce (PERD) 

0     51 
5 Beta 28004  102.3 + 0.4 pMC  102 
10     1403 
15     2703 
20     4004 
25     5304 
30     6605 
35 Beta 366683 7840 + 40 AP 7905 
40     8194 
45     8483 
50     8772 
55     9062 
60     9351 
65 Beta 365497 9630 + 40 AP 9640 
70     9824 
75     10008 
80 Beta 328008 10240 + 50 AP  10191 
85     10375 

 
 

As amostras de 80,0 – 85,0 cm e 0,0 – 5,0 cm de profundidade, que estavam fora do range 

datado, evidenciaram 10.375 anos AP e cerca de 50 anos AP, respectivamente, assumindo uma idade 

holocênica para esse testemunho.  

 

6.1.6.2 Estratigrafia do testemunho Lc2 – 01 
 

Em função da análise granulométrica, observou-se que de 10.375 a 10.191 anos AP há um 

pulso de areia muito grossa a areia fina e de 10.191 a 8.194 anos AP há um predomínio de areia grossa 

a fina, com predomínio de coloração cinza escuro, demonstrando um ambiente de alta energia. A 

fácies de 8.194 a 7.905 anos AP, apresenta valores semelhantes de grânulos a silte/argila, 

evidenciando que a contribuição de sedimento foi de menor magnitude com relação à energia 

envolvida no sistema. Já de 7.905 a 102 anos AP cm observa um aumento da fração fina (areia fina a 

silte/argila), configurando o processo de decantação do material aportado neste ambiente. A ascensão 

de silte/argila no testemunho Lc2-01da base para o topo, corrobora que o processo deposicional 

envolveu baixa energia permitindo a decantação das partículas, característica de ambientes lóticos.  

 

6.1.6.3 MOP do testemunho Lc2 – 01 
 

Observa-se na parte basal do testemunho Lc2 - 01 os valores de Carbono Orgânico Total 

(COT) são baixos em relação aos valores em direção ao topo do testemunho, tendo uma média de 

4,01%, o que demonstrou uma moderada a boa preservação da matéria orgânica.  

Foi observado no testemunho Lc2-01, que entre 10.375 a 8.194 anos AP houve o predomino 

do Grupo Fitoclastos (20,7%), entre 9.062 a 8.194 anos AP ressalta as cutículas degradada e não 
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degradada, com percentual de 4,3% e 7.905 a 102 anos AP prevaleceu o Grupo MOA (44%) e os 

Palinomorfos (14,3%).  

As cutículas (camada mais externa da epiderme foliar com coloração de amarelo pálido a 

marrom claro sob luz branca transmitida e amarela muito intensa sob fluorescência) tiveram seu pico 

em 9.351 anos AP chegando a 11% na amostra e continuaram bem representativas até 8.194 anos AP. 

Após 7.905 anos AP o percentual de cutículas foi decrescendo até 102 anos AP.  

O Grupo Fitoclasto está presente em todas as amostras, sendo mais representativos nas 

amostras de 10.375 a 7.905 anos AP. Os fitoclastos opacos (alongados e equidimensionais) tiveram 

um percentual de 24,4% nas amostras, chegando a 58,2% na amostra de 7.905 anos AP. Os outros 

componentes do grupo, como não opacos bioestruturados (estriados, listrado, bandado e perfurado) 

ocorreram em 13,8% das amostras e as membranas (tecido não celular de formato irregular e aparência 

degradada, com intensa fluorescência) ocorreram em 0,48% das amostras.  

O Grupo MOA, sob luz branca transmitida, apresentou-se em conjugados de coloração 

castanha a um tom de amarelo escuro, sendo muito representativa nas amostras do topo do testemunho 

(7.905 – 102 anos AP). Ao longo do testemunho Lc2-01, a MOA apresentou pouca fluorescência, 

porém constante, que corresponde ao nível 03 na escala de Tyson (1995) e ocorre quando a maioria 

dos palinomorfos apresentam fluorescência e a matriz da matéria orgânica mostra uma coloração de 

fluorescência fraca. Observou – se o início da preservação da matéria orgânica devido à baixa 

oxigenação a partir de 6.605 anos AP. De acordo com Tyson (1993; 1995) a preservação de matéria 

orgânica está relacionada às áreas onde há condições redutoras, especialmente em áreas de alta 

produtividade primária. Mendonça Filho et al. (2010) descreveu que elevados percentuais de  matéria 

orgânica é devido as áreas afastadas de atividade flúvio-deltaica intensa (ambientes de baixa energia).  

O Grupo Palinomorfo teve uma maior representatividade de 7.905 a 102 anos AP (14,3%), 

observando grãos de esporos triletes (Cyathaceae) e monoletes (Blechnaceae e Gleicheniaceae), grãos 

de pólen (Typhaceae, Chloranthaceae, Malpighiaceae Euphorbiaceae, Asteraceae e Fabaceae) e algas 

(Spirogyra sp.), esses grupos podem ser observados na figura 2.   
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Figura 2. Componentes da matéria orgânica particulada. A - MOA (matéria orgânica amorfa); B - Cutícula; C - 

fitoclasto opaco bioestrururado alongado; D- fitoclasto opaco bioestrururado perfurado; E - grão de pólen; F- 

fitoclasto opaco bioestrururado estriado.Escala 10µm. 

 

6.1.6.4 Associação de palinofácies  
 

No Lc2-01 foram identificados três associações de palinofácies reveladas pela análise de 

agrupamento (Modo-R), em função do maior grau de similaridade dos componentes da matéria 

orgânica. No dendrograma (figura 3) observou a primeira associação de palinofácies (Pf1) composta 

somente de cutículas (degradada e não degradada). A segunda associação de palinofácies é composta 

por fitoclastos não opaco/não bioestruturado (NONbio), não opaco bioestruturado/opacos (NObio), 

representando os componentes lenhosos. A terceira associação de palinofácies é composta por MOA e 

palinomorfos.   
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Figura 3. Dendrograma pelo Modo-R do testemunho Lc2-01 revelando as três associações de palinofácies. A - 

Cutículas degradadas; B - Cutículas não degradadas; C - NONBio (Fitoclasto não opaco não bioestruturado); D - 

Op-Eq (Fitoclasto opaco equidimensional); E – NOBio (Fitoclasto não opaco bioestruturado); F - Op-Al 

(Fitoclasto opaco alongado); G - Algas; H - grãos de pólen; I - esporos; J - MOA (matéria orgânica amorfa). 

 

6.1.6.5 Interpretação paleoambiental  
 

Com base na distribuição estratigráfica quantitativa das palinofácies (figura 4) e análise de 

agrupamento pelo modo-Q (figura 5A) foi possível distinguir três fases: Fase 01 (10.375 – 9.351 anos 

AP), Fase 02 (9.351 – 7.905 anos AP) e Fase 03 (7.905 – 102 anos AP). 
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Figura 4. Distribuição estratigráfica da matéria orgânica particuada do testemunho Lc2-01. Op/Nop - Razão de fitoclastos opacos/fitoclastos não opacos; Op-Al/Op-Eq - 

Razão de fitoclastos opacos alongados/ fitoclastos opacos equidimensionais; IPF - Índice de preservação de fitoclastos; TP -Tamanho das partículas; COT - Carbono orgânico 

total. 
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Figura 5. A - Dendrograma pelo modo-Q do testemunho Lc2-01 revelando as fases deposicionais; B - Datação vs. profundidade mostrando as fases reveladas no dendrograma 

modo-Q. 
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6.1.6.5.1 Fase 01 – (Fase Fluvial 10.375 – 9.351 anos AP) 
 

A fase 01 é representada principalmente por derivados de material de fitoclastos da Pf2. Para o 

topo da fase observa-se um aumento progressivo da Pf2 acompanhado com a diminuição da Pf3, que 

representa um material típico de ambientes de menor energia (MOA e palinomorfos). Todas as 

amostras do intervalo, com exceção da primeira amostra (10.375 AP), estão acima da média geral da 

Pf2 (46,8%). A tendência de aumento de elementos fitoclastos da Pf2 reflete um ambiente com fluxo 

mais intenso corroborado pela presença de sedimentos de granulometria grossa (acima de 50%), baixo 

teor de COT (4,01%) e baixo valor de IPF (0,43%). Portanto, as características dessa fase são 

interpretadas como indicativo de ambiente fluvial que perduraram até cerca de 9.350 anos AP. Essa 

interpretação corrobora os resultados alcançados por Mello (1997), pois de acordo com esse autor, até 

9.000 anos AP a região não tinha sofrido com a movimentação tectônica extensional, responsável pela 

gênese dos falhamentos que originaram o desnivelamento e basculamento do leito do rio Doce que 

mais tarde originaram os lagos. 

 

6.1.6.5.2 Fase 02 - (Fase de Transição 9.351 – 7.905 anos AP) 
 

A fase 02 que compreende o intervalo de 9.351 – 7.905 anos AP, continua com predomínio da 

Pf2. No entanto, deve ser destacado que nessa fase observa-se um aumento expressivo da Pf1 que é 

constituída basicamente de cutículas. Em todas as amostras os valores da Pf1 estão acima da média 

(4,4%). O IPF continuou apresentando valores baixos, indicando uma boa preservação dos fitoclastos 

no ambiente.  Em relação à fase 01, nota-se aumento significativo do tamanho das partículas de 

fitoclastos, sendo registrado o maior pico de tamanho na idade 9.062 AP. A granulometria continua 

sendo grossa, porém abaixo da média (0,3). A razão fitoclastos opacos/não-opacos (Op/Nop) foi baixa 

sugerindo que o transporte foi curto e que a deposição ocorreu próximo a área-fonte. No entanto, a 

abundância das partículas, através da razão opaco alongado/opaco equidimensional (Op-al/Op-eq) 

demostram também baixo transporte, visto que os opacos equidimensionais são os mais abundantes. A 

origem das partículas opacas é emblemática, pois não há indicativos de grande transporte e/ou 

exposição sub-aérea. Uma possibilidade são os paleoincêndios que podem ter produzido essas 

partículas. Os baixos valores de COT da fase 01 se mantêm na fase 02. Deve ser destacado que na 

idade de 9.062 AP é registrado um pico de algas. Portanto, são observados em uma mesma idade picos 

em abundância de algas, tamanho de partícula e da razão Op/Nop. Esses parâmetros conflitantes são 

típicos de ambiente em transição. Essa ideia corrobora com Overloop (1981) que com base em 

palinologia, infere mudanças climáticas importantes para mesma faixa de idade, apontando que 

sucessão de registros de savanas arbustivas frias e secas no Holoceno inicial mudou para condições 

climáticas e vegetação similar às atuais (Floresta Atlântica Subtropical Úmida). O fechamento dos 

lagos no PERD é elucidado por estudos geológicos e geormorfologicos que demonstraram 
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movimentos tectônicos que atuaram durante a gênese dos lagos (Barbosa & Kohler, 1981; Suguio & 

Kohler, 1992). Observou também uma significativa diminuição da MOA, coincidente com o aumento 

de fitoclastos opacos e não-opacos. Possivelmente, a presença dos fitoclastos de tamanhos 

avantajados, dispersou a MOA proporcionando a atividade do O2 na coluna d’água e/ou na interface 

água sedimento. 

A primeira submersão lacustre ocorreu por volta de 8.893 anos AP, corroborando com Mello 

(1997), que realizou análises estratigráficas no Lago Dom Helvécio (PERD) confirmando uma 

primeira submersão lacustre por volta de 9.000 anos AP, relacionada a lagos provavelmente rasos e 

com grande influência de processos aluviais.  

 Os valores homogêneos de granulometria da fácies entre 8.194 a 7.905 anos AP, 

concomitante com os altos valores de fitoclastos e baixos valores de MOA, sugerem uma fácies 

proximal flúvio-deltaica, podendo ser o inicio do assoreamento do sistema do lago Lc2, sendo a 

matéria orgânica depositada em ambiente paludal em processo de colmatação. Ybert et al., (1997), 

afirma que as fácies lacustres foram observadas a partir de 8.500 anos AP o que coincidiu com o 

desenvolvimento de uma vegetação de floresta semi–decídua. Mello (1997) também afirma que os 

sedimentos tipicamente lacustres foram identificados somente após 8.200 anos AP.  

A relação idade vs. profundidade (figura 5B) mostra que a taxa de sedimentação não foi 

constante e que nas fases 1 e 2 a sedimentação foi mais rápida, compatível com ambiente fluvial. Essa 

interpretação é reforçada pela granulometria mais grossa na base do testemunho. 

 

6.1.6.5.3 Fase 03 – (Fase Lacustre 7.905 – 102 anos AP) 
 

Na fase 03, ressalta um aumento expressivo da Pf3, constituída de MOA (55%) e 

palinomorfos (58,9%) e uma diminuição brusca da Pf2 e Pf1, refletindo condições redutoras e de baixa 

energia, demonstrando uma fácies com pouca oxigenação e pouca perturbação da interface 

água/sedimento de fundo. A granulometria predominante foi de silte/argila, isto é, sedimentos de 

fração fina.  O gráfico apresentado na figura 5B também reforça essa interpretação, indicado que a 

taxa de sedimentação não foi constante ao longo do tempo, sendo mais rápido na porção basal (fase 

fluvial e transicional) e muito lenta na fase lacustre (Fase 03). Esse fato confirma que nessa fase as 

áreas estavam afastadas de atividades flúvio-deltaicas sugerida pelos elevados valores de IPF (1,23%) 

e COT (10,3%) e principalmente pelos altos valores de MOA, Nota-se nessa fase o início da 

preservação da matéria orgânica devido à baixa oxigenação por volta de 6.500 anos AP. De acordo 

com Mello et al. (1999), a idade para os sedimentos do paleocanal do Rio Doce indica que à formação 

do sistema dos lagos ocorreu após 6.500 anos atrás. 

Essa fase corrobora também com o estudo de Silva et al. (2010), onde sugere que o processo 

de assoreamento da Lagoa Preta (PERD) iniciou provavelmente a partir de 6.620 anos A.P. 
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Algas do tipo Spirogyra spp. e grão de pólen de Typha sp.  foram recorrentes e confirmam um 

ambiente de solos úmidos,  pântanos rasos e/ou turfeiras, características típicas de ambiente palustre. 

Esses indicativos apontam o entulhamento do lago Lc2 o qual se encontra assoreado até os dias de 

hoje, sem lâmina d’agua, porém encharcado possibilitando a preservação da MOP.   

 

6.1.7 Considerações Finais 
 

Nos sedimentos recuperados do testemunho Lc2 -01, na área do Parque Estadual do Rio Doce 

(PERD), a matéria orgânica particulada está associada à ascensão da granulometria fina, evidenciando 

depósitos do canal fluvial na base, com sedimentos mais grossos, sobrepostos por camadas de areia 

fina a silte/argila associadas a um ambiente deposicional lacustre holocênico, provavelmente 

ocasionado por decantação.   

Com a caracterização dos tipos de componentes orgânicos particulados e da correlação entre 

as variações de seus percentuais, foi possível identificar três palinofácies (três fases). A análise de 

agrupamento modo –R mostrou o grau de similaridade entre os componentes orgânicos, que foram 

reunidos de acordo com suas tendências de distribuição, evidenciados nas fases 01 a 03, possibilitando 

assim, fazer inferências sobre as mudanças paleoambientais do lago Lc2 no PERD.  

A fase 01 evidenciou que até 9.351 anos AP a região não tinha sofrido com a movimentação 

tectônica (desnivelamento e basculamento) do leito do rio Doce. A fase 02 (9.351 – 7.905 anos AP) 

indicou o possível fechamento do vale do PERD. A fase 03 foi representativa entre 7.905 – 102 anos 

AP. e sugere a fase lacustre e o inicio do assoreamento do sistema do lago Lc2.  

Os resultados obtidos por meio da aplicação de palinofácies, na análise dos sedimentos 

holocênicos do Parque Estadual do rio Doce, apontaram que este tipo de estudo é uma ferramenta 

eficaz na interpretação de paleoambientes e na determinação das condições deposicionais da matéria 

orgânica sedimentar, contribuindo assim, para o entendimento paleoambiental do Quaternário de 

Minas Gerais.  
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CAPÍTULO 7 
ANÁLISE PALINOLÓGICA 

 

 

7.1 PALYNOLOGY CHANGES IN THE LAST 10,000 YEARS RIO DOCE BRAZIL 
 
7.1.1 Abstract  
 
Paleovegetation changes in the last ~10,000 cal. yrBP of the largest natural lacustrine system of South 

America, the mid-valley of river Doce, specifically within the Parque Estadual do Rio Doce (PERD), 

presently in the Atlantic rainforest domain, were accessed using the palynology analysis. The core 

Lc2-01 was drilled in the north-central region of the PERD (19º39'01''W and 42º34'47''S). Seventeen 

core samples were prepared using the standard method of palynological preparation. At least 300 

grains of palynomorphs were counted for each sample. The basal age of 10.375 cal. yrBP for Lc2-01 

indicates that the sediments provide a Holocene history. The non-arboreal taxa Cyperaceae, Poaceae 

and Pteridophytes Blechnum sp. were the most abundant taxa in the fossil pollen spectra along most 

of samples (up to >46%). The palynomorphs were grouped into five vegetation groups: swamp, 

cerrado, Atlantic Forest, gallery forest and altitudinal forest, and algae. The paleovegetation changes 

were evidenced from an analysis of hierarchical clustering and stratigraphically constrained, where 

four main zones were distinguished: Zone A (10.375—9.350 cal. yrBP); Zone B (9.062 — 8.195 cal. 

yrBP); Zone C (7.905— 4.785 cal. yrBP) and Zone D (4.785—50 yrBP). The changes in floral 

composition were confirmed using a detrended correspondence analysis (DCA).  

 

Key words: Paleovegetation, pollen analysis, Holocene, South America, Parque Estadual do Rio Doce 

(PERD). 

 

7.1.2 Introduction 
 

Considerable work had been done in the past to access the paleoenvironmental changes during 

the Quaternary of the river Doce area (Overloop, 1981; Ybert et al., 1997; Mello et al., 1999; 

Rodrigues Filho et al., 2002; Justo, 2003; Perônico, 2008). The area comprises the largest natural 

lacustrine system in South America, the mid-valley of river Doce (Gilhuis, 1986; Veloso et al., 1991), 

specifically within the Parque Estadual do Rio Doce (PERD), presently in the Atlantic rainforest 

domain.  

The documentation of the flora changes is one of the best tools to recognize the evolution of 

this paleoenvironment.  Palynology studies dealing with Holocene sediments in the lacustrine system 
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of PERD have been carried out from Overloop (1981) to present, improving knowledge of the 

vegetation and climate changes.  

The aim of this article is to reconstruct the vegetation the earliest dating (10.375 cal. yr BP), 

based on pollen analysis of the core LC-02 using botanical taxonomy and quantitative approach to the 

pollen data. Palynological information allows for paleoenvironmental reconstructions to determine the 

vegetational changes. 

 

7.1.3 Study area 
 

The PERD covers ca. 37.000 ha and is located in the southwestern portion of the Minas Gerais 

State, in the Vale do Aço region. The PERD is bordered to the north and east by the river Piracicaba 

and river Doce respectively, to the west by the Marliéria and Timóteo cities and south by Dionísio city 

(Fig. 1). 

 
Figure 1. Location map of the study area. Parque Estadual do rio Doce (PEDR), Minas Gerais State, Brazil 

(modified from Barbosa & Kohler, 1981). 

 

The hydrographic basin of the river Doce is located in the Southeast Brazil, between 18°45' 

and 21°15'S and 39°55’ and 43°45' W. The basin covers a drainage area of 83.400 km2, being 86% 

belong to the Minas Gerais State and 14% to the Espírito Santo State. The PERD is a system 

composed of approximately 160 lakes (ca. 10% of its area) and around 40 lakes and ponds in advanced 

processes of sedimentation.  The origin of this system is still in controversial.  Two main ways are 

assigned: 1) climatic with contribution of glaciation periods and; 2) tectonic activity.   
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According to the Pflug (1969) the origin of this system is results was due to closing down of 

the secondary valleys of river Doce since end of Pleistocene. Already, Meis (1977) and Meis and 

Monteiro (1979) suggested that the sediment types indicate changes in environment and hydrological 

conditions during the Holocene. 

Mello (1997) suggested that the origin of the lake complex is related mainly to the local 

neotectonic.  According this author, the first phase is characterized by dextral transcurrent East-West 

(EW) from the Late Pleistocene. The second phase of tectonic movements occurred during the Middle 

Holocene and is characterized by extensional regime Northwest-Southeast (NW-SE). Hence, it caused 

faults and unevenness and tilting in water courses of tributary channels of the rio Doce. The 

morphological and sedimentological features of middle rio Doce reflect the interaction between 

climatic conditions and tectonic activity (Overloop, 1981; Ybert et al., 1997; Mello, 1997; Mello, et 

al., 1999; Vasconcelos &Saadi, 2003; Lorente, 2007; Perônico, 2008).   

Recent studies recent have shown that a change from fluvial to a lake system occurred ca. 

8.500 years B.P. (Fonseca-Silva, et al., 2015). The first lake submersion is dated by Mello (1997) and 

corroborate by Fonseca-Silva, et al. (2015), around 9.000 years BP. 

 

7.1.4 Climate and Vegetation Framework 
 

In the Minas Gerais State the climate is defined as tropical, semi-humid, with humid summers 

and dry winters, with mesothermal features (Nimer, 1989). Average temperatures range from 20 to 22 

°C, with a rainfall system in a typical tropical conditions, average annual rainfall of 1.500 mm for the 

low region of river Doce and less than 1000 mm in other areas. 

The modern vegetation of Minas Gerais State is constituted basically by two main biomes: 

Atlantic Forest and savanna woodlands (cerrado). The former is the second largest biome in the Minas 

Gerais State (Fig. 2), dense and permanently green vegetation, with high pluviometric index. In this 

ecosystem many families, such as Bromeliaceae, Bignoniaceae, Lauraceae, Orquidaceae, and ferns 

(e.g., Polypodiaceae), and several species of lichens are recorded (IEF, 2010). On the other hand, the 

cerrado is a mosaic, which has continuous grasslands containing scattered trees or bushes. Then, the 

cerrado shows a structurally intermediate landscape between forest and grasslands, being a typical 

savanna (Ratter, et al., 2003). In this biome are very common species as Urticaceae (Cecropia sp. - 

embaúba), Euphorbiaceae (Croton sp. - sangue-de-dragão), Fabaceae (Anadenanthera colubrina - 

angico), Asteraceae (Eremanthus sp. - candeia), Melastomataceae (Tibouchina sp. and Miconia sp.  - 

quaresmeiras) (Walter, 2006). Thus, the cerrado has great extension and biodiversity, therefore is in 

contact with almost all other biomes of Brazil establishing transitional areas (Ribeiro, 2002; Sano et 

al., 2008). 
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Figure 2. Vegetation of the Minas Gerais State, Brazil (modified from Geominas, 2010). 

 

The PERD area (Fig. 1) is characterized by important extensions in biodiversity and 

abundance of fauna and flora. In particular, the area of  PERD is one of the largest continuous areas of 

Tropical Forest of Minas Gerais State, with high biodiversity and abundance. According to Gilhuis 

(1986), the area is considered a remnant of the Atlantic Forest. In addition to the Atlantic Forest, the 

vegetation is also characterized as semi-deciduous forest sub-montane or rainforest deciduous (Veloso 

et al., 1991). Currently, the vegetation of the PERD is a mosaic of primary and secondary forest, the 

latter being caused as a result of large fires occurred mainly in the 1960´s (SOCT, 1981). Due to this 

fact, Lopes et al. (2002) suggested secondary succession in some parts of the forest.  

Phytosociological analysis performed by Lopes et al. (2002) demonstrate the predominance of 

the Bixa arborea (Bixaceae), Guatteria schomburgkiana (Annonaceae), Joannesia princeps 

(Euphorbiaceae), Aparisthmium cordatum (Euphorbiaceae), Pseudopiptadenia contorta (Fabaceae) 

and Carpotroche brasiliensis (Achariaceae).  

 

7.1.4 Materials and Methods 
 

The core was collected in the north-central region of the PERD, near Salão Dourado 

guardhouse. The lake LC2 is bordered by native vegetation, but some its margin to the west is out of 

PERD area. At its center is still found a body of water, but the two main "arms" are silted . In this lake 

was collected the sediment core named Lc2-01 located at the coordinates of 19º39'01''W and 42º34'47 

''S (753743.00 W/7825362.00 S UTM/SIRGAS 2000), in the central part of the lake. The sediment 

core has 90 cm thickness and it was sampled every 5 cm totaling 17 samples.   
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The 17 samples (10-20 g of sediment) were prepared at the Laboratory of Geochemistry 

Federal University of Ouro Preto and in Plant Paleoecology Laboratory, Department of Geology and 

Paleontology, National Museum, Federal University of Rio de Janeiro. The samples were processed 

for palynomorphs extraction with hydrochloric (HCl) and hydrofluoric (HF) adapted from the 

methodology proposed by Ybert et al. (1992). In this method, all mineral constituents are destroyed by 

acids before heavy-liquid separation. The remaining organic matter is sieved through a 10 µm mesh 

and mounted on slides. The slides were analyzed under a transmitted light microscope and the first 

300 palynomorphs were counted on each slide.  

The identification was based on mainly morphological features for pollen grains such as: 

polarity, size, amb (shape and symmetry), and exospore ornamentation. Regarding the scars or 

laesurae, the spores may be called alete (no laesura), monolete (a single laesura), or trilete (three 

laesurae). The descriptive terminology follows the International Code of Botanical Nomenclature 

(ICBN), glossaries of pollen grains and spore terminology (Punt et al., 2007 and Ybert et al., 2012), 

and further publications from Justo (2003); Leal & Lorscheitter (2006); Leonhardt &Lorscheitter 

(2007), Freitas et al. (2007); Gomes (2008); Perônico (2008); Lorente (2010); Cassino (2011); Cassino 

& Meyer (2011; 2013).  

To establish the chronology of the studied core, 04 levels of carbonaceous material were dated 

by the radiocarbon method (14 C), being the 80 cm, 65 cm, 35 cm and 07 cm deep (Tab. 1). These 

samples were analyzed by Beta Analytic Inc © Laboratory (Florida, USA), which has provided the 

calibrated ages. The specific age of each sample were obtained by linear interpolation. The samples 

out of dated range were obtained by extrapolation. 

 
Table 1. Calibration intervals for the C14 ages from the Lc2-01 core. 

 
The Shannon-Weaver diversity index (H(S)) was calculated for all samples using the PAST 

software to reconstruct paleovegetation trends. The index takes into account the abundance of each 

species and is used to characterize the diversity of assemblages.  
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Detrended Correspondence Analysis – DCA (Hill & Gauch 1980) was performed using PAST 

(Hammer et al., 2008). This technique was chosen, based on the explanation of Toledo & Bush 

(2008), which using the analysis to estimate the degree of species turnover. The matrix included the 

taxa with percentage values. The sample scores from axis 1 were plotted against sample depths (cm). 

 

7.1.5  Results 
 

7.1.4.1 Chronology 
 

All ages used henceforth will be interpolated calibrated years (cal. yr) before present (BP). 

The basal age of 10.375 cal. yr BP for Lake Lc2 indicates that the sediments provide a Holocene 

history. Fonseca-Silva et al. (2015) showed that sedimentary rates were not constant through time, 

being faster between 10.375 and 7.905 cal. yr B.P. related to the fluvial environment, and slowing up 

core (from 7.905 cal. yr B.P.), lake phase.  

 

7.1.4.2 Paleovegetation record 
 

Although a great number of pollen types identified, the majority were rare types.  The 

preservation is moderate to excellent. In the studied samples, 71 palynomorph types have been 

identified (Fig. 3), being 51 types of pollen grains, 17 types of fern spores, with 1 type being 

lycophytes (bryophytes), two freshwater algae (Pseudoschizaea sp. and Spirogyra sp.) and fungal 

spores. 
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Figure 3. Dendrogram by R-Mode of core Lc2-01 show palinology assemblages. 

 

Overall, the non-arboreal taxa Cyperaceae, Poaceae and fern Blechnum sp. were the most 

abundant taxa in the fossil pollen spectra from material, summing up to >46% in most samples. Pollen 

concentration ranges between ca. 27×103 and 200×103 grains cm−3. 

The palynomorphs were grouped based on specialized literature (Cassino, 2014) into five 

main vegetation groups (Tab. 2): swamp, cerrado, Atlantic forest, gallery forest and altitudinal forest, 

and algae. 
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Table 2. Vegetational groups of the study area. Parque Estadual do rio Doce (PEDR), Minas Gerais State, Brazil. 



87 
 

The Shannon-Weaver diversity index range from 1.22 to 3.38 (average= 2.25). The diversity 

values change along the record. The lowest values are recorded at the basal part of the Lc02-1 core; 

however the index shows an increase trend upwards. In general, periods of higher palynological 

diversity correspond to periods of high abundance of gallery forest and cerrado. 

We also use Detrended Correspondence Analysis (DCA) to assist in the identification of 

vegetation changes. The DCA results showed that the first axis explained ~78% of the data variance. 

The axis 1 from DCA provides an estimate of the amount of palynological compositional changes or 

compositional turnover within the considered time period. The DCA-score curve is very similar to the 

Shannon-Weaver diversity index suggesting that this, the cause of changes in vegetation (increasing of 

diversity). 

The most obvious distinction was observed between zones B and C, where an increase trend in 

pollen concentration and total organic carbon (TOC).  Moreover, a decreasing trend of sediment 

granulometry (sand to mud) is recorded that indicates the change from a fluvial to the lake 

environment.  

 

7.1.4.3 Paleovegetation Changes 
 

The paleovegetation changes were evidenced from an analysis of agglomerative, hierarchical 

clustering and stratigraphically constrained (CONISS) (Grimm, 1987) for the all palynomorphs (Fig. 

3) and the five main vegetation groups (swamp, cerrado, Atlantic forest, gallery forest and altitudinal 

forest, and algae) (Fig. 4). The distribution of the taxa revealed four zones (ZA-ZD): Zone A (from 

10.375 cal. yr BP until 9.350 cal. yr BP); Zone B (from 9.062 cal. yr BP until 8.195 cal. yr BP); Zone 

C (from 7.905 cal. yr BP until 4.785 cal. yr BP) and Zone D (from 4.785 cal. yr BP 50 yr BP).  

 

7.1.4.3.1  Zone A (10.375 – 9.350 cal. yr BP) 
 

The lowermost zone correspond the interval between 85.0 and 73.0 m with duration estimated 

in ~1.025 years. The zone is in coarse-grained sediments (> 50%) with low TOC values (Fig. 5), 

indicating a quickly sedimentation. The Ray-X analysis indicated high content of muscovite. This 

mineral is prevenient from basement and resistant to weathering. When combined with quartz, it can 

indicate fluvial transport (Oliveira, et al., 2002). The Zone A is coincident with Phase 1 of Fonseca-

Silva et al. (2015) that was interpreted as fluvial environment. The low values of pollen concentration, 

TOC and diversity (Fig. 5) have relation with the coarse-grained of fluvial system. 
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Figure 5. Dendrogram Q-mode of the Lc2-01 showing the Pollen Concentration, Diversity, DCA scors, TOC(%) and Granulometry. 
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The few palynomorphs were found in the Zone A. They are represented by herbaceous taxa 

(Poaceae and Cyperaceae), which probably indicate an open habitats. Poaceae decrease across the 

zone. In the other hand Cyperaceae increase slightly. The trees taxa are present (22,7%) represented by 

are Ilex sp. (6,1%) Aspilia sp. (1,9%), Baccharis sp.; (1,5%), Senecio sp. (1,9%) and Vernonia sp. 

(2,5%) (Fig. 3). The most common tree is Ilex that in South and Southeast from Brazil have been 

found in altitudinal areas of (Mendonça et al., 2008) (Fig. 4). Other taxa are present (>1%) in small 

quantities (e.g., Camarea sp., Peixota sp., Mimosa sp., Borreria sp., Similax sp.). The small quantities 

of pollen may reflect a fluvial environment. This interpretation corroborates the study of Mello (1997) 

that suggests a fluvial environment up to 9.000 cal. yr BP.  

 

7.1.4.3.2 Zone B (9.062—8.195 cal. yr BP) 
 

The sediments of the Zone B consist in an intercalation of sand and organic matter, indicating 

a transition from fluvial to lacustrine environment. The pollen concentration reaches the lowest values 

in this zone, indicated also by low values of TOC (Fig. 5). However, the granulometry decrease 

upwards the zone suggesting an initiation of lacustrine system.  

The DCA shows a change in flora during the Zone B, indicating that there was a significant 

change in the overall plant assemblage across the Zone B, especially the Cyperaceae. Although, the 

dominance of herbaceous vegetation, all vegetation groups increasing in this zone (Fig. 4), reflecting 

an increase of diversity indices. The significant presence of altitudinal flora, in special the shrubs 

species Hedyosmum brasiliense (peak at 8.485 yr BP) (Marchant et al., 2002), indicate a typical 

vegetation of humid and altitude environment. 

In this Zone B is first time recorded the Mauritia flexuosa (at 9.350 yr BP) that is indicator 

today (palm swamps today), accompanied in low values by Ludwigia sp. (Onagraceae), Heteropterys  

sp. and Tetrapterys sp. (Malpigiaceae), Microlicia sp. (Melastomataceae), Psychotria sp. (Rubiaceae), 

Polygonum sp. (Polygonaceae), Sapindus sp. (Sapindaceae), Gleichenia sp. (Gleicheniaceae), 

Lycopodiella alopecuroides (Fig. 3). These vegetation communities support the hypothesis of been a 

swampy or water-logged forest (Medeiros, 2011), corroborated by the first recorded with security the 

presence of algae, especially of Spirogyra.  The genus is usually recorded in abundance in shallow and 

clean freshwater bodies with low flow speed, but with seasonal heating (Grenfell, 1995; Algaebase, 

2012). Pseudoschizaea sp. was also recorded, though without botanical affinity, usually is assigned to 

the algae. The genus is common in marsh sediments. 

According Fonseca-Silva et al. (2015) the same interval can be interpreted as a transition from 

fluvial to lacustrine environment. This corresponds to the first lacustrine incursion at ~9.000 years B.P 

in the PERD recorded also in other studies (Meis, 1977, 1978; Overloop, 1981; Barbosa & Kohler, 

1981; Mello 1997; Ybert et al., 1997; Mello et al., 1999; Justus, 2003; Perônico, 2008, Fonseca-Silva, 

et al., 2015). 
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7.1.4.3.3  Zone C (7.905—4.785 cal. yr BP) 
 

In the Zone C with the lacustrine system already installed, initiated the fine-grained sediments 

(muds and clays) accumulation, thus an increasing organic matter as indicated by higher values of 

TOC. Furthermore, with fine-grained sedimentation that is usually characteristic of lacustrine 

environments, the recovery palynomorphs increased.  The presence of algae also indicated a water 

body (lake). The transition from Zone B to Zone C is coincident with abruptly decrease of Poaceae 

pollen and increase of Cyperaceae. However, the latter showed a decrease to the top of zone. The 

change is also shown in DCA curve. Other pollen taxa present in small quantities (e.g. Ilex sp., 

Camarea sp., Peixota sp., Butia sp., Baccharis sp., Sena sp., Senecio sp., Vernonia sp.) (Fig. 3).  

In the zone C is recorded high abundance and diversity of Pteridophytes. The group is 

represented by Anemia sp. (Schizaeaceae), Cheilanthes sp. (Sinopteridaceae), Dicksoniaceae 

(Lophosoria sp., Dicksonia sp.), Lycopodiella alopecuroides, Lycopodiella caroliniana, Lycopodiella 

cernua and Pityrogramma sp. (Pteridaceae) (Fig.3). Their presence therefore indicates a humid 

condition in a permanently water-logged environment. 

 

7.1.4.3.4  Zone D (4.785—50 cal. yr BP) 

 

The last 4.785 years in the studied section occurred the highest pollen concentration (at ~2.705 

cal. yr BP) (Fig. 5); however the curve decrease upwards, accompanied by an increase in 

granulometry, especially due sands deposition. The herbaceous flora (e.g. Poaceae and Cyperaceae) 

recorded the lowest abundance in the studied section. It is accompanied by increasing Gleichenia sp. 

commonly associated with water-logged soils or shallow lakes. Mauritia flexuosa is still abundant in 

the zone.  Other pollen taxa presented (e.g. Pseudobombax sp., Tabebuia sp., Vernonia sp., Senecio 

sp., Sena sp., Mimosa sp., Protium sp., Maprounea brasiliensis, Typha sp.) (Fig. 3), which represented 

humid and woody environments (Colinvaux  et al., 1999; Mendonça et al., 2008; Cassino, 2010;  

Lorcheistter et al., 2002; Medeiros, 2011). In summary, the herbaceous flora recorded the lowest 

abundance and is replaced by other vegetation groups (e.g. swamp, cerrado, Atlantic forest). The 

topmost sample (~50 yr) represents the environment today, i.e. a seasonally water-logged situation and 

therefore reflects the colmatation of the lacustrine system. 

 

7.1.5 Conclusions 
 

Overall our results show that the vegetation has undergone slight continuous changes 

throughout the period from fluvial to lake environments with subsequent colmatation of this system. 

The sequence of vegetation showed a progressive increase in diversity. The following conclusions 
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were drawn from the results of the palynomorphs assemblage and ecology indices of the Lc-2-01 

section: 

 The taxa recorded in the studied section contain moderately well preserved 

palynomorphs dominated by pollen grains of Poaceae and Cyperaceae. 

  The palynomorphs represent five distinctive vegetation groups: (swamp, cerrado, 

Atlantic forest, gallery forest, altitudinal forest, and algae). 

 At 9.350 cal. yrs BP is first time recorded the Mauritia flexuosa that is indicator of 

“veredas” now-a-days (palm swamps today). These vegetation communities support a swampy or 

water-logged forest interpretation, corroborated by the first recorded with security the presence of 

algae, especially of Spirogyra. 

 From 4.785 cal yr BP to today occurred the main increase diversity vegetation in the 

studied section. 

Throughout the core the pollen grains and spores records are consistent with the vegetation of 

riparian forest and savanna, characteristic of the region surrounding PERD. These palynological data 

suggest that much of the recovered vegetation is local because of the grains described in riparian forest 

of vegetation type, gallery forests, wetlands, trails and humid. Another part of the recovered pollen 

grains are characteristic of the cerrado, showing the vegetation surrounding the PERD. 

Transformation of the environment provides an increase in abundance and diversity. 

The fact that occurrence of a mesic, densely forest ecosystem in the mid-basin of river Doce 

been a such recent event raises some concerns about the future of this forest.  In recent years the 

regions has suffered severe hydrologic deficit, with less rains than evapotranspiration. Then, lakes are 

drying out, and water has distanced from the forests, eventually changing the energy flow between 

these two ecosystem compartments. Could the forest change back to a savanna type of vegetation, or is 

this a temporary event? However, after the recent event of a huge mud slide from a mining dam 

disaster in the upper basin of the river, the interaction forest-river and forest-lakes may be a key aspect 

for a whole river basin restoration. To follow up from past to future the changes in ecological 

communities in the region is a fundamental peace for further management of natural resources and for 

nature conservancy in a so dramatically impacted biogeographic region. 
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CAPÍTULO 8 
CONSEIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

Com o intuito de elencar os principais elementos formadores do sistema lacustre do Parque 

Estadual do Rio Doce (PERD), os sedimentos analisados para palinologia e palinofácies do 

testemunho LC2 indicam que a vegetação e o sistema deposicional sofreram contínuas mudanças ao 

longo dos últimos ~10 mil anos.  

A matéria orgânica particulada (MOP) analisada através da palinofácies, indica que a sua 

deposição está diretamente associada à uma granodecrescência. Na base do testemunho analisado, a 

composição e distribuição da MOP reflete depósitos do canal fluvial, com sedimentos mais grossos, 

sobrepostos por camadas de areia fina a silte/argila depositadas por decantação e associadas a um 

ambiente deposicional lacustre, envidenciado especialmente pela presença de algas. A distribuição da 

MOP permitiu dividir a sedimentação em três fases: A Palinofácies 01(Pf1) é composta basicamente 

de cutículas, a Palinofácies 02 (Pf2) composta de fitoclastos opacos e não opacos representando os 

componentes lenhosos e a Palinofácies 03 (Pf3) composta por matéria orgânica amorfa (MOA) e 

palinomorfos (grãos de pólen, grãos de esporos e algas de água doce). Cinco grupos distintos de 

vegetação foram identificados no testemunho LC2, abrangendo vegetação de pântano, cerrado, mata 

Atlântica, floresta de galeria, floresta altitudinal e algas. As fases indentificadas pela análise de 

palinofácies são coincidentes com a distribuição dos cinco grupos de vegetação.   

Com os resultados evidenciou que até 9.351 anos AP a região não tinha sofrido com a 

movimentação tectônica (desnivelamento e basculamento) do leito do rio Doce, e em 9.350 anos AP 

foi o primeiro registro da Mauritia flexuosa que é um indicativo de "veredas", sendo esta uma 

vegetação de floresta pantanosa ou inundada, corroborando com o primeiro registro de algas, 

especialmente de algas (e.g. Spirogyra). Na fase que abrange a idade de 9.351 a 7.905 anos AP, a 

análise de palinofacies indicou o possível fechamento do vale do PERD. Na fase representativa entre 

7.905 a 102 anos AP. sugere uma fase lacustre e o inicio do assoreamento do sistema do lago LC2, e 

partir de 4.785 anos AP até 102 ocorreu um aumento significativo da vegetação na seção estudada.  

Em todo o registro de grãos de pólen e esporos é evidente a vegetação de mata ciliar e savana, 

característica da região que envolve o PERD. Estes dados palinológicos sugerem que grande parte da 

vegetação recuperada é local devido aos grãos dos tipos vegetativos descritos em mata ciliar, florestas 

de galeria e zonas húmidas. Outra parte dos grãos de pólen recuperados são característicos do cerrado, 

mostrando a vegetação em torno do PERD. A transformação do ambiente proporciona um aumento na 

abundância e diversidade dos palinomorfos amostrados. 

Os resultados obtidos por meio da aplicação de palinofácies e palinológicas confirmaram as 

alterações no sistema deposicional atribuídos a Neotectonica ocorrida no Parque Estadual do rio 
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Doce/MG - PERD, observando uma fase fluvial até 9.351 anos AP, com o possível fechamento do 

vale do PERD (9.351 – 7.905 anos AP) e de 7.905 a 102 anos AP. a fase lacustre e o início do 

assoreamento do sistema do lago LC2.  

As análises dos sedimentos holocênicos do Parque Estadual do rio Doce, apontaram que este 

tipo de estudo é uma ferramenta eficaz na interpretação de paleoambientes e na determinação das 

condições deposicionais da matéria orgânica sedimentar, contribuindo assim, para o entendimento 

paleoambiental do Quaternário de Minas Gerais.  
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CAPÍTULO 9 

 

ANÁLISE PALINOLÓGICA 

 

 
9.1 – PALINOLOGIA SISTEMÁTICA 
 

Este capítulo foi dividido em duas partes. A primeira fez se uma revisão bibliográfica referente 

à morfologia polínica de acordo com a identificação dos grãos de pólen e esporos chegando ao menor 

nível hierárquico possível.  Os palinomorfos recuperados na análise dos sedimentos do testemunho 

LC2 (PERD), estão descritos através de comparação com material polínico na segunda parte.  

 

9.2 ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE GRÃOS DE PÓLEN E ESPOROS 
 

O estudo dos grãos de pólen e esporo baseia-se principalmente na observação das 

características morfológicas destes e a comparação com outros grãos. Alguns caracteres morfológicos 

dos grãos de pólen e esporos possuem grande importância na sua identificação, sendo os principais: as 

aberturas, a estrutura e escultura da parede, e a unidade polínica. Os termos utilizados para as 

descrições morfológicas dos palinomorfos seguiram os glossários de Punt et al. (2007) e Ybert et al. 

(2013).  

Para as dimensões dos grãos foram utilizadas as seguintes abreviações: P = Diâmetro Polar, E 

= Diâmetro Equatorial, VP = Vista polar, VE = Vista equatorial (figura 9.1). Foram levados em 

consideração o tipo e número de aberturas e características da exina (estratificação e ornamentação).   
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Figura 9.1- Desenho esquemático – A: Vista polar; B:  Vista equatorial. 

Fonte: Modificado de Punt (2007). 

 

A forma e tamanho de grãos de pólen e esporos (Figura 9.2) são definidos pela relação entre o 

seu eixo polar (P) e o seu eixo equatorial (E). 
 

 
Figura 9.2- Desenho esquemático dos eixos polar e equatorial dos grãos de pólen e esporos 

Fonte: Modificado de Punt (2007). 

 

A descrição dos palinomorfos encontrados envolveu as características baseadas em Salgado-

Labouriau (1973): unidade polínica (mônade, tétrade ou políade); tamanho (muito pequeno - menor 

que 10 μm , pequeno  - 11-25 μm, médio  - 26-50 μm, grande - 51-100 μm, muito grande -101-200 μm 

ou gigante - maior que 200 μm; simetria (assimétrico, bilateralmente simétrico ou radiossimétrico); 
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polaridade (apolar, isopolar ou heteropolar); âmbito (triangular ou circular); forma (razão entre o 

Diâmetro Polar (P) e o Diâmetro Equatorial (E); descritos na tabela 9.1. 
Tabela 9. 1 – Parâmetros de classificação da forma dos palinomorfos. 

Fonte: (Salgado-Labouriau 1973). 

Forma Razão P/E 

Peroblato < 0,50 

Oblato 0,50 - 0,74 

Suboblato 0,75 - 0,87 

Oblato-esferoidal 0,88 - 0,99 

Esférico 1,00 

Prolato-esferoidal 1,01 - 1,14 

Subprolato 1,15 - 1,33 

Prolato 1,34 - 2,00 

Perprolato > 2,00 

 

A estrutura externa dos grãos de pólen e esporos é denominada esporoderme (Figura 9.3). Esta 

é constituída por duas camadas disposta da seguinte forma: 

1. Camada interna = Intina, composta por celulose 

2. Camada externa = Exina, composta por esporopolenina. A exina por sua vez, é 

subdividida em duas camadas: 

a. Camada interna não esculturada = Nexina 

b. Camada externa esculturada = Sexina, esta composta por teto + columela. 

 

 
Figura 9.3 - Desenho esquemático para descrever a estratificação da Exina. 

Fonte: Modificado de Punt (2007). 

 

A microscopia óptica a exina pode ser subdividida em outras duas camadas, a nexina uma 

camada interna e homogênea e a sexina, externa com elementos de diferentes formas geométricas que 

formam os detalhes da estrutura da parede e determinam o padrão de escultura. Sendo assim, seguindo 



102 
 

as definições de ornamentação de Barth & Melhem (1988), a escultura do grão de pólen e esporo 

podem ser variáveis, observadas na descrição abaixo e na figura 9.4:  

 Psilada: escultura lisa desprovida de ornamentação (A); 

 Foveolada: depressões no teto maiores que 01 µm guardando entre si distância maior 

que 01 µm (B);  

 Escabrada: ornamentação com grânulos de sexina menores que 01 µm de altura (C);  

 Verrugada: provida de verrugas (elementos da exina, não pontiagudos, não constrictos 

na base e cujo diâmetro basal é geralmente maior que o diâmetro transversal) (D);  

 Baculada: provida de báculos que são pequenos bastonetes da sexina dispostos 

radialmente (E);  

 Espinhosa: com espinhos (elementos pontiagudos da ornamentação da exina, com 

altura igual ou superior a 01 µm) (F);  

 Estriada: com depressões estreitas, mais ou menos paralelas, separadas por arestas 

(G);  

 Rugulada: provida de elementos de ornamentação salientes sendo pelo menos duas 

vezes ou mais alto que largo, de forma e distribuição irregular (H);  

 Reticulada: apresentando retículos (ornamentação com muros que circundam lumens 

maiores que 01 µm, onde a largura dos muros é sempre mais estreita que o diâmetro 

dos lumens) (I);  

 Clavada: possui clavas, que são estruturas de extremidade superior mais larga que a 

inferior (J). 
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Figura 9.4 - Desenho esquemático das esculturas da superfície da parede de pólen e esporos. 

Fonte: Barth & Melhem (1988). 

 

Existem grãos de pólen que apresentam aberturas, podendo variar quanto a sua forma, como: 

colpo (alongado / comprimento maior que a largura), poro (circular), e a associação destes dois tipos 

(cólporo), bem como um número variável de aberturas (inaperturados), ou os psilados (sem aberturas) 

(figura 9.5). 
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Figura 9.5 - Desenho esquemático A: colpo; B: poro; C: cólporo; D: psilado. 

Fonte: Modificado de Punt (2007). 

 

Por fim, os grãos de pólen quando maduro podem ser encontrados isolados (mônades), ou 

agrupados em díades (dois grãos de pólen juntos), tétrades, políades, mássulas ou polínias (figura 9.6). 

Essas unidades polínicas podem identificar famílias, gêneros e até espécies de plantas.  

 

 
Figura 9.6 - Desenho esquemático A: monade; B: díades C: tétrades; D: políades. 

Fonte: Modificado de Punt (2007). 
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9.3 DESCRIÇÃO DOS PALINOMORFOS  

 

Tendo em vista que os resultados sobre os táxons identificados no testemunho de sondagem 

LC2 (PERD), bem como sobre as inferências paleoambientais, paleoclimáticas e palinofácies já foram 

apresentados nos dois manuscritos anteriores (6.1 e 7.1), será apresentado nesse item uma listagem 

detalhada dos 83 palinomorfos encontrados na análise palinológica das 17 amostras do LC2. 

Todas as famílias serão apresentadas em ordem alfabética, sendo estes, correspondentes a: 06 

fungos (Amerosporae - Striadiporites sp./ Inapertisporites sp./ Hypoxylonites sp.; Dictyosporae - 

Papulosporonites sp./ Fusiformisporites sp.;  Didymosporae - Dicellasesporites sp.; Gelasinospora 

sp.;  Glomerales - Palaeomycites sp.; Phragmosporae - Diporicellaesporites sp.;  Sordariaceae - 

Mycelia sterilia – Hifas; indeterminado sp1; indeterminado sp2. , 01  algas (Spirogyra cf. 

Scrobiculata), 01 Incertae sedis  (Pseudoschizaea  rubina),  21  pteridófitos (Aspleniaceae -  

Asplenium sp.; Blechnaceae - Tipo Blechnun;  Cyathaceae - Cyathea sp./ Alsophila sp./Lophosoria 

sp.; Dicksoniaceae - Dicksonia sp.; Gleicheniaceae - Gleichenia sp.; Lycopodiaceae – Lycopodiella 

alopecuroides/ Lycopodiella sp./ Lycopodiella cernua; Pteridaceae -  Cheilathes sp./ Pityrogramma 

sp./ Pteris sp.; Polypodiaceae - Polypodium Selaginella; Schizaeaceae - Schizaea sp.; 

Thelypteridaceaea - Thelypteris sp.), 52 angiospermas (Anacardiaceae – Anancarddiun sp.;  

Annonaceae - Annona sp.; Aquifoliacea - Ilex sp.; Asteraceaea -  Tipo Aspilia/ Baccharis/ Eupatorium/ 

Mikania/ Senecio/ Vernonia;  Arecaceae – Butia sp./ Maprounea brasiliensis/ Pistia sp.; Bignoniaceae 

- Arrabiadaea sp./ Tabebuia sp.; Bombacacea - Eriotheca sp./ Pseudobombax sp.; Burseraceae - 

Commiphora leptophloeos/ Protium sp.; Chloranthaceae - Hedyosmum brasilienese; Cyperaceae – 

Cyperaceae sp.; Euphorbiaceae - Acalypha schiedeana, Maprounea brasiliensis / Alchornea sp./ 

Sebastiania sp./ Tragia lagoensis; Ericaceae – Ericaceae sp. Fabaceaea - Bowdichia sp./ 

Caesalpinioideae sp./ tipo Cassia/ Mimosa sp/ Sena/ Stryphnodendron sp.; Malpighiaceae – Tipo 

Camarea/  Heteropterys/ Peixotoa/ Tetrapterys ; Melastomataceae - Leandra sp./ Microlicia sp.; 

Meliaceae - Cabralea sp.; Myrtaceaea – Eugenia sp.; Poaceae – Poaceae sp.; Polygonaceae - 

Polygonum sp.; Onagraceae -  Ludwigia sp.; Rubiacaea – Emmeorhiza sp./ Psychotria sp.;  

Sapindaceae – Sapindus sp/ Urvillea sp.; Typhaceae - Typha sp.), 02 fragmentos de animais (ovos de 

Platielmintes e vestígios de Artrópodes). 

A sistemática utilizada para pteridófitas foi baseada em Tryon & Tryon (1982) e para as 

angiospermas foi utilizado o sistema de Cronquist (1988). Na descrição dos palinomorfos foi utilizado 

o termo “tipo polínico” que, é uma categoria morfológica que inclui os grãos de pólen com caracteres 

estruturais semelhantes. 

Encontrou diversos grãos de esporos de fungos, porém os mesmo não entraram na contagem e 

descrição palinológica. Posteriormente serão analisados e publicados em artigo de Marcador de 

Umidade.  
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9.3.1 Fungos 

Fungos são organismos eucarióticos quimio-heterotróficos que quebram matéria orgânica viva 

ou morta pela ação de enzimas e absorvem esses componentes orgânicos como fonte de energia. 

Podem ser uni ou multicelulares e possuem reprodução sexuada ou assexuadamente, podendo 

apresentar ciclo parassexuado. Possuem parede celular rígida que pode ser composta de celulose, 

glicanas, mananas ou quitina e membrana celular com esteróis presentes (Nascimento 2009). A 

característica que possibilita reunir os fugos em um reino é a ausência de pigmentos fotossintéticos, 

como a clorofila comumente encontrada em algas e plantas (Ferreira et al. 2005). Assim, os fungos 

estão mais relacionados com os animais, outra linhagem de organismos heterotróficos distinta pela 

capacidade de movimentação e por ingerir outros organismos, digerindo-os internamente.  

 

Classe Ascomycetes 

Ordem Sordariales 

Grupo Sordariaceae 
 

1. Gelasinospora adjuncta (Estampa 01 – Figura 01a e 01b) 

Descrição: Ascósporo pequeno a médio, unicelado e forma elipsoidal. Parede psilada com pequenas 

perfurações arredondadas disseminadas por toda a superfície. Possui coloração castanha escura. 

Dimensões: E = ± 29μm; P = ± 16μm. Ecologia: As espécies do gênero Gelasinospora sucedem em 

amostras caracterizadas por um lençol freático relativamente profundo (profundidade maior que 

20cm), e que podem estar relacionadas a condições climáticas mais secas, à presença de fogos, ou à 

uma interação entre estes dois fatores (Yeloff et al. 2007; Cassino, 2011). 

 

Classe Deuteromycetes 

Grupo Amerosporae 

   

2. Hypoxylonites sp. (Estampa 01 – Figura 02a e 02b)  

Decrição: Esporo muito pequeno de forma oval, unicelado, apresentando um sulco paralelo ao eixo 

maior que se estende até as extremidades do esporo. Parede psilada com coloração castanho-

avermelhada. Dimensões: E= ± 8 μm; P = ± 4μm. Ecologia: Os esporos de fungos de Hypoxylonites e 

Diporisporites indicam ambientes mais úmidos (Freitas & Araujo, 2011).  

 

3. Mediaverrunites sp. (Estampa 01 – Figura 03a e 03b)  

Descrição: Esporo grande, monoporado, unicelado e fusiforme. Diferenciado pela presença de 

verrugas em torno do equador. As verrugas são de coloração escura e de pontas arredondadas. A 

coloração é castanho-avermelhada clara. Dimensões: comprimento = ± 76 - 81μm; largura = ± 45 μm; 
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verrugas = ± 4μm. Ecologia: O gênero Mediaverrunites foi encontrado em depósitos datando do 

Mioceno ao Holoceno (Muller, 1959; Jarzen & Elsik, 1986), e em depósitos de resíduos em 

putrefação, ricos em húmus (Elsik & Jarzen, 2009). Mediaverrunites é considerado um indicador de 

clima tropical (Nandi & Sinha, 2007; Elsik & Jarzen, 2009).   

 

Grupo Didymosporae 

 

4. Dicellaesporites sp. (Estampa 01 – Figura 04a e 04b)  

Descrição: Esporo médio com formato elipsoidal, inaperturado, com um septo no centro. Parede 

psilada com coloração castanho-avermelhada escura. Dimensões: E = ± 42μm; P = ± 15μm. 

 

                                                          Filo Glomeromycota 

Ordem Glomerales 

 

5. Glomus sp. (Estampa 01 – Figura 05a e 05b) 

Descrição: clamidósporo elipsoidal a esferoidal, coloração amarelada, psilado, preso a filamento de 

hifa cenocítica, compondo micélios ramificados. Dimensões: diâmetro das vesículas: ± 60 µm. 

Ecologia: esse fungo foi mencionado em estudos anteriores de palinologia do Quaternário como os 

gêneros Rhizophagites (Lorscheitter, 1989) e Rhizophagus (Neves & Bauermann, 2003). Dados 

ecológicos: esse gênero é considerado como o mais habitual dentre os fungos micorrízicos 

arbusculares, e também como endossimbionte em raízes de plantas vasculares (Van Geel et al. 1989). 

 

Grupo Mycelia sterilia  

 

6. Hifas (Estampa 01 – Figura 06) 

Descrição: Filamentos tubulares que constituem os “talos” fúngicos, septados, de comprimento e 

espessura variáveis. As paredes possuem espessuras constantes. Dimensões: E = ± 65μm. P = ± 3μm. 

Observações: As hifas compõem o micélio vegetativo (estéril) dos fungos. 

 

9.3.2 – Algas 
O termo algas é aplicado a uma ampla variedade de organismos aquáticos fotossintetizantes 

pertencentes a diversas linhagens não diretamente relacionadas umas as outras. As algas são 

organismos autotróficos, isto é, realizam fotossíntese, produzindo desta forma a energia para o seu 

metabolismo e foram por esse motivo classificadas, por muito tempo, como sendo plantas. São 

encontradas em corpos d’água ou em ambientes com presença de muita umidade.  Grande parte das 

algas são unicelulares (formadas apenas por uma célula), porém existem algumas espécies de algas 

mais complexas, com tecidos diferenciados (Prado et al. 2010).  
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Divisão Chlorophyta  

                    Classe Chlorophyceae  

                    Ordem Zygnematales  

Família Zygnemataceae 

 

7. Spirogyra cf. scrobiculata (Estampa 02 – Figura 07a e 07b) 

Descrição: Zigósporo grande a muito grande, elipsoidal. Parede reticulada, com retículo homogêneo e 

lumens circulares. Coloração amarela a castanho claro. Dimensões: eixo maior dos zigósporos = ± 75 

- 110μm; eixo menor dos zigósporos = ± 32 - 54μm. 

 

Incertae Sedis 

 

8. Pseudoschizaea rubina (Estampa 02 – Figura 08a e 08b) 

Descrição: Tamanho médio com formato circular, caracterizado pela presença de estrias 

homocêntricas que estabelecem uma disposição similar a uma impressão digital. Parede hialina. 

Dimensões: DE = ± 32μm; parede = ± 2μm. Observação: Organismo sem afinidade botânica 

conhecida. 

 

9.4.1– Briófitas 

As briófitas são vegetais de porte diminuto e não apresentam tecidos vasculares, caule, folhas 

ou raízes verdadeiras (Yano 1995). A divisão Bryophyta engloba os musgos, os quais os talos 

possuem estrutura semelhante a um caule, o caulídeo, onde se prendem rizóides e filóides, estruturas 

semelhantes a raízes e folhas, respectivamente. São plantas terrestres comuns em bosques e florestas 

sombreadas, também encontradas em climas temperados. Na divisão Hepatophyta estão às hepáticas, 

briófitas mais primitivas, dominando ambientes mais úmidos que os musgos e não possuem porte 

ereto. As antoceráceas, representantes da divisão Anthocerophyta, também possuem talos e vivem em 

ambientes semelhantes às hepáticas (Nultsch 2000).  

Nesse trabalho não foram identificados grãos de esporos de briófitas nas 17 amostras 

provenientes do testemunho LC2.  
 

9.5.1– Pteridófitas  
As primeiras plantas que apresentaram vasos condutores de seiva foram as pteridófitas 

(plantas vasculares), assim como as briófitas não produzem flores ou sementes, porém possuem raízes, 

caule e folhas verdadeiras e são predominantemente terrestres.  As pteridófitas da divisão Pterophyta 

ou filicíneas mais conhecidas são as samambaias e as avencas, plantas terrestres de regiões tropicais 

úmidas e sombreadas.  Na divisão Lycophyta, os mais populares são os licopódios, plantas de pequeno 
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porte de regiões temperadas.  A divisão Psilotophyta é um pequeno grupo com plantas muito simples e 

se assemelham as plantas vasculares primitivas.  A divisão Sphenophyta é um grupo diminuto e com 

características peculiares (Modesto et al. 2006). 

 

Monilófitas (Pteridophyta) 

Ordem Cyatheales  

Família Cyathaceae 

Gênero Alsophila 

 

9. Alsophila sp. (Estampa 03 – Figura 09a e 09b) 

Descrição: Esporo médio a grande, isopolar, radiossimétrico, subtriangulares em vista polar, trilete, 

laesura com borda. Exospório finamente perfurado, perfurações maiores e mais intensamente 

difundidas na margem da laesura. Dimensões: DE = ± 52μm. Ecologia: indivíduos terrestres de 

aspecto arborescente, com extensa distribuição. Habitam florestas tropicais, florestas montanas úmidas 

e florestas nebulares, ocupam também margens de rios e locais rochosos (Tryon & Tryon, 1982).  

 

Gênero Cyathea 

 

10. Cyathea sp. (Estampa 03 – Figura 10a e 10b) 

Descrição: Esporo médio, isopolar, radiossimétrico, triangular de vértices arredondados em vista 

polar, trilete. Exospório verrucado. Dimensões: DE = ±42μm; verrugas= ± 2μm. Ecologia: Possuem 

hábitos arborescentes, ocupando o interior de matas, florestas de galeria, florestas de montanha e 

cerrados. Espécies de ampla dispersão no Hemisfério Sul (Tryon & Tryon, 1982). 

 

11.  Cyatheaceae Tipo 1 (Estampa 03 – Figura 11a,11b e 11c) 

Descrição: Esporo com marca trilete, psilado, de tamanho médio e com leves depressões nas 

extremidades. Dimensões: DE = ±30μm. 

 

12.  Cyatheaceae Tipo 2 (Estampa 03 – Figura 12a, 12b e 12c) 

Descrição: Esporo de tamanho grande, com marca trilete e exósporo psilado. Dimensões: DE = 
±50μm.  
 

  Família Dicksoniaceae  

Gênero Lophosoria 

 

13.  Lophosoria sp. (Estampa 03 – Figura 13a,13b e 13c) 
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Descrição: Esporo grande, heteropolar, radiossimétrico, triletes, com pólo proximal plano e pólo distal 

hemisférico. Exospório com tubérculos irregulares dentre os canais da lesão e perfurações bem 

delimitadas no pólo distal. Margem equatorial muito saliente. Dimensões: E = ± 75 μm; laesura = ± 37 

μm; Margem equatorial = ± 11μm. Ecologia: ervas terrícolas que propagam naturalmente áreas 

perturbadas como bordas de estradas, florestas desmatadas, pastos e áreas queimadas. Nos trópicos o 

gênero Lophosoria usualmente cresce entre 1.000 e 3.000 m, e na região Sul do Brasil, vivem em 

altitudes de 500 m (Tryon & Tryon, 1982). 

 

Família Pteridaceae 

Gênero Cheilanthes 

 

14.  Cheilanthes sp. (Estampa 03 – Figura 14a e 14b) 

Descrição: Esporo médio trilete, heteropolar, radiossimétrico, triangular de lados convexos (VP), 

laesura com adensamento nas bordas. Exospório liso. Dimensões: E = ± 26 – 29 μm. Ecologia: ervas 

terrícolas cosmopolitas, compreendendo cerca de 140 espécies de extensa distribuição. As espécies do 

gênero Cheilanthes comumente habitam locais abertos, sobretudo em regiões semi-áridas ou 

sazonalmente secas. Na América Tropical, ocorrem em afloramentos rochosos, desfiladeiros e menos 

frequentes em bordas de estradas (Tryon & Tryon, 1982). 

 

15.  Pteridaceae indeterminada (Estampa 03 – Figura 15a e 15b) 

Descrição: esporos radiossimétricos, grande, heteropolares, triletes. Margem definida e saliente. 

Dimensões: DE: ±49 μm; laesura: ±20 μm.  

 

Gênero Pityrogramma 

 

16.  Pityrogramma sp. (Estampa 04 – Figura 13a e 13b) 

Descrição: Esporos grande trilete, heteropolares, radiossimétricos, tetraédrico-globosos. Exospório 

proximal rudemente rugoso, sulcos paralelos no pólo proximal e cíngulos na região equatorial. 

Dimensões: E = ± 65 – 68 μm; laesura: ± 34 – 36 μm; cíngulo: ± 04μm. Ecologia: Pityrogramma é 

um gênero com cerca de 16 espécies, onde as espécies são epífitas,  terrestres  e rupestres, que habitam  

florestas  úmidas  ao  longo  de  córregos, florestas galeria, e em locais abertos, sendo algumas capazes 

de suportar períodos de seca (Tryon & Tryon, 1982).  

 

Gênero Pteris 

 

17.  Pteris sp. (Estampa 04 – Figura 14a e 14b) 
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Descrição: Esporos médio triletes, heteropolares, radiossimétricos, subtriangulares (VP), 

irregularmente verrucado no pólo distal e psilado no pólo proximal. Dimensões: E = ± 44 – 46 μm; 

laesura: ± 23 μm. Ecologia: A maioria das espécies do gênero Pteris sucede em florestas, mata de 

galeria, matas secundárias, locais de acesso como bordas de clareiras, afloramentos rochosos nas 

bordas de rios e naturalmente colonizam áreas perturbadas, possuindo cerca de 200 espécies (Tryon & 

Tryon, 1982; Mendonça et al. 2008). 

 

Ordem Schizaeales  

Família Schizaeaceae  

Gênero Anemia  

 

18.  Anemia sp. (Estampa 04 – Figuras 18a e 18b) 

Descrição: Esporo de pteridófita com marca trilete, tetraedral, exósporo cicatricoso. Dimensões: DE= 

± 37 - 88 µm (40x); estrias: ± 5 µm. Ecologia: Possuem hábito terrestre, ocupando ambientes abertos 

e bem drenados, florestas abertas e tropicais (Tryon & Tryon 1982). Possuem distribuição na América 

Tropical (sudeste e o centro do Brasil compõem um dos núcleos de diversidade do gênero), EUA, 

Argentina e Uruguai (Lorscheitter et al. 1998). 

 

  Família Dicksoniaceae  

Gênero Dicksonia  

 

19.  Dicksonia sp. (Estampa 04 – Figuras 19a,19b e 19c) 

Descrição: Esporo de pteridófita de tamanho médio com marca trilete e exósporo psilado. Dimensões: 

DE = ± 32- 43µm.  Ecologia: Fetos arborescentes de regiões tropicais.  Vivem em solos sujeitos as 

inundações, como brejos, pântanos, lagoas rasas e rochas úmidas (Tryon & Tryon 1982). 

 

Gênero Lophosoria  

 

20.  Lophosoria sp. (Estampa 05 – Figuras 20a e 20b) 

Descrição: esporos radiossimétricos, heteropolares, de tamanho grande, triletes, com pólo proximal 

plano e pólo distal hemisférico. Exospório com tubérculos irregulares entre os braços da lesão e 

perfurações bem definidas no pólo distal. Borda equatorial proeminente. Dimensões: DE: ± 70 µm; 

laesura: ± 40 µm; braço da laesura: ± 20 µm; borda: ± 12 µm. Ecologia: ervas terrícolas que propagam 

naturalmente em áreas perturbadas como bordas de estradas, florestas desmatadas, pastos e áreas 

queimadas (Coelho & Esteves 2008). Nos trópicos o gênero Lophosoria usualmente cresce entre 1.000 

e 3.000 m, e na região Sul do Brasil, vivem em altitudes de 500 m (Tryon & Tryon, 1982). 
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Ordem Lycopodiales 

Família Lycopodiaceae 

Gênero Lycopodiella 

 

21.  Lycopodiella alopecuroides (Estampa 05 – Figuras 21a e 21b) 

Descrição: esporos radiossimétricos, grande, heteropolares, triletes, subtriangulares a circulares em 

vista polar. Levemente cingulados, com cíngulo hialino, exospório rugulado-reticulado no pólo distal, 

com pequeno espessamento aproximadamente quadrangular central. No pólo proximal tem tubérculos 

entre os raios. Dimensões: DE: ± 71 µm; laesura: ± 32 µm; braços das laesura: ± 21 µm. Ecologia: 

Lycopodiella é um gênero com cerca de 40 espécies e centro da diversidade da América Tropical. No 

Brasil ocorrem cerca de oito espécies, habitando locais de solos úmidos e brejosos de regiões 

montanhosas (Øllgaard & Windisch, 1987). Lycopodiella alopecuroides é uma espécie terrícola, 

comumente encontrada em turfeiras e campos úmidos (Lorscheitter et al. 1998) e está adaptada a áreas 

úmidas, com solos saturados e ácidos, de tal modo a ambientes com variações no nível de água (Tryon 

& Tryon 1982).  

 

22.  Lycopodiella caroliniana (Estampa 05 – Figuras 22a e 22b) 

Descrição: esporos radiossimétricos, heteropolares, de tamanho grande, triletes, subtriangulares de 

lados convexos em vista polar, rugulado, cíngulo proeminente e hialino, laesura com margem 

desenvolvida. Dimensões: DE: ± 65 µm; laesura: ± 38 µm; braço da laesura: ± 22 µm. Ecologia: a 

espécie vive em ambiente terrestre e em terrenos úmidos (Lorscheitter et al. 1998), de Campo Limpo, 

Campo Úmido e brejos (Tryon & Tryon 1982). 

 

23.  Lycopodiella cernua (Estampa 05 – Figuras 23a e 23b) 

Descrição: esporos radiossimétricos, de tamanho médio, heteropolares, triletes, subtriangulares de 

lados convexos em vista polar. Rugulado no pólo distal e psilado no pólo proximal. Dimensões: DE: ± 

35 µm; laesura: ± 18 µm; braço da laesura: ± 13 µm.). Ecologia: Lycopodiella cernua é uma espécie 

de locais úmidos e pioneira em cortes de estradas, solos arenosos e comumente em áreas perturbadas, 

ao longo de caminhos, rios, clareiras e florestas (Øllgaard & Windisch, 1987), ocorrendo em matas de 

galeria, Campo Sujo, brejos e savanas (Tryon & Tryon 1982; Mendonça et al. 2008).  

  

Gênero Lycopodium 

 

24.  Lycopodium clavatum (Estampa 05 – Figuras 24a, 24b e 24c) 

Descrição: esporos radiossimétricos, médio, heteropolares, triletes, subtriangulares em vista polar, 

com extremidades arredondadas. Exospório reticulado, com retículo grosseiro no pólo distal, evidente 

em toda a superfície do esporo. Dimensões: DE: ± 24 µm; laesura: ± 17 µm; braço da laesura: ± 10 
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µm. Ecologia: a maior parte dos representantes de Lycopodium vive em ambientes úmidos, onde 

apresenta vasta distribuição e ocorre em habitats variados, mas preferencialmente em matas 

montanhosas, nas zonas altas das montanhas, desprovidas de vegetação arbórea ou em terrenos de 

baixa altitude, nas zonas tropicais e subtropicais (Tryon & Tryon 1982; Lorscheitter, 1989).  A espécie 

foi utilizada como marcador exótico em todas as amostras, para cálculo da análise quantitativa.   

 

Família Polypodiaceae 

 

25.  Tipo Polypodium (Estampa 06 – Figuras 25a e 25b) 

Descrição: monoletes, esporos elipsoidais, heteropolares, médio, sendo a marca geralmente maior do 

que ½ do comprimento do esporo. Exospório verrucado, com verrugas robustas de contornos 

irregulares, distribuídas de maneira uniforme por toda a superfície do esporo. Dimensões: DP: ± 36 

µm; laesura: ± 33 µm. Ecologia: na América Tropical as espécies do gênero geralmente crescem em 

áreas baixas de florestas tropicais, florestas montanas ou florestas nebulares como plantas epífitas, ou 

em cima de rochas, solo ou ainda sobre raízes em decomposição (Tryon & Tryon, 1982).  

 

Família Blechnaceae 

 

26.  Tipo Blechnum (Estampa 06 – Figuras 26) 

Descrição: esporos monoletes, psilados, elipsoidais, médio, heteropolares, com simetria bilateral, 

alongados e esporoderme espessada. Elíptico em vista polar e plano-convexo em vista equatorial. 

Dimensões: DP: ± 40 µm; laesura: ± 44 µm. Ecologia: É uma numerosa família que ocorre em 

ambientes tropicais e subtropicais (Lorscheitter et al. 1989). O gênero Blechnum é composto por 

plantas terrestres e rupestres, ocorrendo em pântanos, interior de matas palustres, campos, bordas de 

florestas e locais antropizados (Tryon & Tryon, 1982).  

 

Gênero Anogramma 

 

27.  Tipo Anogramma (Estampa 06 – Figuras 27) 

Descrição: esporos triletes, médios a grandes, heteropolares, radiossimétricos, triangular em vista 

polar. Zonas interangulares arredondadas, exospório com espessamento evidente e uniforme. 

Dimensões: DE: ± 65-75 µm. Ecologia: este gênero ocorre como terrícola em áreas úmidas e em 

variados ambientes (Tryon & Tryon 1982). 

 

  Família Thelypteridaceae  

 

28.  Thelypteris sp. (Estampa 06 – Figuras 28a e 28b) 
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Descrição: esporos monoletes, elipsoidais, heteropolares, de tamanho médio, com simetria bilateral. 

Esporoderme espessada e ornamentação reticulada. Dimensões: DP: ± 39 µm. Ecologia: Thelypteris é 

um gênero que compreende cerca de 800 espécies com distribuição cosmopolita. Na América 

Tropical, grande parte das espécies sucedem em áreas de baixa latitude em florestas tropicais, florestas 

montanas ou em florestas nebulares. Localizadas também em matas secundárias, mata de galeria, 

turfeiras e áreas úmidas da savana (Tryon & Tryon, 1982).  

 

Família Gleicheniaceae  

 

29.  Tipo Gleichenia (Estampa 06 – Figuras 29a e 29b) 

Descrição: esporo monolete, psilado, tamanho de médio a grande, formato prolato, reniforme, 

subprolato, oblato-esferoidal ou prolato-esferoidal. Alguns podem ser levemente granulados. 

Dimensões: DP = ± 20 - 67 µm; DE = ± 22 - 40µm. Ecologia: Ocorrem em ambientes abertos, solos 

estéreis, bancos fluviais e ravinas. Ocupam as faixas climáticas de tropicais a subtropicais, em campos, 

interior de matas e terrenos úmidos. 

 

9.4.1 – Gminospermas  

As Gimnospermas são plantas terrestres que não possuem frutos (sementes nuas), de regiões 

temperadas e frias, sendo os mais populares os pinheiros, ciprestes, cedros e as sequóia. O único 

representante da divisão Ginkgophyta é o Gingko biloba, uma árvore de grande porte com folhas em 

forma de leque. Na divisão Cycadophyta o caule é forte e as folhas semelhantes a palmeiras (as 

espécies mais representativas são as Cycas sp.). A Divisão Gnetophyta é composta de apenas três 

gêneros distintos entre si: Ephedra, Gnetum e Welwitschia (Rawitscher 1968).  

Nesse trabalho não foram identificados grãos de polens de gminospermas nas 17 

amostras provenientes do testemunho LC2.  

 

9.5.1 Angiospermas 

A característica que se destaca nas angiospermas é a semente protegida por frutos, 

apresentando reprodução sexuada por alternância de gerações, sendo seu órgão de reprodução, a flor. 

Elas podem ser herbáceas, arbustivas ou lenhosas, habitam predominantemente a terra, mas podem ser 

encontradas em água doce e mais raramente no mar. As angiospermas são divididas em duas classes, 

as monocotiledôneas e as eucotiledôneas, que são caracterizadas de acordo com o número de 

cotilédones, estrutura floral, tipos de crescimento e nervuras das folhas, tecidos meristemáticos e 

sistema de raízes (Crane 1985).  

 

Ordem Austrobaileyales  
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Família Chloranthaceae 

Gênero Hedyosmun 

 

30.  Hedyosmum brasiliense (Estampa 07 – Figuras 30a e 30b) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, apolar, âmbito circular, esférico. Abertura similar a uma 

área apertural ramificada, semelhante a uma estrela de cinco pontas. Sexina mais espessa que a nexina. 

Sexina clavada, clavas intensamente difundidas na superfície do grão. Dimensões: D = ± 30 – 38μm; 

exina = ± 2μm. Ecologia: a família Chloranthaceae abrange desde ervas, arbustos até árvores, 

distribuídos em quatro gêneros, porém somente o Hedyosmum ocorre no Brasil (Barth & Barbosa 

1975; Colinvaux et al. 1999), em áreas alagáveis de altitude, por quase todo o território brasileiro, 

exceto no Nordeste (Souza & Lorenzi, 2008). 

 

Monocotiledôneas 

Ordem Poales 

Família Cyperaceae 

 

31. Cyperaceae indeterminada (Estampa 07 – Figuras 28a e 28b) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, heteropolar, radiossimétrico, prolato a prolato - esferoidal, 

com o poro situado no pólo distal e sulcos irregulares na região equatorial. Sexina é levemente 

escabrada. Dimensões: DP: ± 39 µm; DE: ± 32 µm. Ecologia: a família Cyperaceae de hábito 

herbáceo e de distribuição cosmopolita, constituída, ocorrendo no Brasil 45 gêneros e entre 500 e 600 

espécies, encontradas principalmente em áreas abertas e alagáveis (Souza & Lorenzi, 2008). São mais 

abundantes no Campo Sujo e no Campo Cerrado do que no Cerradão (Goodland & Ferri, 1979). 

 

Família Poaceae 

 

32.  Poaceae indeterminada (Estampa 07 – Figuras 29a, 29b e 29c) 

Descrição: Grão de pólen pequeno a médio e mônade, radiossimétrico, heteropolar, monoporado, 

âmbito circular, esferoidais. Poro localizado no pólo distal com a presença de ânulos (espessamento 

anelar). Sexina com espessura similar a nexina. Exina psilada. Dimensões: diâmetro dos grãos: ± 42 

µm; exina: ± 1,5 µm; diâmetro dos poros: ± 4 µm. Ecologia: a família Poaceae é composta por ervas, 

com cerca de 668 gêneros distribuídos em 9.500 espécies, em que 1.500 ocorrem no Brasil (Souza & 

Lorenzi, 2008). As Poaceae têm distribuição cosmopolita, ocupando desde desertos até ambientes 

marinhos e de água doce (Judd et al. 2009). A família representa o principal componente das 

formações campestres em todo o mundo (Souza & Lorenzi, 2008). Observações: os grãos de pólen da 

família Poaceae possuem forma homogênea, não sendo possível diferenciá-los em gêneros. Portanto, 

optou-se por deixá-los em nível de família. 
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Familia Typhaceae 

 

33.  Typha sp. (Estampa 07 – Figuras 30a e 30b) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, radiossimétrico, heteropolar, âmbito circular, esferoidais, 

porados. Exina mais espessa perto da abertura. Nos poros ocorrem báculos isolados. Dimensões: D = 

± 32 µm. Ecologia: Typha é um género de plantas que agrupa cerca de 30 espécies O género tem uma 

distribuição cosmopolita, sendo encontrado numa grande variedade de habitats de zonas úmidas em 

regiões temperadas, subtropicais e tropicais. Estão frequentemente entre as primeiras espécies a 

colonizar áreas de perturbadas, agindo nesses habitats como espécies pioneiras (Barth et al. 1976).  

 

Eudicotiledôneas  

Ordem Caryophyllales 

Família Amaranthaceae 

34.  Tipo Gomphrena (Estampa 08 – Figuras 31a, 31b, 31c e 31d) 

Descrição: Grão de pólen pequeno e mônade, apolar, radiossimétrico, âmbito circular, esférico, 

pantoporado. Exina baculada. Sexina reticulada hexagonal ou pentagonal com a presença de um poro 

em cada lúmem. Columelas e muros do retículo evidentes. Dimensões: D: ± 30 µm (sem 

ornamentação); báculas: ± 5,5 µm; diâmetro dos lumens: ± 5 µm; muros: ± 1,7 µm.  Ecologia: o 

gênero Gomphrena é o segundo maior da família em número de espécies, com distribuição 

cosmopolita. A grande maioria ocorre no cerrado, campo rupestre e caatinga (Siqueira 1991). 

Apresentam se espécies herbáceas ou subarbustivas, distribuídas em praticamente todas as 

fitofisionomias do bioma Cerrado (stricto sensu) e nos Campos (Mendonça et al. 2008).  

 

Ordem Malpighiales  

Família Malpighiaceae 

 

35.  Tipo Heteropterys (Estampa 08 – Figuras 35a e 35b) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, apolar, assimétrico, âmbito circular, esférico, 

pantoaperturado (poros e colpos); Colpos dilatados e ligados entre si e aos poros. Sexina escabrada. 

Dimensões: D = ± 33 – 45μm; exina = ± 2 – 6μm. Ecologia: A família Malpighiaceae é muito distinta 

na América do Sul (Judd et al. 2009). Espécies de Heteropterys são encontradas na forma de lianas ou 

arbustos, sendo encontradas no Cerrado, Matas de Galeria, no Cerrado stricto sensu e nos campos 

(Mendonça et al. 2008). 
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36.  Tipo Camarea (Estampa 08 – Figuras 36a, 36b, 36c e 36d) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, apolar, assimétrico, âmbito circular, esférico, 

pantoaperturado (diversos poros circulares e colpos curtos/finos). Exina psilada. Nexina mais densa 

que a sexina. O Tipo Camarea expoem a exina mais espessa e colpos curtos/finos, características que o 

distingue do Tipo Heteropterys. Dimensões: D = ± 35 – 475μm; exina = ± 4 – 6μm. Ecologia: As 

espécies de Camarea possuem hábito subarbustivo, habitando, sobretudo o Campo Limpo, Campo 

Sujo e Campo Rupestre (Mendonça et al. 2008).   

 

37.  Tipo Peixotoa (Estampa 08 – Figuras 37a, 37b e 37c) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, apolar, assimétrico, âmbito poliedral, esférico, 

pantoaperturado (poros circulares e colpos com bordas irregulares). Exina muito espessa e coloração 

marrom. Sexina psilada. O Tipo Peixotoa possue âmbito poliedral, tamanho menor e colpos mais 

longos que os do Tipo Camarea e Heteropterys. Dimensões: D = ± 30 – 35μm; exina = ± 3 – 6μm. 

Ecologia: As espécies de Peixotoa se apresentam como arbustos, subarbustos, ou, mais raramente, 

lianas que habitam principalmente o Cerrado stricto sensu, o Campo Sujo, o Campo Limpo ou Matas 

de Galeria (Mendonça et al. 2008). 

 

38.  Tipo Tetrapterys (Estampa 09 – Figuras 38a e 38b) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, apolar, assimétrico, âmbito circular, esférico, porado 

(complexa visualização dos poros devido à ornamentação). Sexina com padrão ornado (ornamentação 

reticulada consistindo de muros largos e curvos e lúmens anastomosados). Dimensões: D = ± 38 – 

47μm; exina = ± 4 – 6 μm. Ecologia: as espécies de Tetrapterys ocupam quase todas as 

fitofisionomias do Cerrado, sendo indivíduos arbustivos e subarbustivos (Mendonça et al. 2008). 

 

Família Euphorbiaceae 

 

39.  Tipo Maprounea brasiliensis (Estampa 09 – Figuras 39a,39b e 39c) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito lobado, subprolato a 

prolato, tricolporado. Sexina mais grosseira que a nexina. Exina reticulada/homobrocada. Dimensões: 

P = ± 27 – 36μm; E = ± 23 – 32μm; exina = ± 3μm. Ecologia: A Família Euphorbiaceae tem ampla 

distribuição (cosmopolita), mas é, sobretudo abundante e diversificada nas regiões tropicais (Judd et 

al. 2009). Maprounea brasiliensis é uma planta arbustiva ou subarbustiva encontrada no Cerradão, 

Cerrado (stricto sensu), Campo Sujo, Campo Rupestre e Matas de Galeria ocupando preferencialmente 

terrenos argilosos e bem drenados de aclives suaves (Mendonça et al. 2008).   
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Gênero Sebastiania 

 

40.  Sebastiania sp. (Estampa 09 – Figuras 40a e 40b) 

Descrição: Grão de pólen pequeno a médio, mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito lobado, 

prolato-esferoidal a subprolato, tricolporado. Exina reticulada. Sexina mais espessa que a nexina. 

Dimensões: P = ± 20 – 35μm; E = ± 20 – 29μm; exina= ± 1 – 2μm. Ecologia: Sebastiania são ervas, 

subarbustos ou arbustos, e mais raramente árvores (Mendonça et al. 2008).  O gênero ocorre em 

praticamente todas as fitofisionomias do Cerrado, inclusive em áreas inundáveis (Job & Jolly 2000), 

campo sujo e floresta pluvial (Colinvaux et al. 1999). 

 

Gênero Acalypha  

 

41. Acalypha schiedeana (Estampa 09 – Figuras 41a, 41b,41c e 41d) 

Descrição: Grão de pólen médio, mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito circular, suboblato, 

porado e poros circulares com ânulos. Escabrado. Dimensões: P = ± 20 – 24μm; E = ± 21 – 27μm; 

Ecologia: Encontrados como ervas, subarbustos ou arbustos em regiões tropicais e subtropicais. 

Habitam matas de galeria, bordas de matas e campos (Radcliffe-Smith 2001).  

 

Gênero Alchornea 

 

42.  Alchornea sp. (Estampa 10 – Figuras 42a e 42b) 

Descrição: Grão de pólen pequeno a médio, mônades, suboblatos a subprolatos, isopolares, 

radiossimétricos, tricolporados, (eventualmente 4-colporados), poros com opérculo conspícuo, sexina 

escabrada a finamente reticulada. Dimensões: P= ± 26 - 30µm, E = ± 20 - 23µm. Ecologia: Árvores, 

encontradas em floresta ombrófila densa, mata de galeria e nos ecossistemas aquáticos temporários 

(Barros et al. 2006). 

 

Gênero Sebastiania 

 

43.  Sebastiania sp. (Estampa 10 – Figuras 43a-b-c) 

Descrição: mônades, médios, oblato esferoidais, isopolares, radiossimétricos, tricolporados, colpos 

com o mesmo comprimento do grão, sexina baculada aparentando um padrão reticulado Dimensão: P 

= ± 32µm; E = ±30µm. Ecologia: Ocorrente em forma de erva ou arbusto, no cerrado, campo sujo e 

floresta pluvial (Colinvaux et al. 1999). 
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Gênero Chamaesyce 

 

44.  Tipo Chamaesyce (Estampa 10 – Figuras 44) 

Descrição: Grãos de pólen pequenos a médios, âmbito triangular a subcircular, prolatosa subprolatos, 

ornamentação reticulada, margens largas psiladas. Dimensão: P = ± 48µm; E = ±34µm. Ecologia: São 

cosmopolitas e ocorrrem em forma de erva ou arbusto em matas ciliares e cerrado (Carneiro-Torres et 

al. 2002). 

 

Ordem Fabales  

Família Fabaceae 

 

45.  Bowdichia sp. (Estampa 10 – Figuras 45a e 45b) 

Descrição: Grão de pólen pequeno e mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito triangular de lados 

convexos, oblato-esferoidal, tricolporado. Exina espessa próximo ao mesocólpio e delgada na região 

das aberturas. Exina psilada. Dimensões: E = ± 22μm; exina = ± 3μm. Ecologia: A família Fabaceae 

possui distribuição cosmopolita, sendo a terceira maior família do grupo de angiospermas (Judd et al. 

2009). Espécies de Bowdichia são árvores amplamente distribuídas no Cerrado, com ocorrências em 

vários subsistemas, como na Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado stricto sensu 

e Campo Sujo (Mendonça et al. 2008).   

 

46.  Tipo Senna (Estampa 11 – Figuras 46a e 46b) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito circular, prolato, 

tricolporado (colpos longos apresentando constrição equatorial e poros lalongados). Sexina mais 

espessa que a nexina. Exina columelada e psilada. Dimensões: P = ± 34 – 41μm; E = ± 24 – 33μm; 

exina = ± 2μm. Ecologia: Senna é um gênero abundante e habita praticamente todas as fitofisionomias 

do Cerrado. Apresentam hábito arbustivo ou arbóreo, mas algumas são ervas ou lianas (Mendonça et 

al. 2008).  

 

Ordem Malvales  

Família Malvaceae 

 

47. Malvaceae Tipo 1 (Estampa 11 – Figuras 47) 

Descrição: Grão de pólen grande a muito grande, mônade, radiossimétrico, apolar, âmbito circular, 

esférico, pantoporado. Sexina mais espessa que a nexina. Exina equinada. Espinhos grandes, de 

formato cônico, com a base columelada. Dimensões: D = 96 – 107μm; ornamentação = 7 – 10μm; 
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sexina = 3 μm; nexina = 2μm. Ecologia: Malvaceae é de ampla diversidade dos caracteres 

morfopolínicos e plantas de larga distribuição no Brasil (Saba 2007). 

 

Família Bombacaceae 

Gênero Pseudobombax 

 

48. Pseudobombax sp. (Estampa 11 – Figuras 48a,48b, 48c e 48d) 

Descrição: Grão de pólen grande e mônade, âmbito triangular, tricolporado com colpos curtos. Exina 

reticulada e mais densa nas três aberturas. Dimensões: P = 85μm; E = 49μm; exina = 1μm. Ecologia: 

Bombacaceae ocorrem perto de rios e áreas inundadas (Jaramillo et al. 2010).  

 

Gênero Eriotheca 

 

49. Eriotheca sp. (Estampa 11 – Figuras 49a e49b) 

Descrição: grãos de pólen mônades e grande, isopolares, âmbito triangular, tendendo a esférico, 

planoaperturados. Lados do triângulo convexos com os ângulos bem arredondados. Tricolporados, 

sendo os colpos curtos e endoabertura lalongada comânulo. Exina mais espessa próxima às aberturas e 

sexina reticulada, heterobrocada em todo o grão, intectada, infrateto com columelas. Dimensões: DE: 

± 51 μm; exina: ± 1,7 μm. Ecologia: O Gênero Eriotheca abrange cerca de 21 espécies disseminadas 

exclusivamente na América do Sul. No Brasil, são encontradas 13 espécies, desde a região norte até o 

estado de São Paulo, abrangendo desde cerrado, floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila 

densa, interior de mata, até áreas abertas e beiras de estradas (Duarte 2006; Mendonça et al. 2008). 

 

    Ordem Gentianales  

Família Rubiaceae 

 

50. Tipo Emmeorhiza (Estampa 11 – Figuras 50a e 50b) 

Descrição: Grão de pólen médio, mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito circular, oblato-esferoidal 

a esférico, estefanocolporado (6 – 10 cólporos) com os colpos curtos. Exina densa, sexina mais grossa 

que a nexina. Exina reticulada. Sexina com pilas grandes e separadas formando retículos. Dimensões: 

P = ±35μm; E = ±28μm; exina = ±3μm. Ecologia: A família Rubiaceae possui distribuição 

cosmopolita e no Brasil ocorrem cerca de 130 gêneros e 1500 espécies (Souza & Lorenzi, 2005). 

São e encontradas como ervas ou subarbustos habitando principalmente Campo Sujo, Campo 

Limpo, Cerrado stricto sensu e Campo Úmido (Mendonça et al. 2008). 
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Ordem Lamiales  

Família Bignoniaceae 

 

Gênero Tabebuia 

51. Tabebuia sp. (Estampa 12 – Figuras 51a e 51b) 

Descrição: Grão de pólen mônade, médio a grande, isopolar, radiossimétrico, âmbito circular ou em 

forma de trevo (VP), prolato, tricolpado. Exina fina, sexina mais grossa que a nexina. Exina reticulada. 

Dimensões: P = ±40μm; E = ±25μm; exina= ±2μm; E (em VP) = ±42μm. Ecologia: O gênero 

Tabebuia ocorre no Cerrado, com espécies arbóreas, habitando Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Mata Seca, Cerradão e em zonas de transição com a Mata Atlântica (Mendonça et al. 2008). 

 

Ordem Asterales  

Família Asteraceae 
 
52. Tipo Aspilia (Estampa 12 – Figuras 52a e 52b) 

Descrição: Grão de pólen de pequeno a médio, mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito circular a 

triangular de lados convexos, oblato-esferoidal a prolato-esferoidal, tricolporado. Sexina destacada da 

nexina por uma cavidade oca, conectadas pelas margens das aberturas. Exina equinada, com espinhos 

grandes.  Dimensões: P = ±24μm; E = ±31μm; ornamentação = ±3 – 8μm. Ecologia: Dentre as 

angiospermas, a família Asteraceae é uma das com maiores exemplares e amplamente distribuída 

no planeta (Cassino 2011), ocupando fitofisionomias de vegetação campestre e savânica (Hattori 

2009). No Brasil, cerca de 3 mil espécies habitam sobretudo ambientes áridos, semi-áridos e 

montanhosos e com menor percentual em floresta tropical úmida e zonas de borda (Hind 1993). 

Possuem hábito herbáceo ou arbustivo, raramente são árvores ou lianas.  

 

53. Tipo Baccharis (Estampa 12 – Figuras 53a, 53b, 53c e 53d) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito triangular de lados 

convexos, prolato-esferoidal, tricolporado. Sexina separada da nexina. Exina equinada, com espinhos 

pequenos a médios, próximos e cônicos. Dimensões: P = ±28μm; E = ±26μm; ornamentação = ±3 – 

6μm. Ecologia: Hábito de ervas, subarbustos, arbustos ou até pequenas árvores. No Brasil entre as 

regiões Sul e Sudeste, ocorrem 25 espécies de Baccharis distribuídas, desde a ambientes campestres, 

bordas florestas, a locais alterados e em altitudes que variam desde o nível do mar a 2.500 m 

(Schneider 2007).  

 

54. Tipo Eupatorium (Estampa 12 – Figuras 54a,53b e 53c) 

Descrição: Grão de pólen pequeno a médio, mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito triangular, 

suboblato a subprolato, tricolporado. Sexina destacada da nexina no mesocólpio. Exina equinada com 
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espinhos pequenos, separados, coniformes e de pontas aguçadas. Dimensões: P = ±22μm; E = ±21μm; 

ornamentação = ±1 – 3μm. Ecologia: Eupatorium são ervas, arbustos ou árvores. Encontradas 

especialmente na América Tropical e Sub-tropical, de acordo com Cancelli (2008). Podem ocupar 

áreas de veredas, cerrados, campos rupestres e matas de galeria (Mendonça et al. 2008). Observações: 

trabalhos de taxonomia de Asteraceae relatam que espécies do gênero Eupatorium foram incluídas 

em outros gêneros da mesma família, porém essa reclassificação ainda é contraditória. Assim, os grãos 

de pólen de Asteraceae foram identificados em função das descrições polínicas realizadas por 

Salgado-Labouriau (1973), Cancelli (2008), Cassino (2011, 2014) e Lorrente (2010), que mantêm o 

gênero Eupatorium.  

 

55. Tipo Mikania (Estampa 12 – Figuras 55a e 55b) 

Descrição: Grão de pólen de pequenos a médios, oblato-esferoidais a prolato-esferoidais, área polar de 

muito pequena a pequena, 3-colporados, sexina espinhosa e cavada. Dimensões: P = ±20μm; E = 

±18μm; ornamentação = ±3μm. Ecologia: São encontradas em forma de trepadeiras e lianas. Ocorrem em 

Campo Limpo, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria (Cancelli 2005). 

 

56. Tipo Senecio (Estampa 13– Figuras 56a,56b,56c, 56d, 536 e 56f) 

Descrição: Grão de pólen médio e mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito subtriangular, prolato-

esferoidal, tricolporado. Sexina destacada da nexina por uma cavidade oca. Exina equinada com 

espinhos cônicos, médios e pontas arredondadas. Dimensões: P = ±38μm; E = ±41μm; ornamentação 

= ±5μm. Ecologia: o gênero Senecio é o com o maior número de espécies das Asteraceae (Judd et 

al. 2009), normalmente encontrada como uma erva lenhosa (Goodland & Ferri 1979) em campos 

úmidos das savanas sul-americanas. 

 

57. Tipo Vernonia (Estampa 13 – Figuras 57a e57b) 

Descrição: Grão de pólen médio a grande, mônade, isopolar, radiossimétrico, âmbito circular, prolato-

esferoidal a oblato-esferoidal, tricolporado. Exina homobrocada, sexina com retículo em forma 

poligonal, com espinhos grandes e de ápices aguçados distribuídos sobre os muros. Dimensões: P = 

±32μm; E = ±48μm; ornamentação = ±3μm.  Ecologia: o gênero Vernonia abrange ervas, arbustos e 

árvores de porte reduzido com uma distribuição ampla, ocorrendo desde as Américas do Norte e Sul, 

África tropical, Madagascar, até a Ásia tropical (Rivera 2006). São exemplares que preferem áreas de 

dossel aberto, com elevada luminosidade, assim denominadas de ervas daninhas anexas a pastagens e 

culturas (Lima-Ribeiro & Prado 2007). Observações: de acordo com Salgado-Labouriau (1973) o 

tipo Vernonia pode ser subdividido em três subtipos de acordo com o número de figuras poliédricas 

em cada espécie (subtipo Vernonia arenaria, subtipo Vernonia argyrophylla e subtipo Vernonia 

cognata). Porém, optou-se considerar apenas o grande grupo, tipo Vernonia. 
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Ordem Sapindales 

Família Anacardiaceae 

Género Anacardium 

 

58. Anacaridum sp. (Estampa 14 – Figuras 58a,58b e 58c) 

Descrição: Grão de pólen médio, mônade, prolato-esferoidal a prolato, radial, isopolar, 

subtriangular, tricolporado com colpo longo e poro alolongado, exina estriada. Dimensões: P = 

±28μm; E = ±23μm. Ecologia: Anacardiaceae compreende cerca de 600 espécies e 70 gêneros, 

englobando ervas, lianas, arbustos e árvores. Apresenta distribuição neotropical, tropical e subtropical, 

podendo ser encontrado em mata de galerias, cerrado e campos (Judd et al. 2009).  

 

Ordem Arecales  

Família Arecaceae  

 

59. Tipo Butia (Estampa 14 – Figuras 59a e 59b) 

Descrição: grãos de pólen de tamanho médio a grande, isopolares, bilateralmente simétricos, âmbito 

piriforme, monossulcados. Exina microrreticulada, sexina com a mesma espessura que a nexina. 

Dimensões: E: ± 47 μm. Ecologia: a família Arecaceae possui cerca de 200 gêneros e 2000 espécies, 

com distribuição pantropical, sendo que no Brasil ocorrem cerca de 40 gêneros e 200 espécies (Souza 

& Lorenzi 2005). O gênero Butia corresponde a palmeiras subtropicais e ocorrem em áreas abertas, 

desde campos e cerrados até dunas e restingas (Reitz 1974). 

 

Gênero Mauritia 

 

60. Mauritia flexuosa (Estampa 14 – Figuras 60a e 60b) 

Descrição: grãos mônades, heteropolares, bilateralmente simétricos, âmbito circular, monoporados, 

sexina equinada, espinhos cônicos, curvados e densamente espalhados na superfície do grão. 

Dimensões: D: ± 60 μm; espinhos: ± 4 μm; exina (sem ornamentação): ± 2 μm. Ecologia: são 

palmeiras distribuídas no Norte da América do Sul, localizadas em áreas úmidas e caracterizadas pela 

má drenagem do solo (Marchante et al. 2002).  De acordo com Rull (1998), o clima quente e úmido 

com mais de 1.000 mm de precipitação anual e solo permanentemente úmido são essenciais para 

desenvolvimento dessa espécie. 
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Ordem Magnoliales 

Família Annonaceae 

Gênero Annona 

 

61. Annona sp. (Estampa 14 – Figuras 61) 

Descrição: Grão de pólen médio, em tetradade ou monade, assimétrico, apolar, elíptico, inaperturado. 

Sexina intectada, mais espessa que a nexina. Dimensões: D: ± 60 μm; E: ±38 μm. Ecologia: 

Annonaceae é uma família essencialmente tropical e subtropical e compreende aproximadamente 

2.500 espécies. Possuem hábito de arvores ou arbustos e são encontradas no cerrado ou cerradão (Judd 

et al. 2009).  

 

Ordem Sapindales 

Família Meliaceae 

Gênero Cabralea 

 

62. Cabralea canjerama (Estampa 14 – Figuras 61) 

Descrição: grão de pólen médio, mônade, radiossimétrico, isopolar, esférico, tertra-colporado. Com 

colpos curtos e exina psilada. Dimensões: P:± 20 μm; E: ±23 μm. Ecologia: Cabralea é uma planta de 

porte arbóreo a arbustivo, sendo Neotropical e ocorrendo em matas de galerias e florestas desde o 

norte até o sul do Brasil (Barreiros & Souza 1986). 

 

Ordem Fabales  

Família Fabaceae 

Gênero Fabaceae 

 

63. Fabaceae tipo 1 (Estampa 14 – Figuras 63a e 63b) 

Descrição: grãos de pólen mônades, âmbito subtriangular, tricolporados, endoabertura Exina 

reticulada e infrateto com columelas. Dimensões: E: ±30 μm; exina: ± 1,2 μm. Ecologia: A família 

Fabaceae possui distribuição cosmopolita, sendo que no Brasil ocorrem cerca de 200 gêneros e 1.500 

espécies (Souza & Lorenzi 2005). Sendo encontradas como ervas, arbustos, árvores ou lianas. 

 

Gênero Senna 
 

64. Senna sp. (Estampa 14 – Figuras 64) 

Descrição: grãos de pólen grandes, mônades, isopolares, radiossimétricos, prolatos, tricolporados, 

ectoabertura do tipo colpo longo com costa e endoabertura do tipo poro. Exina perfurada, sendo a 

sexina mais espessa que nexina. Dimensões: P: ± 55 μm; E: ± 32 μm.  Ecologia: São exemplares de 
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hábito de árvores, arbustos ou subarbustos no cerrado e em matas. O gênero Senna é pantropical com 

260 espécies, das quais 200 ocorrem no continente americano (Souza & Lorenzi 2005).  

 

Gênero Mimosa 

 

65. Mimosa sp. (Estampa 15 – Figuras 65a e 65b) 

Descrição: grãos de pólen reunidos em tétrades tetraédricas. Os grãos isolados são de tamanho 

pequeno, radiossimétricos, poros não evidenciados. Exina levemente verrucada. Dimensões: diâmetro 

maior da tétrade: ± 38 μm; diâmetro menor da tétrade: ± 31μm; exina: ± 1,5μm. Ecologia: São 

árvores, arbustos e ervas com ampla distribuição, podendo ocorrer na Caatinga, Cerrado, associações 

de campos do norte da América do Sul, e também em florestas tropicais (Marchant et al. 2002).  

 

Gênero Stryphnodendron  

 

66. Stryphnodendron sp. (Estampa 15 – Figuras 66) 

Descrição: grão de polen pequeno, poliade, porados, psilados. Dimensão: políade maior: ±31 μm, 

políade menor: ±22 μm, Ecologia: O gênero Stryphnodendron é tipicamente brasileiro, uma vez que 

aqui ocorrem 94% dos taxa que o compõem (Occhioni 1990). São arbustivos e arbóreos, habitando o 

cerrado ou campos.  

 

Subfamília Caesalpinioideae 

Gênero indeterminado 

 

67. Tipo Caesalpiniaceae (Estampa 15 – Figuras 67a e 67b) 

Descrição: Grão de pólen de tamanho médio, tricolporado, suboblato ou subprolato, psilado. 

Dimensões: P = ±30μm; D = ± 30μm. Ecologia: Árvores e arbustos de florestas e cerrados. Vivem em 

regiões tropicais e subtropicais (Judd et al. 2009). 

 

Ordem Lamiales 

Família Bignoniaceae 

Género Arrabidaea 

 

68. Arrabidaea sp. (Estampa 15 – Figuras 68a e 68b) 

Descrição: grão de pólen médios, mônades, isopolares, radiossimétricos, subtriangulares, tricolpados, 

exina tectada, columelas pouco evidentes e ornamentação microrreticulada. Dimensões: ±38 μm. 

Ecologia: família Bignoniaceae possui cerca de 80 gêneros e 600 espécies na América tropical. 

Destes, Tabebuia, Jacaranda, Arrabidaea, Anemopaegma e Adenocalymma, e juntos acomodam quase 
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metade das espécies da família. São principalmente pantropicais com poucos representantes nas zonas 

temperadas. Ocorrem como lianas ou árvores, e menos frequentemente arbustos, e raramente 

herbáceas. São abundantes em diferentes habitats tropicais, predominantes de florestas de planície, 

ocorrendo também em florestas secas e ambientes abertos, não alcançando elevadas altitudes (Smith et 

al. 2004). 

 

Família Burseraceae 

Gênero Commiphora 

 

69. Commiphora leptophloeos (Estampa 15 – Figuras 69a e 69b) 

Descrição: grãos de pólen pequeno, mônades, isopolares, radiossimétricos, prolatos, tricolporados, 

poros lalongados e retangulares. Sexina psilada a escabrada. Dimensões: P: ±24μm; E: ±17μm; exina: 

±1,5μm. Ecologia: A família Burseraceae possui distribuição pantropical, com sete gêneros e 60 

espécies no Brasil (Aguilar-Sierra 1995). No bioma Cerrado ocorrem os gêneros Commiphora 

representado por arbustos ou árvores (Mendonça et al. 2008). 

 

Gênero Protium 

 

70. Protium sp. (Estampa 15 – Figuras 70) 

Descrição: grãos de pólen grande, mônades, isopolares, radiossimétricos, subprolatos, tricolporados, 

poros grandes, elípticos ou retangulares. Exina psilada a fina. Dimensões: P: ±35μm; E: ±31μm; 

exina: ±1,0μm. Ecologia: O gênero Protium possui cerca de 135 espécies amplamente distribuídas no 

Brasil, representados por árvores ou arbustos, habitando mata de galeria, cerrado ou cerradão (Lorenzi 

2005). 

 

Ordem Ericales  

Família Ericaceae 

 

71. Ericaceae sp. (Estampa 15 – Figuras 71a e 71b) 

Descrição: grãos de pólen reunidos em tétrades tetraédricas de contorno circular. Os grãos isolados 

são isopolares, radiossimétricos, tricolporados, estando os poros mascarados na área de junção dos 

grãos na tétrade. Exina tectada, sexina escabrada e mais espessa que a nexina. Dimensões: diâmetro 

da tétrade: ± 30 μm; exina: ± 1,5 μm. Ecologia: a família Ericaceae possui distribuição cosmopolita, 

tendo no Brasil 12 gêneros e cerca de 100 espécies. A maioria das espécies ocorre no Brasil em áreas 

de maior altitude, como nos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço e em campos de altitude do Sul 

e Sudeste (Souza & Lorenzi 2005).  
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Ordem Myrtales 

Família Myrtaceae 

Gênero Eugenia 

 

72. Eugenia sp. (Estampa 16 – Figuras 72) 

Descrição: Grão de pólen pequeno, mônade, isopolar, sincolporado, âmbito triangular de lados retos, 

sexina granulada. Dimensões: E = ±32μm. Ecologia: Ocupam florestas, matas abertas, florestas 

galeria e cerrados, com hábito arbustivo lenhoso ou de arvoretas e árvores de grande porte. 

 

Ordem Aquifoliales  

Família Aquifoliaceae 

Gênero Ilex 

 

73. Ilex sp. (Estampa 16 – Figuras 73a e 73b) 

Descrição: grãos de pólen médio, mônades, isopolares, radiossimétricos, subprolatos, tricolporados. 

Sexina com clavas de diferentes tamanhos e densamente distribuídas por toda a superfície do grão. 

Dimensões: P: ±28 μm; E: ±22 μm; clavas: ±1,5 μm. Ecologia: a família Aquifoliaceae possui 

distribuição cosmopolita, incluindo um único gênero, Ilex, com aproximadamente 400 espécies, das 

quais cerca de 50 ocorrem no Brasil (Souza & Lorenzi 2005). As espécies de Ilex são árvores e 

arbustos que vivem, sobretudo em matas com solos úmidos nas zonas tropicais e temperadas do 

planeta. 

 

Família Melastomataceae 

Gênero Leandra 

 

74. Leandra sp. (Estampa 16 – Figuras 74a e 74b) 

Descrição: Grão de pólen pequeno, tricolporado, tripseudocolporado, exina psilada, pode ser prolato, 

perprolato ou subprolato. Dimensões: E = ±22μm; P = ±26μm. Ecologia: São plantas de hábito 

arbustivo, herbáceo, trepadeiras, arvoretas e epífitas de zonas tropicais e subtropicais que habitam 

campos, brejos, bordas de matas, serras e cerrados (Judd et al. 2009).  

 

Gênero Microlicia 

 

75. Microlicia sp. (Estampa 16 – Figuras 75a e 75b) 

Descrição: grãos de pólen médio, mônades, radiossimétricos, isopolares, heteroaperturados, 

perprolatos, tricolporados, com três pseudocolpos intercalados aos cólporos. Ectoabertura do tipo 

colpo longo e endoabertura do tipo poro circular. Exina psilada e sexina de espessura semelhante a 
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nexina. Dimensões: P: ± 43μm; E: ± 21 μm; exina: ± 1,5 μm. Observações: os grãos de pólen da 

família Melastomataceae são muito semelhantes morfologicamente. Ecologia: a família 

Melastomataceae possui distribuição pantropical, ocorrendo cerca de 70 gêneros e 1.000 espécies no 

Brasil (Souza & Lorenzi 2005). As espécies de Microlicia ocupam, no Brasil, preferencialmente os 

campos rupestres e adjacências, campos de altitude e campos limpos associados ao cerrado. O gênero 

atinge sua maior diversidade nos campos rupestres e formações associadas dos estados de Minas 

Gerais, Goiás e Bahia. 

 

Família Onagraceae  

Gênero Ludwigia 

 

76. Ludwigia sp. (Estampa 16 – Figuras 76a, 76b e 76d) 

Descrição: grão de polen grande, tétrades ou mônades, isopolares, radiossimétricos, subtriangulares 

em vista polar, triporados, ânulos aspídotos, exina tectada, columelas evidentes e ornamentação com 

diminutas estrias irregulares. Dimensões: E: ±57 μm. Ecologia: família Onagraceae inclui ervas, 

arbustos ou lianas com distribuição cosmopolita. O gênero Ludwigia ocorre em todo o território 

brasileiro em terrenos brejosos e alagadiços (Souza & Lorenzi 2005). 

 

Gênero Fuchsia 

 

77. Fuchsia sp. (Estampa 16 – Figuras 77) 

Descrição: grãos de polen grandes, mônades, radiossimétricos, isopolares, triangulares em vista polar, 

3-porados, ânulos aspídotos, exina tectada, psilada com estratificação obscura. Dimensões: E: ±45 

μm. Ecologia: arbusto escandente ramificado, nativo de regiões de altitude do Brasil (Lorenzi & 

Souza 2005). 

  

78. Onagraceae Tipo 1 (Estampa 16 – Figuras 78) 

Descrição: grão de pólen médio, mônades, isopolares, radiossimétricos subtriangulares em vista polar, 

3-porados, ânulos aspídotos, exina tectada, psilada com estratificação obscura. Dimensões: E: ±45 

μm.  

 

Família Arecacea 

Género Pistia 

 

79. Pistia sp. (Estampa 16 – Figuras 79) 

Descrição: grãos de pólen médios, mônades, heteropolares, suboblatos a oblatos, apresentando uma 

das extremidades mais afilada, monossulcados com sulcos estreitos e tão longo quanto os grãos e 
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ornamentação variando de psilada a escabrada. Dimensões: P: ±20 μm, E: ±52 μm. Ecologia: árvores. 

A família apresenta distribuição predominantemente pantropical. No Brasil ocorrem cerca de 40 

gêneros e aproximadamente 200 espécies (Souza & Lorenzi 2005).  

 

Família Polygonaceae  

Gênero Polygonum  

 

80. Polygonum sp. (Estampa 17 – Figuras 80a, 80b, 80c e 80d) 

Descrição: grãos de pólen grande, mônades, radiossimétricos, esféricos, apolares, pantoporados. 

Sexina reticulada, retículos com muros altos formando figuras pentagonais e grânulos dentro dos 

lumens. Poros localizados no interior de alguns lumens, regularmente distribuídos no grão. 

Dimensões: D: ± 58μm; muros: ± 2,5 μm. Ecologia: a família Polygonaceae abrnage ervas, arbustos, 

árvores ou lianas, com distribuição cosmopolita (Judd et al. 2009). As espécies de Polygonum são 

frequentemente encontradas em locais alagáveis, algumas destas comportando-se como invasoras de 

culturas (Souza & Lorenzi 2005).  

 

Ordem Sapindales 

Família Sapindaceae 

Gênero Sapindus  
 

81.  Sapindus sp. (Estampa 17 – Figuras 81) 

Descrição: grãos de pólen pequeno, oblato-esferoidal, 3-colporado com colpos largos e curtos, 

superfície psilada. Dimensões: D: ± 18μm. Ecologia: Possui cerca de 138 géneros com 1400-2000 

espécies. São árvores, arbustos, lianas e ervas, frequentemente trepadoras, no cerrado ou mata de 

galerias. 

 

82. Urvillea sp. (Estampa 17 – Figuras 81) 

Descrição: grãos de pólen médio, monade, tricolporado, radiossimetrico, isoploar, âmbito triangular 

de lados retos.  Dimensões: E: ± 30μm. Ecologia: São árvores ou arbustos no cerrado ou mata de 

galerias. 

 

Outros palinomorfos 

 

83. Fragmentos de invertebrados (Estampa 18 – Figuras 83a e 83b) 

Descrição: são representadas por estruturas que podem variar de robustas a frágeis. Dimensões: ± 20-

50 µm. Observações: estruturas morfologicamente comparáveis a estruturas locomotoras de anelídeos 

poliquetas (Ruppert & Barnes 1996). 
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84. Ovo de platelmintos (Estampa 18 – Figuras 84a e 84b) 

Descrição: são estruturas alongadas, hialinas, com abertura em uma das extremidades e muitas vezes 

com pedúnculo na extremidade oposta. Dimensões: ±100 µm. Ecologia: segundo Ruppert & Barnes 

(1996), são formas dulciaquícolas que vivem em fundos de lagos, lagoas, córregos e nascentes, sendo 

algumas espécies ocorrendo na serrapilheira de porções muito úmidas. 
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ESTAMPA 01 
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Legenda: 01 Sordariaceae: 01a-b: Gelasinospora adjuncta. 02 Grupo Amerosporae: 02a-b: Hypoxylonites sp. 

03 - 03a-b: - Mediaverrunites sp. 04 Grupo Didymosporae: 04a-b: Dicellaesporites sp. 05 Glomerales: 05a-b: 

Glomus sp. 06 Grupo Mycelia sterilia: 06: Hifas. Escala: 10 µ 
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ESTAMPA 02 
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Legenda: 07 Divisão Chlorophyta: 07a-b: Spirogyra cf. scrobiculata. 08 Incertae Sedis: 08a-b: 

Pseudoschizaea rubina. Escala: 10 µ 
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ESTAMPA 03 
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Legenda: 09 Grupo Monilófitas – Cyathaceae: 09a-b: Alsophila sp. 10a-b: Cyathea sp. 11a-b-c: Cyatheaceae 
Tipo 1. 12a-b-c: Cyatheaceae Tipo 2. 13 Dicksoniaceae – 13 a-b-c: Lophosoria sp. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 04 
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14 Pteridaceae – Cheilanthes: 14a-b: Cheilanthes sp. 15a-b: Pteridaceae indeterminada. 16 Pityrogramma - 

16a-b: Pityrogramma sp. 17 Pteris – 17a-b: Pteris sp. 18 Gênero Anemia – 18a-b: Anemia sp. 19 Família 

Dicksoniaceae – 19a-b-c: Dicksonia sp. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

   

 
Legenda: 20 a-b: Lophosoria sp. 21 Gênero Lycopodiella – 21a-b: Lycopodiella alopecuroides; 22a-b: 

Lycopodiella caroliniana; 23a-b: Lycopodiella cernua; 24a-b-c: Lycopodium clavatum. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 06 
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Legenda: 25 Polypodiaceae – 25a-b-c: Tipo Polypodium. 26 Blechnaceae – 26: Tipo Blechnum; 27 

Anogramma – 27: Tipo Anogramma. 28 Thelypteridaceae – 28a-b: Thelypteris sp. 29 Gleicheniaceae – 29a-b: 

Tipo Gleichenia. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 07 
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Legenda: 30 Chloranthaceae – 30a-b: Hedyosmum brasiliense. 31 Cyperaceae – 31a-b: Cyperaceae 

indeterminada. 32 Poaceae – 32a-b-c: Poaceae indeterminada. 33 - Typhaceae – 33a-b: Typha sp. Escala: 10µ. 
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ESTAMPA 08 
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Legenda: 34 – Amaranthaceae – 34a-b (40x); 34c-d (100x): Tipo Gomphrena. 35 – Malpighiaceae – 35a-b: 

Tipo Heteropterys. 36a-b-c-d: – Tipo Camarea; 37a-b-c: Tipo Peixotoa. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 09 
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Legenda: 38 Malpighiaceae – 38a-b: Tipo Tetrapterys. 39 Euphorbiaceae – 39a-b-c-d-e: Tipo Maprounea 

brasiliensis. 40a-b: Sebastiania sp.  41 Acalypha – 41a-b-c-d: Acalypha schiedeana. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 10 
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Legenda – 42 Alchornea – 42a-b-c: Alchornea sp. 43 Sebastiania – 43a-b-c: Sebastiania sp. 44 Chamaesyce – 

44: Tipo Chamaesyce. 45 Fabaceae – 45a-b: Bowdichia sp. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 11 
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Legenda: 46 Fabaceae – 46: Tipo Senna. 47 Malvaceae – 47: Malvaceae Tipo 1. 48 Bombacaceae – 48a-b-c-d: 

Pseudobombax sp. 49 Eriotheca – 49a-b: Tipo Eriotheca. 50 Rubiaceae – 50a-b: Tipo Emmeorhiza.  Escala: 10 

µ. 
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ESTAMPA 12 
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Legenda: 51 Bignoniaceae – 51a-b: Tabebuia sp. 52 Asteraceae – 52a-b-c: Tipo Aspilia. 53: 53a-b-c-d: Tipo 

Baccharis. 54: 54a-b-c: Tipo Eupatorium. 55: 55a-b: Tipo Mikania. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 13 
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Legenda: 56 Senecio – 56a-b-c-d-e-f: Tipo Senecio. 57 Vernonia – 57a-b: Tipo Vernonia. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 14 
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Legenda: 58 Anacardiaceae – 58a-b-c: Anacaridum sp. 59 Arecaceae – 59a-b: Tipo Butia. 60 Mauritia – 60a-

b: Mauritia flexuosa. 61 Annona – 61: Annona sp. 62 Cabralea – 62a-b: Cabralea canjerama. 63 Fabaceae – 

63a-b: Fabacea tipo 1.  64 –64: Senna sp. Escala: 10 µ. 
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ESTAMPA 15 
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Legenda: 65 Mimosa – 65a-b: Mimosa sp. 66 Stryphnodendron – 66a-b: Stryphnodendron sp. 67 

Caesalpinioideae – 67a-b: Tipo Caesalpiniaceae 68 Arrabidaea – 68a-b: Arrabidaea sp. 69 Burseraceae – 

69a-b: Commiphora leptophloeos. 70 Protium – 70: Protium sp. 71 Ericaceae – 71a-b: Ericaceae sp. Escala: 

10µ. 
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ESTAMPA 16 
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Legenda: 72 Myrtaceae – 72: Eugenia sp. 73 Aquifoliaceae – 73a-b: Ilex sp. 74 Melastomataceae – 74a-b: 

Leandra sp. 75a-b: Microlicia sp. 76 Onagraceae – 76a-b-c: Ludwigia sp. 77 Fuchsia sp. 78 Onagraceae Tipo 1.  

79 Arecacea 79: Pistia sp. Escala: 10µ. 
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ESTAMPA 17 
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Legenda: 80 Polygonaceae – 80a-b-c-d: Polygonum sp. 81 Sapindaceae – 81: Sapindus sp. 82: Urvillea sp. 

Escala: 10µ. 
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ESTAMPA 18 
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Legenda: 83 Zooclastos – 83a-b: Fragmentos de invertebrados. 84a-b: Ovo de platelminots.  
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Anexos 
ANEXO 01 

Decreto no 750, de 10 de fevereiro de 1993 Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de 

vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras 

providências 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso IV, e tendo em 

vista o disposto no artigo 225, parágrafo 4o, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 14, 

alíneas a e b, da Lei n o 4.471, de 15 de setembro de 1965, no Decreto-Lei n o 289, de 28 de fevereiro 

de 1967, e na Lei n o 6.938, de 31 de agosto de  1981, decreta: 

Art. 1 o. Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 

avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, a supressão da vegetação primária ou em estágio avançado e 

médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, mediante decisão motivada do órgão 

estadual competente, com anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, informando-se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

quando necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse 

social, mediante aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental. 

Art. 2 o. A explotação seletiva de determinadas espécies nativas nas áreas cobertas por vegetação 

primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser efetuada 

desde que observados os seguintes requisitos: 

I - não promova a supressão de espécies distintas das autorizadas através de práticas de roçadas, 

bosqueamento e similares; 

II - elaboração de projetos, fundamentos, entre outros aspectos, em estudos prévios técnico-científicos 

de estoque e de garantia de capacidade de manutenção da espécie; 

III - estabelecimento de área e de retirada máxima anuais; 

IV - prévia autorização do órgão estadual competente, de acordo com as diretrizes e critérios técnicos 

por ele estabelecido. 

Parágrafo único. Os requisitos deste artigo não se aplicam à exploração eventual de espécies da flora, 

utilizadas para consumo nas propriedades ou posses das populações tradicionais, mas ficará sujeita à 

autorização pelo órgão estadual competente. 
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Art. 3 o. Para os efeitos deste Decreto, considera-se Mata Atlântica as formações florestais e 

ecossistemas associados inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas delimitações 

estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, 

Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 

Estacional Decidual, manguezais, restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 

florestais do Nordeste. 

Art. 4 o. A supressão e a exploração da vegetação secundária, em estágio inicial de regeneração da 

Mata Atlântica, serão regulamentadas por ato do IBAMA, ouvidos o órgão estadual competente e o 

Conselho Estadual do Meio Ambiente respectivo, informando-se ao CONAMA. 

Parágrafo único. A supressão ou exploração de que trata este artigo, nos Estados em que a vegetação 

remanescente da Mata Atlântica seja inferior a 5% da área original, obedecerá ao que estabelece o 

parágrafo único do art. 1 o deste Decreto. 

Art. 5 o. Nos casos de vegetação secundária nos estágios médio e avançado de  regeneração da Mata 

Atlântica, o parcelamento do solo ou qualquer edificação para fins urbanos só serão admitidos quando 

de conformidade com o Plano Diretor do Município e demais legislações de proteção ambiental, 

mediante prévia autorização dos órgãos estaduais competentes e desde que a vegetação não apresente 

qualquer das seguintes caracteristicas: 

I - ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestres ameaçadas de extinção; 

II - exercer função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão; 

III - de excepcional valor paisagístico. 

Art. 6 o. A definição de vegetação primária e secundária nos estágios avançado, médio e inicial de 

regeneração da Mata Atlântica será de iniciativa do IBAMA, ouvido o órgão competente, aprovado 

pelo CONAMA. 

Parágrafo único. Qualquer intervenção na Mata Atlântica primária ou nos estágios avançado e médio 

de regeneração só poderá ocorrer após o atendimento do disposto no caput deste artigo. 

Art. 7 o. Fica proibida a exploração de vegetação que tenha a função de proteger espécies da flora e 

fauna silvestre ameaçadas de extinção, formar corredores entre remanescentes de vegetação primária 

ou em estágio avançado e médio de regeneração, ou ainda de proteger o entorno de unidades de 

conservação, bem como a utilização das áreas de preservação permanente, de que tratam os artigos 2 o 

e 3 o da Lei n o 4.771, de 15 de setembro de 1965. 
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Art. 8 o. A floresta primária ou em estágio avançado e médio de regeneração não perderá esta 

classificação nos casos de incêndio e/ou desmatamento não licenciados a partir da vigência deste 

Decreto. 

Art. 9 o. O Conama será a instância de recurso administrativo sobre as decisões decorrentes do 

disposto neste Decreto, nos termos do artigo 8 o , inciso III, da Lei n o 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Art. 10 o. São nulos de pleno direito os atos praticados em desconformidade com as disposições do 

presente Decreto. 

Parágrafo 1o. Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo executados em desconformidade 

com o disposto neste Decreto deverão adaptar-se às suas disposições, no prazo determinado pela 

autoridade competente. 

Parágrafo 2o. Para os fins previstos no parágrafo anterior, os interessados darão ciência do 

empreendimento ou da atividade ao órgão de fiscalização local, no prazo de cinco dias, que fará as 

exigências pertinentes. 

Art. 11 o. O IBAMA, em articulação com autoridades estaduais competentes, coordenará rigorosa 

fiscalização dos projetos existentes em área da Mata Atlântica. 

Parágrafo único. Incumbe aos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, nos casos de 

infrações às disposições deste Decreto: 

a) aplicar as sanções administrativas cabíveis; 

b) informar imediatamente ao Ministério Público, para fins de requisição de inquérito policial, 

instauração de inquérito civil e propositura de ação penal e civil pública; 

c) representar aos conselhos profissionais competentes em que inscrito o responsável técnico pelo 

projeto, para apuração de sua irresponsabilidade, consoante a legislação específica. 

Art. 12 o. O Ministério do Meio Ambiente, adotará as providências visando o rigoroso e fiel 

cumprimento do presente Decreto, e manejo racional da Mata Atlântica e sua biodiversidade. 

Art. 13 o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14 o. Revoga-se o Decreto n o 99.547, de 25 de setembro de 1990. 

Itamar Franco 

Presidente 
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Fernando Coutinho Jorge 

Ministro 

(DOU de 11.02.93) 
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ANEXO 2  
Difratometria de Raio X do testemunho LC2 (PERD) 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 6-5#120 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó 

total\6-5#120.MDI 

Comment AP1032 

Measurement Date / Time 20/9/2012 10:38:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9600 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 
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Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

9,249(2) 145(8) 0,114(9) 9,55394 29,26 

9,272(2) 72(8) 0,114(9) 9,55393 14,63 

12,240(2) 378(5) 0,409(7) 7,22510 76,35 

12,271(2) 189(5) 0,409(7) 7,22510 38,18 

20,03(2) 34(4) 0,52(9) 4,42968 6,94 

20,08(2) 17(4) 0,52(9) 4,42968 3,47 

21,22(3) 90(2) 2,1(1) 4,18281 18,24 

21,28(3) 45(2) 2,1(1) 4,18281 9,12 

24,791(2) 495(8) 0,42(1) 3,58854 100,00 

24,853(2) 247(8) 0,42(1) 3,58854 50,00 

26,47(2) 42(2) 1,18(8) 3,36489 8,57 

26,53(2) 21(2) 1,18(8) 3,36489 4,28 

33,16(2) 24(2) 0,41(4) 2,69922 4,92 

33,25(2) 12(2) 0,41(4) 2,69922 2,46 

34,91(1) 57(4) 0,37(4) 2,56831 11,61 

35,00(1) 29(4) 0,37(4) 2,56831 5,80 

35,83(2) 52(3) 0,75(6) 2,50421 10,44 

35,92(2) 26(3) 0,75(6) 2,50421 5,22 

37,58(2) 58(4) 0,65(6) 2,39125 11,66 

37,68(2) 29(4) 0,65(6) 2,39125 5,83 

38,311(8) 94(6) 0,38(3) 2,34749 19,03 

38,410(8) 47(6) 0,38(3) 2,34749 9,52 

39,12(2) 42(3) 0,56(6) 2,30106 8,39 

39,22(2) 21(3) 0,56(6) 2,30106 4,20 

40,94(5) 13(1) 1,2(1) 2,20266 2,64 

41,05(5) 7(1) 1,2(1) 2,20266 1,32 

45,39(2) 34(2) 0,87(4) 1,99645 6,80 

45,51(2) 17(2) 0,87(4) 1,99645 3,40 

47,70(4) 20(1) 1,6(1) 1,90498 4,12 

47,83(4) 10(1) 1,6(1) 1,90498 2,06 

50,95(1) 33(2) 0,59(5) 1,79100 6,63 

51,08(1) 16(2) 0,59(5) 1,79100 3,32 

54,90(2) 56(1) 2,02(9) 1,67093 11,26 
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55,05(2) 28(1) 2,02(9) 1,67093 5,63 

56,70(4) 17(2) 0,75(6) 1,62212 3,42 

56,86(4) 8(2) 0,75(6) 1,62212 1,71 

59,45(4) 24(1) 2,1(1) 1,55350 4,75 

59,61(4) 12(1) 2,1(1) 1,55350 2,38 

62,153(8) 75(3) 0,47(3) 1,49229 15,06 

62,325(8) 37(3) 0,47(3) 1,49229 7,53 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-002-8230 51 Kaolinite 1A 0,000 0,720 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-001-1985 8 Muscovite 3T 0,000 0,109 H2 Al3 K1 

O12 Si3 

 

  
Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 1-65  #230 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda 08_2012\Pó total\1-65  #230.MDI 

Comment AP975 

Measurement Date / Time 9/5/2012 12:25:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,8400 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 



191 
 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,260140 628,759000 0,157440 7,21946 79,83 

19,944660 95,734780 0,787200 4,45184 12,16 

21,156540 185,630600 0,393600 4,19949 23,57 

24,827540 787,612300 0,177120 3,58625 100,00 

26,466990 73,925770 0,472320 3,36771 9,39 

33,208650 24,900990 0,629760 2,69784 3,16 

34,759150 85,335490 0,314880 2,58097 10,83 

35,807750 87,504570 0,236160 2,50776 11,11 

37,572870 100,560300 0,236160 2,39391 12,77 

38,252400 134,953000 0,393600 2,35293 17,13 

39,088830 80,999440 0,236160 2,30449 10,28 

41,243170 19,070240 0,944640 2,18895 2,42 

45,338920 54,428930 0,472320 2,00028 6,91 

47,766130 29,482600 0,472320 1,90415 3,74 

50,874430 44,995800 0,314880 1,79487 5,71 

54,950420 74,902380 0,472320 1,67099 9,51 

56,554530 27,425460 0,472320 1,62735 3,48 

59,858510 18,503980 0,944640 1,54518 2,35 

62,162080 90,488080 0,314880 1,49334 11,49 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-002-1785 35 Kaolinite 1A 0,000 0,614 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-005-3662 15 Hematite 0,000 0,072 Fe2 O3 

 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 2 15-5 #120 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\2 15-5 #120.MDI 

Comment AP1034 

Measurement Date / Time 20/9/2012 13:20:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 
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End Position [°2Th.] 69,9000 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List: 

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,178(2) 381(5) 0,417(6) 7,26171 77,95 

12,209(2) 191(5) 0,417(6) 7,26171 38,97 

18,233830 54,137000 0,090000 4,86148 11,06 

19,806(7) 76(6) 0,22(3) 4,47888 15,51 

19,856(7) 38(6) 0,22(3) 4,47888 7,75 

21,09(1) 124(2) 1,93(6) 4,20929 25,40 

21,14(1) 62(2) 1,93(6) 4,20929 12,70 
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24,725(2) 489(7) 0,42(1) 3,59791 100,00 

24,787(2) 245(7) 0,42(1) 3,59791 50,00 

26,38(2) 40(2) 0,95(8) 3,37638 8,20 

26,44(2) 20(2) 0,95(8) 3,37638 4,10 

33,17(3) 15(2) 0,54(6) 2,69833 3,07 

33,26(3) 8(2) 0,54(6) 2,69833 1,54 

34,821(5) 110(6) 0,29(3) 2,57436 22,45 

34,911(5) 55(6) 0,29(3) 2,57436 11,23 

35,714(8) 84(4) 0,49(4) 2,51206 17,18 

35,806(8) 42(4) 0,49(4) 2,51206 8,59 

37,47(7) 46(3) 1,4(2) 2,39810 9,32 

37,57(7) 23(3) 1,4(2) 2,39810 4,66 

38,246(6) 143(8) 0,34(2) 2,35134 29,20 

38,345(6) 71(8) 0,34(2) 2,35134 14,60 

39,01(1) 68(4) 0,45(4) 2,30697 13,85 

39,11(1) 34(4) 0,45(4) 2,30697 6,93 

41,6(2) 3(1) 0,7(1) 2,17142 0,52 

41,7(2) 1(1) 0,7(1) 2,17142 0,26 

45,31(1) 46(2) 0,63(3) 1,99967 9,31 

45,43(1) 23(2) 0,63(3) 1,99967 4,66 

47,67(2) 22(2) 0,71(6) 1,90604 4,57 

47,80(2) 11(2) 0,71(6) 1,90604 2,29 

50,83(1) 28(2) 0,40(4) 1,79480 5,82 

50,97(1) 14(2) 0,40(4) 1,79480 2,91 

54,88(2) 65(2) 1,35(6) 1,67157 13,21 

55,03(2) 32(2) 1,35(6) 1,67157 6,61 

56,56(2) 24(2) 0,71(5) 1,62580 4,85 

56,72(2) 12(2) 0,71(5) 1,62580 2,43 

59,57(2) 23(1) 1,00(7) 1,55080 4,79 

59,73(2) 12(1) 1,00(7) 1,55080 2,39 

62,088(5) 104(4) 0,41(2) 1,49370 21,33 

62,260(5) 52(4) 0,41(2) 1,49370 10,66 

63,69(3) 16(1) 0,76(8) 1,45986 3,26 

63,87(3) 8(1) 0,76(8) 1,45986 1,63 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 45 Kaolinite 0,000 0,635 H4 Al2 O9 Si2 
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* 98-000-5459 8 Gibbsite 0,000 0,150 H3 Al1 O3 

 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 2- 15 2 #230 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\2- 15 2 #230.MDI 

Comment AP977 

Measurement Date / Time 24/9/2012 11:04:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,8600 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 
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Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

8,978465 34,734980 0,090000 9,84134 4,06 

12,267(2) 604(7) 0,428(5) 7,20973 70,52 

12,297(2) 302(7) 0,428(5) 7,20973 35,26 

18(1) 1(3) 1(2) 4,81617 0,10 

18(1) 0(3) 1(2) 4,81617 0,05 

20,05(1) 85(3) 0,59(3) 4,42547 9,88 

20,10(1) 42(3) 0,59(3) 4,42547 4,94 

21,21(1) 140(3) 1,28(4) 4,18528 16,32 

21,26(1) 70(3) 1,28(4) 4,18528 8,16 

24,826(1) 856(10) 0,383(7) 3,58352 100,00 

24,889(1) 428(10) 0,383(7) 3,58352 50,00 

26,55(1) 48(3) 0,42(3) 3,35495 5,64 

26,61(1) 24(3) 0,42(3) 3,35495 2,82 

33,32(2) 19(2) 0,48(5) 2,68685 2,20 

33,41(2) 9(2) 0,48(5) 2,68685 1,10 

34,885(7) 81(4) 0,41(2) 2,56984 9,46 

34,974(7) 41(4) 0,41(2) 2,56984 4,73 

35,79(1) 80(3) 0,74(4) 2,50702 9,33 

35,88(1) 40(3) 0,74(4) 2,50702 4,66 

37,54(1) 85(5) 0,51(4) 2,39378 9,96 

37,64(1) 43(5) 0,51(4) 2,39378 4,98 

38,273(6) 151(5) 0,46(2) 2,34974 17,60 

38,372(6) 75(5) 0,46(2) 2,34974 8,80 

39,10(1) 76(4) 0,43(3) 2,30216 8,83 

39,20(1) 38(4) 0,43(3) 2,30216 4,42 

40,97(3) 19(1) 1,05(8) 2,20133 2,20 

41,07(3) 9(1) 1,05(8) 2,20133 1,10 

45,36(1) 54(2) 0,68(3) 1,99770 6,26 

45,48(1) 27(2) 0,68(3) 1,99770 3,13 

47,62(2) 21(1) 1,01(8) 1,90808 2,49 

47,75(2) 11(1) 1,01(8) 1,90808 1,25 

49,23(3) 12(2) 0,5(1) 1,84936 1,42 

49,36(3) 6(2) 0,5(1) 1,84936 0,71 

50,89(1) 40(2) 0,49(3) 1,79295 4,63 

51,02(1) 20(2) 0,49(3) 1,79295 2,31 

54,86(2) 70(2) 1,36(6) 1,67223 8,23 

55,00(2) 35(2) 1,36(6) 1,67223 4,11 
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56,60(3) 22(2) 0,92(8) 1,62489 2,61 

56,75(3) 11(2) 0,92(8) 1,62489 1,30 

59,52(2) 25(1) 1,29(6) 1,55190 2,93 

59,68(2) 13(1) 1,29(6) 1,55190 1,46 

62,097(6) 91(4) 0,41(2) 1,49352 10,67 

62,268(6) 46(4) 0,41(2) 1,49352 5,33 

63,73(3) 15(2) 0,8(1) 1,45922 1,77 

63,90(3) 8(2) 0,8(1) 1,45922 0,89 

64,99(3) 12(2) 0,36(5) 1,43383 1,38 

65,17(3) 6(2) 0,36(5) 1,43383 0,69 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-002-1785 50 Kaolinite 1A 0,000 0,690 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-004-6390 26 Hematite 0,000 0,071 Fe2 O3 

* 98-001-7304 12 Gibbsite 0,000 0,100 H3 Al1 O3 

* 98-001-1985 7 Muscovite 3T 0,000 0,099 H2 Al3 K1 O12 

Si3 

 

 Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 3 -  22 # 120 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\3 -  22 # 120.MDI 

Comment AP976 

Measurement Date / Time 13/9/2012 10:22:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9200 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 
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Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,335(2) 546(7) 0,370(6) 7,17006 84,55 

12,365(2) 273(7) 0,370(6) 7,17006 42,27 

18,25(2) 19(3) 0,25(5) 4,85757 2,87 

18,29(2) 9(3) 0,25(5) 4,85758 1,44 

19,99(1) 55(4) 0,38(5) 4,43817 8,46 

20,04(1) 27(4) 0,38(5) 4,43817 4,23 

21,29(2) 99(2) 1,68(6) 4,17079 15,28 

21,34(2) 49(2) 1,68(6) 4,17079 7,64 

24,854(2) 646(9) 0,378(8) 3,57948 100,00 

24,917(2) 323(9) 0,378(8) 3,57948 50,00 

26,47(2) 36(2) 0,88(9) 3,36451 5,52 

26,54(2) 18(2) 0,88(9) 3,36450 2,76 

33,34(3) 15(2) 0,56(8) 2,68520 2,29 

33,43(3) 7(2) 0,56(8) 2,68520 1,15 

34,960(8) 58(3) 0,298(5) 2,56447 9,00 

35,050(8) 29(3) 0,298(5) 2,56447 4,50 

35,89(1) 56(3) 0,53(5) 2,50044 8,73 

35,98(1) 28(3) 0,53(5) 2,50044 4,36 

37,67(1) 68(4) 0,40(5) 2,38596 10,46 

37,77(1) 34(4) 0,40(5) 2,38596 5,23 

38,418(8) 87(5) 0,43(3) 2,34126 13,40 

38,517(8) 43(5) 0,43(3) 2,34126 6,70 

39,19(1) 47(4) 0,36(4) 2,29712 7,24 

39,29(1) 23(4) 0,36(4) 2,29712 3,62 

45,44(2) 29(2) 0,66(4) 1,99441 4,51 

45,56(2) 15(2) 0,66(4) 1,99441 2,26 

50,97(1) 40(3) 0,36(4) 1,79019 6,27 

51,11(1) 20(3) 0,36(4) 1,79019 3,13 

55,03(2) 45(1) 1,83(8) 1,66731 6,93 

55,18(2) 22(1) 1,83(8) 1,66731 3,47 

59,54(4) 19(1) 1,9(2) 1,55139 2,90 
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59,70(4) 9(1) 1,9(2) 1,55139 1,45 

62,197(8) 71(5) 0,35(5) 1,49136 11,06 

62,368(8) 36(5) 0,35(5) 1,49136 5,53 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 52 Kaolinite 0,000 0,689 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-011-8145 7 Gibbsite 0,000 0,097 H3 Al1 O3 

 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 3- 22 #230 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\3- 22 #230.MDI 

Comment AP978 

Measurement Date / Time 9/11/2012 09:07:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9400 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 
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Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,227(3) 283(4) 0,449(7) 7,23296 72,51 

12,258(3) 141(4) 0,449(7) 7,23296 36,26 

20,02(3) 28(4) 0,62(9) 4,43124 7,12 

20,07(3) 14(4) 0,62(9) 4,43124 3,56 

21,32(5) 66(2) 2,3(1) 4,16397 16,86 

21,37(5) 33(2) 2,3(1) 4,16397 8,43 

24,780(3) 390(7) 0,45(1) 3,59003 100,00 

24,843(3) 195(7) 0,45(1) 3,59003 50,00 

26,647500 72,537410 0,090000 3,34254 18,59 

33,346420 22,535300 0,090000 2,68479 5,77 

34,91(2) 36(3) 0,45(7) 2,56816 9,33 

35,00(2) 18(3) 0,45(7) 2,56816 4,67 

35,75(1) 39(5) 0,21(3) 2,50988 9,99 

35,84(1) 19(5) 0,21(3) 2,50988 4,99 

37,528(8) 54(5) 0,25(3) 2,39468 13,89 

37,625(8) 27(5) 0,25(3) 2,39468 6,95 

38,293(8) 68(4) 0,40(2) 2,34860 17,54 

38,392(8) 34(4) 0,40(2) 2,34860 8,77 

39,04(2) 33(3) 0,40(4) 2,30551 8,37 

39,14(2) 16(3) 0,40(4) 2,30551 4,18 

42(14749) 0(229) 0(68) 2,16726 0,00 

42(14749) 0(229) 0(68) 2,16726 0,00 

45,34(2) 25(2) 0,52(5) 1,99847 6,31 

45,46(2) 12(2) 0,52(5) 1,99847 3,16 

50,87(1) 26(3) 0,37(4) 1,79337 6,56 

51,01(1) 13(3) 0,37(4) 1,79337 3,28 

54,94(3) 32(1) 2,2(1) 1,66991 8,33 

55,09(3) 16(1) 2,2(1) 1,66991 4,16 

59,2(1) 15(1) 5(1) 1,55861 3,80 

59,4(1) 7(1) 5(1) 1,55861 1,90 

62,09(1) 49(4) 0,44(6) 1,49361 12,53 

62,26(1) 24(4) 0,44(6) 1,49361 6,27 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 
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* 98-005-2637 46 Kaolinite 0,000 0,614 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-004-6392 16 Hematite 0,000 0,073 Fe2 O3 

 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 4 - 50 5#120 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\4 - 50 5#120.MDI 

Measurement Date / Time 9/10/2012 15:28:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9600 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 
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Main Graphics, Analyze View:  

 

 

 
Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

2(213291093005229664) 0(6) 0(5365332180565280768) 44,13712 0,00 

2(213291093005229664) 0(6) 0(5365332180565280768) 44,13712 0,00 

12,322(2) 376(5) 0,438(6) 7,17714 69,21 

12,353(2) 188(5) 0,438(6) 7,17714 34,60 

18,18(3) 15(2) 0,7(1) 4,87629 2,71 

18,22(3) 7(2) 0,7(1) 4,87629 1,36 
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19,815(9) 82(4) 0,36(2) 4,47701 15,04 

19,865(9) 41(4) 0,36(2) 4,47701 7,52 

20,130(1) 312(27) 0,030(4) 4,40773 57,51 

20,180(1) 156(27) 0,030(4) 4,40773 28,75 

21,10(2) 123(2) 2,17(6) 4,20779 22,67 

21,15(2) 62(2) 2,17(6) 4,20779 11,34 

24,861(2) 543(7) 0,448(9) 3,57857 100,00 

24,924(2) 271(7) 0,448(9) 3,57857 50,00 

26,48(2) 37(2) 0,85(5) 3,36382 6,87 

26,54(2) 19(2) 0,85(5) 3,36382 3,43 

33,32(2) 20(1) 0,57(2) 2,68695 3,73 

33,40(2) 10(1) 0,57(2) 2,68695 1,87 

34,995(8) 97(4) 0,50(2) 2,56203 17,87 

35,084(8) 49(4) 0,50(2) 2,56203 8,93 

35,880(9) 90(4) 0,65(3) 2,50081 16,61 

35,972(9) 45(4) 0,65(3) 2,50081 8,31 

37,70(4) 69(5) 0,99(9) 2,38439 12,63 

37,79(4) 34(5) 0,99(9) 2,38439 6,31 

38,391(6) 160(10) 0,38(2) 2,34281 29,42 

38,490(6) 80(10) 0,38(2) 2,34281 14,71 

39,14(2) 81(5) 0,61(4) 2,29951 14,87 

39,24(2) 40(5) 0,61(4) 2,29951 7,43 

40,90(4) 19(1) 1,23(9) 2,20465 3,59 

41,01(4) 10(1) 1,23(9) 2,20465 1,80 

45,45(1) 52(2) 0,70(3) 1,99394 9,61 

45,57(1) 26(2) 0,70(3) 1,99394 4,80 

47,76(2) 22(1) 0,91(7) 1,90287 4,14 

47,88(2) 11(1) 0,91(7) 1,90287 2,07 

49,32(4) 10(2) 0,55(9) 1,84613 1,88 

49,45(4) 5(2) 0,55(9) 1,84613 0,94 

50,95(1) 32(3) 0,34(4) 1,79075 5,87 

51,09(1) 16(3) 0,34(4) 1,79075 2,93 

54,99(1) 69(2) 1,27(4) 1,66842 12,70 

55,14(1) 34(2) 1,27(4) 1,66842 6,35 

56,63(2) 28(2) 0,64(5) 1,62406 5,21 

56,78(2) 14(2) 0,64(5) 1,62406 2,61 

59,74(2) 21(1) 0,87(6) 1,54680 3,89 

59,90(2) 11(1) 0,87(6) 1,54680 1,95 

62,225(6) 93(3) 0,42(2) 1,49074 17,17 

62,397(6) 47(3) 0,42(2) 1,49074 8,59 
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63,84(4) 12(1) 0,78(6) 1,45691 2,29 

64,02(4) 6(1) 0,78(6) 1,45691 1,14 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 55 Kaolinite 0,000 0,768 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-006-9742 21 Hematite 0,000 0,079 Fe2 O3 

* 98-011-8145 8 Gibbsite 0,000 0,150 H3 Al1 O3 

 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 4 -  50 5#230 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\4 -  50 5#230.MDI 

Comment AP979 

Measurement Date / Time 9/10/2012 10:48:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9200 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 
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Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,243(2) 601(7) 0,403(5) 7,22381 81,85 

12,273(2) 300(7) 0,403(5) 7,22381 40,93 

19,95(2) 43(4) 0,49(5) 4,44731 5,92 

20,00(2) 22(4) 0,49(5) 4,44731 2,96 

21,21(3) 87(2) 1,95(9) 4,18506 11,90 

21,27(3) 44(2) 1,95(9) 4,18506 5,95 

24,790(2) 734(9) 0,405(8) 3,58863 100,00 

24,853(2) 367(9) 0,405(8) 3,58863 50,00 

26,527(9) 58(3) 0,36(3) 3,35741 7,92 

26,594(9) 29(3) 0,36(3) 3,35741 3,96 

33,31(2) 14(4) 0,2(1) 2,68745 1,92 

33,40(2) 7(4) 0,2(1) 2,68745 0,96 

34,92(1) 50(3) 0,45(4) 2,56745 6,81 

35,01(1) 25(3) 0,45(4) 2,56745 3,40 

35,77(1) 53(3) 0,53(4) 2,50842 7,24 

35,86(1) 27(3) 0,53(4) 2,50842 3,62 

37,59(1) 82(5) 0,44(3) 2,39085 11,23 

37,69(1) 41(5) 0,44(3) 2,39085 5,61 

38,310(8) 96(5) 0,45(3) 2,34757 13,04 

38,409(8) 48(5) 0,45(3) 2,34757 6,52 

39,07(2) 46(4) 0,42(5) 2,30362 6,26 

39,17(2) 23(4) 0,42(5) 2,30362 3,13 

41,02(9) 4(3) 0,3(3) 2,19871 0,56 

41,12(9) 2(3) 0,3(3) 2,19871 0,28 

45,33(1) 38(2) 0,57(4) 1,99892 5,13 

45,45(1) 19(2) 0,57(4) 1,99892 2,57 

50,90(1) 36(3) 0,44(4) 1,79264 4,92 

51,03(1) 18(3) 0,44(4) 1,79264 2,46 

54,90(2) 53(2) 1,31(7) 1,67090 7,28 

55,05(2) 27(2) 1,31(7) 1,67090 3,64 

56,66(5) 19(2) 1,4(2) 1,62310 2,64 

56,82(5) 10(2) 1,4(2) 1,62310 1,32 

59,52(4) 20(1) 1,5(1) 1,55189 2,75 

59,68(4) 10(1) 1,5(1) 1,55189 1,37 

62,121(8) 67(3) 0,52(3) 1,49299 9,10 

62,293(8) 33(3) 0,52(3) 1,49299 4,55 

64,95(2) 17(2) 0,45(4) 1,43464 2,29 
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65,13(2) 8(2) 0,45(4) 1,43464 1,14 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 45 Kaolinite 0,000 0,597 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-006-9744 16 Hematite 0,000 0,059 Fe2 O3 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 56 #120 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\56 #120.MDI 

Comment AP 1031 

Measurement Date / Time 20/9/2012 09:34:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9200 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 
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Main Graphics, Analyze View:  

 

 

 
 

Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

9,287(4) 75(5) 0,15(1) 9,51543 40,40 

9,310(4) 37(5) 0,15(1) 9,51543 20,20 

12,259(4) 170(4) 0,43(1) 7,21408 92,04 

12,290(4) 85(4) 0,43(1) 7,21408 46,02 

20,93(2) 96(2) 2,32(7) 4,24083 51,82 
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20,98(2) 48(2) 2,32(7) 4,24083 25,91 

24,796(7) 185(3) 1,01(3) 3,58774 100,00 

24,859(7) 92(3) 1,01(3) 3,58774 50,00 

34,91(1) 48(4) 0,39(5) 2,56829 26,24 

35,00(1) 24(4) 0,39(5) 2,56829 13,12 

35,80(1) 47(4) 0,30(4) 2,50595 25,66 

35,90(1) 24(4) 0,30(4) 2,50595 12,83 

38,26(1) 68(3) 0,53(4) 2,35054 36,68 

38,36(1) 34(3) 0,53(4) 2,35054 18,34 

39,05(2) 29(3) 0,34(4) 2,30458 15,75 

39,15(2) 15(3) 0,34(4) 2,30458 7,88 

45,37(3) 18(2) 0,63(6) 1,99719 9,70 

45,49(3) 9(2) 0,63(6) 1,99719 4,85 

55,07(3) 32(1) 1,6(1) 1,66638 17,52 

55,21(3) 16(1) 1,6(1) 1,66638 8,76 

62,15(1) 48(3) 0,57(6) 1,49241 25,95 

62,32(1) 24(3) 0,57(6) 1,49241 12,97 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 38 Kaolinite 0,000 0,893 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-003-4928 9 Muscovite 2M1 0,000 0,257 H2 Al2.81 

Fe0.1 K0.6 

Mg0.06 Na0.37 

O12 Si3.03 

Ti0.02 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 5-  56 #230 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\5-  56 #230.MDI 

Comment AP 997 

Measurement Date / Time 13/9/2012 11:30:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,8200 

Step Size [°2Th.] 0,0200 
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Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,334890 381,731200 0,397307 7,16994 91,50 

12,365660 190,865600 0,397307 7,16994 45,75 

18,268630 0,001357 0,173295 4,85230 0,00 

18,314410 0,000679 0,173295 4,85229 0,00 

18,336280 42,247440 0,090000 4,83455 10,13 

19,978480 51,615070 0,533987 4,44070 12,37 

20,028640 25,807540 0,533987 4,44070 6,19 
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21,437740 88,569500 2,791005 4,14161 21,23 

21,491640 44,284750 2,791005 4,14161 10,61 

24,867650 417,208200 0,511538 3,57760 100,00 

24,930430 208,604100 0,511538 3,57760 50,00 

26,603960 87,899860 0,090000 3,34791 21,07 

35,030610 58,202950 0,589619 2,55947 13,95 

35,120480 29,101470 0,589619 2,55947 6,98 

35,832570 70,392060 0,361659 2,50400 16,87 

35,924640 35,196030 0,361659 2,50400 8,44 

37,626300 50,264080 0,317982 2,38865 12,05 

37,723320 25,132040 0,317982 2,38865 6,02 

38,324500 106,584000 0,527469 2,34672 25,55 

38,423460 53,291990 0,527469 2,34672 12,77 

39,249460 80,497250 0,301078 2,29352 19,29 

39,351000 40,248620 0,301078 2,29352 9,65 

45,753440 70,934050 0,065931 1,98148 17,00 

45,873610 35,467030 0,065931 1,98148 8,50 

47,619870 17,571140 2,211950 1,90808 4,21 

47,745540 8,785569 2,211950 1,90808 2,11 

50,887330 18,913450 0,559510 1,79296 4,53 

51,022830 9,456726 0,559510 1,79296 2,27 

55,041340 53,575850 1,659423 1,66707 12,84 

55,189750 26,787930 1,659423 1,66707 6,42 

59,305950 21,384330 3,664706 1,55696 5,13 

59,468110 10,692170 3,664706 1,55696 2,56 

62,179970 57,394670 0,586124 1,49172 13,76 

62,351750 28,697340 0,586124 1,49172 6,88 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 50 Kaolinite 0,000 0,764 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-011-8145 11 Gibbsite 0,000 0,152 H3 Al1 O3 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 63-5 #120 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\63-5 #120.MDI 

Comment AP1036 



217 
 

Measurement Date / Time 21/9/2012 09:14:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9200 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 
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Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,202(4) 147(3) 0,49(1) 7,24787 83,35 

12,232(4) 73(3) 0,49(1) 7,24787 41,67 

20,77(2) 92(2) 1,79(6) 4,27363 52,32 

20,82(2) 46(2) 1,79(6) 4,27363 26,16 

24,807(7) 176(3) 0,98(3) 3,58615 100,00 

24,870(7) 88(3) 0,98(3) 3,58615 50,00 

26,640240 97,829260 0,090000 3,34344 55,54 

34,92(2) 38(3) 0,45(4) 2,56726 21,50 

35,01(2) 19(3) 0,45(4) 2,56726 10,75 

35,71(2) 34(3) 0,53(5) 2,51201 19,03 

35,81(2) 17(3) 0,53(5) 2,51201 9,52 

38,36(2) 56(2) 1,00(6) 2,34484 32,06 

38,46(2) 28(2) 1,00(6) 2,34484 16,03 

45,44(3) 18(2) 0,66(9) 1,99452 10,18 

45,56(3) 9(2) 0,66(9) 1,99452 5,09 

55,38(4) 30(1) 2,7(2) 1,65776 17,09 

55,53(4) 15(1) 2,7(2) 1,65776 8,55 

62,21(1) 48(2) 0,83(6) 1,49108 27,00 

62,38(1) 24(2) 0,83(6) 1,49108 13,50 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 37 Kaolinite 0,000 0,796 H4 Al2 O9 Si2 

 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 6 63-5#230 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\6 63-5#230.MDI 

Comment AP1033 

Measurement Date / Time 20/9/2012 11:45:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9400 



220 
 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,144(4) 137(4) 0,43(1) 7,28237 96,99 

12,174(4) 68(4) 0,43(1) 7,28237 48,49 

18,121590 31,240130 0,090000 4,89133 22,17 

20,74(2) 89(2) 1,86(5) 4,28011 63,35 

20,79(2) 45(2) 1,86(5) 4,28011 31,68 

24,750(9) 141(3) 1,22(4) 3,59439 100,00 

24,812(9) 70(3) 1,22(4) 3,59439 50,00 
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34,84(1) 38(3) 0,36(3) 2,57270 27,31 

34,93(1) 19(3) 0,36(3) 2,57270 13,65 

35,74(1) 43(3) 0,36(3) 2,50995 30,34 

35,84(1) 21(3) 0,36(3) 2,50995 15,17 

38,31(1) 58(3) 0,64(6) 2,34739 41,38 

38,41(1) 29(3) 0,64(6) 2,34739 20,69 

45,39(5) 13(2) 0,9(2) 1,99655 9,43 

45,51(5) 7(2) 0,9(2) 1,99655 4,71 

55,23(4) 26(1) 3,1(2) 1,66196 18,39 

55,37(4) 13(1) 3,1(2) 1,66196 9,20 

62,15(2) 33(1) 1,6(1) 1,49227 23,20 

62,33(2) 16(1) 1,6(1) 1,49227 11,60 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 37 Kaolinite 0,000 0,791 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-011-8145 4 Gibbsite 0,000 0,232 H3 Al1 O3 

 

 

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 7- 83  230 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\7- 83  230.MDI 

Comment AP1038 

Measurement Date / Time 21/9/2012 15:24:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9400 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 
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Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,261(3) 339(4) 0,557(7) 7,21277 73,92 

12,292(3) 169(4) 0,557(7) 7,21277 36,96 

18,187(4) 107(86) 0,02(1) 4,87377 23,30 

18,233(4) 53(86) 0,02(1) 4,87377 11,65 

20,950(8) 192(2) 2,02(3) 4,23700 41,81 

21,002(8) 96(2) 2,02(3) 4,23700 20,90 

24,849(3) 459(6) 0,60(1) 3,58024 100,00 

24,912(3) 229(6) 0,60(1) 3,58024 50,00 

26,63(1) 51(2) 0,53(3) 3,34517 11,04 

26,69(1) 25(2) 0,53(3) 3,34517 5,52 

34,990(6) 116(4) 0,45(2) 2,56236 25,38 

35,080(6) 58(4) 0,45(2) 2,56236 12,69 

35,838(8) 112(3) 0,66(2) 2,50361 24,38 

35,930(8) 56(3) 0,66(2) 2,50361 12,19 

37,71(3) 66(10) 0,60(6) 2,38345 14,41 

37,81(3) 33(10) 0,60(6) 2,38345 7,21 

38,382(7) 188(10) 0,50(3) 2,34335 41,05 

38,481(7) 94(10) 0,50(3) 2,34335 20,53 

39,14(3) 89(8) 0,72(5) 2,29942 19,38 

39,25(3) 44(8) 0,72(5) 2,29942 9,69 

45,47(1) 52(3) 0,64(4) 1,99313 11,33 

45,59(1) 26(3) 0,64(4) 1,99313 5,67 

47,44(9) 24(1) 3,1(2) 1,91471 5,21 

47,57(9) 12(1) 3,1(2) 1,91471 2,61 

50,96(2) 24(2) 0,42(4) 1,79066 5,21 

51,09(2) 12(2) 0,42(4) 1,79066 2,61 

54,98(2) 78(3) 1,28(5) 1,66881 17,01 

55,13(2) 39(3) 1,28(5) 1,66881 8,51 

56,59(4) 30(3) 1,3(1) 1,62494 6,47 

56,75(4) 15(3) 1,3(1) 1,62494 3,24 

59,4(1) 17(1) 2,6(3) 1,55566 3,71 

59,5(1) 9(1) 2,6(3) 1,55566 1,86 
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62,209(5) 133(5) 0,44(2) 1,49110 29,07 

62,381(5) 67(5) 0,44(2) 1,49110 14,53 

63,78(4) 17(2) 1,2(1) 1,45819 3,68 

63,95(4) 8(2) 1,2(1) 1,45819 1,84 

68,286(7) 51(5) 0,15(1) 1,37245 11,04 

68,479(7) 25(5) 0,15(1) 1,37245 5,52 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 48 Kaolinite 0,000 0,992 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-001-7304 18 Gibbsite 0,000 0,276 H3 Al1 O3 

  

Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 8- 90 #120 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\8- 90 #120.MDI 

Comment AP1037 

Measurement Date / Time 21/9/2012 11:56:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9200 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 
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Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

9,256(6) 65(5) 0,20(2) 9,54665 33,67 

9,279(6) 32(5) 0,20(2) 9,54665 16,83 

12,150(5) 192(5) 0,49(2) 7,27837 100,00 

12,181(5) 96(5) 0,49(2) 7,27837 50,00 

14,88(3) 66(3) 1,3(1) 5,95060 34,57 

14,91(3) 33(3) 1,3(1) 5,95060 17,28 

16,75(4) 91(7) 1,08(9) 5,28905 47,32 

16,79(4) 45(7) 1,08(9) 5,28905 23,66 

17,84(4) 87(13) 1,1(1) 4,96874 45,09 

17,88(4) 43(13) 1,1(1) 4,96874 22,54 

20,11(3) 155(13) 1,9(2) 4,41219 80,70 

20,16(3) 77(13) 1,9(2) 4,41219 40,35 

22,32(8) 106(14) 2,5(3) 3,97973 55,07 

22,38(8) 53(14) 2,5(3) 3,97973 27,53 

24,681(9) 172(8) 0,85(4) 3,60422 89,58 

24,743(9) 86(8) 0,85(4) 3,60422 44,79 

34,82(1) 60(4) 0,43(3) 2,57473 31,24 

34,91(1) 30(4) 0,43(3) 2,57473 15,62 

35,65(2) 57(3) 0,70(4) 2,51670 29,65 

35,74(2) 28(3) 0,70(4) 2,51670 14,83 

38,39(1) 94(3) 0,84(3) 2,34303 48,82 

38,49(1) 47(3) 0,84(3) 2,34303 24,41 

45,61(5) 20(2) 1,4(1) 1,98750 10,28 

45,73(5) 10(2) 1,4(1) 1,98750 5,14 

54,97(3) 33(1) 1,7(1) 1,66904 17,41 

55,12(3) 17(1) 1,7(1) 1,66904 8,70 

62,123(7) 83(7) 0,30(4) 1,49295 43,12 

62,295(7) 41(7) 0,30(4) 1,49295 21,56 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-005-2637 40 Kaolinite 0,000 0,873 H4 Al2 O9 Si2 

* 98-012-3163 7 Gibbsite 0,000 0,456 H3 Al1 O3 

* 98-001-1985 0 Muscovite 3T 0,000 0,182 H2 Al3 K1 O12 

Si3 
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Measurement Conditions:   

 

Dataset Name 80-90 #230 

File name C:\users\RESULTADOS DE RAIOS-X 2012\Fernanda Silva\Pó total\80-90 #230.MDI 

Comment AP966 

Measurement Date / Time 9/3/2012 11:54:00 

Raw Data Origin Jade ASCII (scan) (.MDI) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 2,0000 

End Position [°2Th.] 69,9400 

Step Size [°2Th.] 0,0200 

Scan Step Time [s] 1,0000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0,0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1,0000 

Specimen Length [mm] 10,00 

Receiving Slit Size [mm] 0,1000 

Measurement Temperature [°C] 25,00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1,54060 

K-Alpha2 [Å] 1,54443 

K-Beta [Å] 1,39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 

Generator Settings 0 mA, 0 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240,00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 

 

Main Graphics, Analyze View:  
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Peak List:  

 

Pos. [°2Th.] Height [cts] FWHM Left [°2Th.] d-spacing [Å] Rel. Int. [%] 

12,216(6) 80(3) 0,40(2) 7,23950 100,00 

12,246(6) 40(3) 0,40(2) 7,23950 50,00 

21,00(3) 48(2) 2,1(1) 4,22713 59,39 

21,05(3) 24(2) 2,1(1) 4,22713 29,69 

24,72(4) 56(1) 3,5(1) 3,59929 69,90 

24,78(4) 28(1) 3,5(1) 3,59929 34,95 

34,929800 32,863510 0,090000 2,56662 41,07 
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38,24(4) 9(4) 0,2(1) 2,35180 10,72 

38,34(4) 4(4) 0,2(1) 2,35180 5,36 

55,148380 40,706950 0,090000 1,66408 50,88 

61,92(6) 8(1) 3,3(3) 1,50114 10,11 

62,212700 50,953740 0,090000 1,49101 63,68 

 

Pattern List:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-003-7548 25 Kaolinite 1A 0,000 0,779 H4 Al2 O9 Si2 
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ANEXO 3 
Geoquímica dos sedimentos do testemunho LC2 (PERD) 
 

Amostra Identificação Al       As       Ba       Be       Bi       Ca       Cd       Co       Cr       Cu       
interna mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    

Branco 1 BRANCO1           <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 25,66 <LQ <LQ 0,576 1,28
Branco 2 BRANCO 2                      <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 37,61 <LQ <LQ <LQ <LQ
Branco 3 BRANCO 3                      <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 35,06 <LQ <LQ <LQ 1,976
0-6,5 #120 PQ12-1885                     194425 <LQ 107,4 <LQ 1,206 144,6 <LQ 19,84 110 26,83
0-6,5 #230 PQ12-1886                     195139 <LQ 125 <LQ <LQ 191 <LQ 21,55 97,4 22,95

6,5-15,5 #120 PQ12-1887                     128807 <LQ 137,2 <LQ <LQ 835 <LQ 17,56 99 94,9
6,5-15,5 #230 PQ12-1888                     128300 <LQ 97 <LQ <LQ 538 <LQ 14,68 88,9 76,9
15,5-22 #120 PQ12-2258                     213388 <LQ 84,1 <LQ <LQ 72,9 <LQ 8,31 35,12 60,5
15,5-22 #230 PQ12-2259           219175 <LQ 107,9 <LQ <LQ 92,5 <LQ 8,75 38,82 71
22-50,5 #120 PQ12-2260                     209306 <LQ 107,2 <LQ <LQ 81 <LQ 8,6 40,24 93,5
22-50,5 #230 PQ12-2261                     223030 <LQ 90,5 <LQ <LQ 64,7 <LQ 8,77 55,7 310,1
50,5-56 #120 PQ12-2262                     215168 <LQ 122 <LQ <LQ 109,4 <LQ 9,14 41,34 53,7
50,5-56 #230 PQ12-2263                     221767 <LQ 107 <LQ <LQ 71,7 <LQ 8,96 42,29 100
56-63,5 #120 PQ12-2264                     213419 <LQ 113,1 <LQ <LQ 100,6 <LQ 9,41 40,93 38,58
56-63,5 #230 PQ12-2265                     218877 <LQ 86,9 <LQ <LQ 55,2 <LQ 9,01 37,66 71,6
63,5-83 #120 PQ12-2266                     213239 <LQ 163,6 <LQ <LQ 156,2 <LQ 10,38 45,88 54,2
63,5-83 #230 PQ12-2267                     216060 <LQ 82,2 <LQ <LQ 48,75 <LQ 8,67 35,1 57,4
83-90 #120 PQ12-2268                     219060 <LQ 79,6 <LQ <LQ 58,4 <LQ 11,64 37,31 52,6
83-90 #230 PQ12-2269                     214886 <LQ 67,4 <LQ <LQ 43,5 <LQ 12,19 38,91 114,8

6,59 4,08 0,0983 0,1150 5,45 2,54 0,970 1,090 0,540 0,752
LQ = Limite de Quantificação

LQ

 
 

Fe       K        Li       Mg       Mn       Mo       Na       Ni       P        Pb       
mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    

<LQ 17,28 <LQ 10,93 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
<LQ 13,34 <LQ 11,89 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
<LQ 16,66 <LQ 10,91 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ

62058 2170 2,601 143,3 109,1 <LQ 26,85 37,79 514 <LQ
45532 2734 2,72 194 70,5 <LQ 27,66 33,04 398,9 <LQ
18107 1153 2,635 158,4 29,01 <LQ 52,3 29,75 606 11,46
10954 642 2,532 143,9 4,377 <LQ 13,07 19,23 1630 9,61
23552 2532 7,54 478 40,35 <LQ 60,7 13,12 434,1 <LQ
9877 2502 7,96 503 24,11 <LQ 86,9 14,97 387,6 <LQ
8927 2324 8,12 523 23,85 <LQ 81,7 15,09 354,3 <LQ
9067 1918 7,41 420,8 29,36 <LQ 44,97 20,31 380,1 <LQ
8956 2761 8,81 619 25,16 <LQ 139,5 17,17 345,1 <LQ
8271 1486 7,57 383,1 13,63 <LQ 29,81 16,11 388,2 <LQ
8920 2526 8,91 596 19,06 <LQ 125,9 17,12 317,4 <LQ
8000 1805 7,53 435,3 13,77 <LQ 40,68 13,98 322,5 <LQ
9274 4205 11,06 900 26,7 <LQ 264,8 22,06 266,3 <LQ
7756 1961 7,39 421,1 15,77 <LQ 37,66 12,49 306,5 <LQ
8039 1773 7,19 408,7 14,34 <LQ 33,34 14,05 333,6 <LQ
7933 1434 6,77 378,2 12,44 <LQ 20,48 14,64 325,9 <LQ
2,13 5,19 0,318 0,294 0,1750 0,760 1,590 1,500 8,39 2,60
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S        Sb       Sc       Sr       Th       Ti       V        Y        Zn       Zr       
mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    

6,82 <LQ <LQ 0,0778 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,809
6,23 <LQ <LQ 0,1029 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,748
6,38 <LQ <LQ 0,0845 <LQ <LQ 0,831 <LQ 0,626 0,649
164,7 <LQ 8,26 33,48 26,07 8619 250,4 5,89 51,9 15,97
215,4 <LQ 8,71 38 28,87 9442 272,7 6,52 45,56 16,56
1032 <LQ 12,06 28,91 38,18 7044 278,8 8,1 78,1 24,01
1271 17,94 7,56 12,79 40,85 6797 256,9 4,276 62,9 26,94
338 <LQ 3,212 12,41 27,09 3828 105,9 12,64 74,3 292,1

325,1 15,54 3,634 13,16 26,11 4047 115,7 12,92 74,9 304,7
336,4 <LQ 3,375 13,36 27,89 4053 109,4 15,31 89,8 299,8
300 <LQ 3,399 12,36 30,22 4212 117,1 17,69 191,7 342,2

332,4 26,09 3,464 14,79 26,99 4163 110,6 18,83 66,7 332,8
394,6 <LQ 3,419 12,07 27,23 4079 111,6 20,49 95,2 304,3
339,9 <LQ 3,627 14,5 26,64 4223 114,5 15,51 53,4 289,8
305,5 <LQ 3,366 12,58 27,03 4096 110,7 13,03 76,3 290,1
228,9 <LQ 3,774 18,53 25,15 4514 114,1 13,37 64,3 275,8
256,6 <LQ 3,255 11,72 27,42 3974 104 19,25 60 307,6
278,8 <LQ 3,311 11,84 27,71 4136 107,1 19,06 65,1 317,3
245,8 <LQ 3,35 11,38 28,23 4158 107,4 14,98 59,7 298,4
1,420 8,07 0,0577 0,0285 1,550 1,410 3,81 0,547 0,337 0,470

 




