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ceae e Lycoperdåceae.
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naceae e indeterninados.
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Reino Prot ista / Farnfl ias : chlorococcaceae,
Desrnidiaceae e zygnemataceae.

IV. Reino Protista/Famflia: Zygnenataceae

V. Reino Protista/Fanffias: Zygnemataceae,
Incertae sedis e índeterminados.

vI. Reino Plantae/Divisão Bryophyta/Familia:
Sphagnaceae.

VII. Reino Plantae/Divisão Bryophyta/ Famf l- ias 3

Meeseaceae, Bartrarniaceae, Riccíaceae e
Anthocerotaceae .

Vf II. Reino Plantae/Divisão Pteridophyta / Famf-
lias:Aspleniaceae, Blechnaceae e cyathea-
ceae.

IX. Reino PLantae/Divisão Pter idophyta/ Fam f -
tia: cyatheaceae.

X. Reino Plantae/Divisão Pteridophyta/ Famf-
Lias: Dennstaedt iaceae e Dryopter idaceae.

xL Reino Plantae/Divisão Pter idophyta / Fan f -
l-ias: Gleicheniaceae, Hynenophyl laceae e
Lophosoriaceae.
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XII. Reino Plantae/Divisão Pter idophyta / Fanf -

Iia: Lycopodiaceae.

XIII. Reino Ptantae/Divisão Pter idophyta / Famf -
lia: Lycopodiaceae.

XIv. Reino Plantae/Divisão Pteridophyta/Famf-
I ia: Polypodiaceae.

Xv. Reino Plantae/Dívisão Pteridophyta/ Fa¡nf -
lia: Polypodiaceae.

XVf. Reino Plantae/Þivisão Pter idophyta / Fan I -
lias: Polypodiaceae e Pteridaceae.

xVII. Reino Plantae/Divisão Pter idophyta / Fanf -
l"ia: Pteridaceae.

XVIII. Reino Plantae/Divisão Pter idophyta / Fan f -
lias: Pteridaceae e schizaeaceae.

XïX. Reino Plantae/Divisão Pter idophyta / Fan f
tias: Schizaeaceae e Selag inel laceae.

XX. Reino Ptantae/Divisão Pteridophyta/FanÌl-
lias: selaginellaceae e Vittariaceae,

XxI . Reino Plantae/Divisão Gymnospermae/ Fanf -
Lias: Araucariaceae e Podocarpaceae.
Divisão Magnoliophyta / Famf I ia Acanthaceae.

xXII. Reino PLantae/Divisão Magnol iophyta/ Farnl-
lia3 Amaranthaceae .

XXTII. Reino Plantae/Divisão Magno 1i ophyta / Faml -
lias: Anacardiaceae, Aquifoliaceae e Apo-
cynaceae .

xxIV. Reino Plantae/Divisão Magnoliophyta/Farnl-
lias: Araliaceae, Betulaceae, Bignonia-
ceae, Bombacaceae, Boraginaceae e Brassi-
caceae (Cruciferae).
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J-ias:carnpanulaceae, caryophyllaceae, che-
nopodiaceae, Chloranthaceae, chrysoba-
Ianaceae, clusiaceae e conmelinaceae.

XXVI . Reino Plantae/Divisåo MagnoL iophyta / Fanf-
lía: Asteraceae (conpositae).

XXVII. Reino Plantae/Divisão Magnoliophyta/Farnf-
lia: Àsteraceae (compositae).



XXVIfI. Reino Plantae/Divisão Magnoliophyta/Fanf-
l-ia 3 Asteraceae (compositae).

XXIX. Reino Plantae/Divisão Magnoliophyta/Fanf-
lias: Convolvulaceae e Cyperaceae.

xxx. Reino Plantae/Divisão Magno I iophyta / Faml -
l ias : Cunoniaceae I Droseraceae, Ericaceae,
Eriocaulaceae e Erythroxylaceae.

XXXI . Reino Plantae/Divisão Magnoliophyta/Fanf-
lias 3 Euphorbiaceae e Fagaceae.

XXXII. Reino PLantae/Divisão Maqnoliophyta/Fanl-
lias: Flacourtiaceae, Gentianaceae, Halo-
ragaceae, Iridaceae, Juncaceae, Larniaceae
(I-,abiatae) e Lauraceae.

XXXIfl. Reino Plantae/Divisão MagnoÌiophyta/Fanf-
Iias: Lecythidaceae e teguminosae.

XXXIV. Reino PLantae/Divisão Magnol iophyta / Fam f -
lias: LeguÍrinosae e Lentibulariaceae.

XXXV, Reino Plantae/Divisão Magnoliophyta/Famf-
lias: Lentlbular íaceae, Liliaceae, Lina-
ceaer Loranthaceae e MalpÍghiaceae.

XXXVI . Reino Plantae/Divisão Magnol iophyta/ Famí-
lias: Ma J-p igfhiaceae, Malvaceae, Melasto-
mataceae, Marcgraviaceae e Moraceae.

XXXVII. Reino Ptantae/Divísão Magnoliophyta/Farnf-
lias r Myristicaceae, Myrsinaceae, Myrta-
ceae, Nyctagínaceae, Nynphaeaceae, Ochna-
ceae, onagraceae, PaImae, Passifloraceae
e Phytolaccaceae.

XXXVrrf. Reíno Plantae/Divisão Magno I iophyta / Fami -
Iia: Poaceae (Gramineae) .

XXXIX, Reino Plantae/Divisão Magnoliophyta/Fanf-
lias: Polygalaceae e Polygonaceae.

XL. Reino PLantae/Divisão MagnoIiophyta/Fanl-
lias: Polygonaceae, Primul-aceae, Protea-
ceae, Quiinaceae, Rosaceae e Rubiaceae.

XLI . Reino Plantae/Divisão Magnol iophyta / Famf-
Lias: Rubiaceae, Salicaceaer sapindaceae,
sapotaceae, Saxífragaceae e sofanaceae.

Xl,I I . Reino PLantae/Divisão Magnol iophyta/ Fanf -
1ia6: Symplooacêae¿ Tlllaceae, ThymelaÊa-

IX



ceae, Ulmaceae, Unbelliferae, Valeriana-
ceae, Vitaceae e Winteraceae.

XLITI. Indeterminados.

XLIV. Indeterrninados.

XLV. Reino Ani¡nalia / Filo Annelida: Casulos
Filo Protozoa / FanÍIia Difflugiidae.
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XLVI . Reino Animalia / FiLo Porifera: Espfculas
de Esponj a .
Reino Protista: Diatomáceas
Outros,
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O trabalho ora apresentado resulta do estudo

palinológico efetuado nas turfas do Médio Vale do Rio parafba do

Sul, no Estado de São Paulo.

Forarn realizadas seis sondagens, duas em cada u¡n dos

seguintes nunicfpios: Jacaref (JRl, JR2), Eugênio de Melo (EMl ,

EM2) e Taubaté (T81, TB2), representando a seção mais espessa e a

borda da turfeira selecionada.

O conteúdo paIínológico revelou-se abundante e

diversificado. Foi detectada a presença de rnicrorrestos de

organisrnos e de 386 tipos de palinonorfos, identificados por meio

SINOPSE

de catál-ogos e pubJ.icações disponlveis.

Os resultados quantitativos e

cornputados e analisados, a f irn de gerar, pelas caracterfsticas
taxôno¡nicas e ecológicas, sfnteses selecionadas, que

possibilitaram a confecção de diagranas palinológicos.
PeLos diagramas quantítativos e quatitativos foram

deter¡ninadas as floras regional e local, o pólen arbóreo (Ap) e o

qualitativos foran
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pólen não arbóreo (NAP) e foi feita a distribuição das fanllias
ao Longo de cada sondagen.

Realizaran-se datações, pelo ¡nétodo do radiocarbono, em

algumas amostras das três seções mais espessas, tendo sido obtida
a rnaior idade (11.080 +/-13o anos A.P.) na sondagen TBt. Tais

dados auxiliararn na correlação dos intervalos deterrninados

pelas variações mÍcrofl-orfsticas.

Procurou-se demonstrar a fitogeografia por meio de

quatro fases deter¡ninadas na correlação das sondagens, revelando

diferentes aspectos da paisagern. Embora os eLe¡nentos de floresta e

de cerrado estivessem senpre presentes, verificou-se, en

determinados momentos, a atternância desses dornf nios como

resultado das oscilações de ternperatura e de unidade atrnosférica.



This thesis is the resul"t of palynological study of

the peats of the niddle portion of the Parafba do Sul river valley
in são PauLo State. SÍx cores vrere obtained, two each fron the

nunícipalities of Jacarel (JR1 , ,JR2), Eugênio de Mel-o (EM1 , EIt{2 )

and Taubaté (T81", TB2) | \,rhich represent the thickest section as

welL as the border of the peat occurrence.

Palynological investigation revealed a rich and

diverse group of microremains of organisrns and 386 types of
palynornorphs. The quantitative and qualitative results, together

with taxono¡nic and ecologicat character istics, have been used to
generate palynologÍcaI diagrarns.

These diagrans perrnítted the deter¡nination of the local
and regional palaeofJ-oras, the arboreal polen (AP) and the non-

arboreal polen (NAP), as welL as the distribution of plant

families along each core.

Several sarnples from the three thickest sections hrere

dated by the radiocarbon nethod which revealed a maxi¡num age of

11.0SO +/- 13O years B.P, for TB1, The geochronologLcaL data

ABSTRACT



helped in the correlation of intervals previously detennined

the basis of nicrofloristic variations.
An attempt vras made to denonstrate phytogeographical

evolution through the identification of four distinct phases

evident from the analysis and correlation of the cores. Although

forest and rrcêrradorr el-ements (Savannah) were always present,

domination of one over the other fLuctuated over tÍme as a result
cÌi¡natic oscÍ1lations in temperature and hurnidity.

xx
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r - INTRODUçAO E OBJETTVOS

A turfa do Médio Vale do Rio parafba do Sul é conhecida

desde 1930, época em que foi usada co¡no conbustfvel . Diversos

trabalhos fora¡n realizados na regrião pelo Instituto de pesquisas

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IpT), en 1978 e 1979i pela
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) . em LgTg ì e

pel-a companhia Energétíca do Estado de são paulo (CESP), en 1986.

O presente estudo foi efetuado nas turfeiras
selecionadas nos municfpios de Eugênio de Melo, Taubaté e Jacaref,
com o auxlLio da CESP. Foran realizadas duas sondagêns,

representando a seção mais espessa e a borda da turfeira em cada

um dos municfpios citados, totalizando seis sondagens,

A Palinologia do Quaternário no Biasil encontra-se
pouco desenvolvida, restringindo-se aos trabalhos realizados por
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ABSY (1975, L979 | L98O, 1982, 1985), ÀBSY f. SUGUIO ( j.97b), ABSY &

VAN DER HAMMEN (1976), ÀBSy et al.. (1999, L99r,:.992 tr9g3), BELEM

(r9a2, 1985), CORDETRO & LORSCHETTTER (199O), FERRAZ-VTCENTTNT et
a7. (1-990, L99Lt L993), LEDRU (1991), T,EDRU et al_. (LggI) ,

LORSCHETTTER

LEMOS (L985) LORSCHEITTER & ROMERO (L985) | IJORSCHEITTER et aj.
(1990), MODENESI (L9A4, 1988), NEVES e LORSCHETTTER (1990,7s92),

ROTH & LoRSCHEITTER (L987 | L999 t 1990, 199j.), PARIZZI et aI .

(1993), SÄLGADo-LABOURIAU et a7. (L992) e STFFEDINE et al .

(r.ee1).

O desenvolvÍmento do presente trabalho irá contribuir
sobremaneira com os estudos palínoJ-ógicos do euaternário e,

principafmente, para o conhecimento da rnicroflora das turfas
brasileiras, graças aos dados armazenados, fruto de una pesquisa

que obj etivou:

- Docunentar a diversidade microflorfstica das tur-
feiras selecionadas para estudo no Médio Val-e do Rio parafba do

su1.

- Identificar os pal-inomorfos presentes, sen no entan-

to efetuar suas descrições sisternáticas, já que podem ser encon-

tradas na Literatura especializada, À diversidade é tão extraordi-
nariamente grande, que este seria um projeto para una tínha de

pesquisa e não de tese.

- Observar as nudanças da vegetação ao longo de ca-
da sondagern, através de diagramas quantitativos e qual-itativos.

- RealÍzar datações peto nétodo do radiocar.bono, a

fl-m de conhecèr a ldade do lnfe{o då formação d66sao turfôLrae s o

(L983, 1984, 1988, 1989t 1992) | LORSCHEITTER &
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perfodo em que ocorreran as grandes oscllações da vegetação, para

se conparar os dados e resultados obtidos com a literatura
brasiÌeira e sul-americana já existentes.

- Efetuar o zoneanento na forma de inùervalos para

cada sondagen, con base na rnicroflora presente,

- Determínar a flora local, a f i¡n de anallsar a

evolução das turfeiras.

- Deterrninar a flora regional (nas proxirnidades da

turfeira) , para estabel-ecer a provável Fitogeografia quaternária
da região estudada nas fases fixadas.

- Correlacionar as sondagens pelos intervalos e ida-
des, a fin de comparar o conteúdo palinológico e Ínterpretar a

evalução dessas turfeiras.

- Ànalisar os diagramas palinoLógicos, para possfveis
interpretações paleoambientais, paleoecológicas, paleoclinátlcas e

pa leofì-orfst icas .



il - O VALE DO RIO PARAÍBA DO SUL

O presente capftulo procura dimensíonar, por meio da

consulta de uma vasta lÍteratura, a arnplitude dos estudos quê

envolvem a fitologia, a paleontologia, a evolução tectônica, o

paleoclirna e os paleoanbientes dos depósitos cenozóicos, assim

cono a geornorfologia, os solos, o cLirna e a flora atuais; estudos

estes desenvol-vidos no Médio VaIe do Rio parafba do Sul-, ¡nostrando

un quadro geral do Pré-Ca¡nbriano até a atualidade.

Às infornações pertinentes à flora atuaL são de extrema

irnportância, porque muj.tos gêneros assinal-ados para as turfeÍras
ora estudadas ainda se encontram presentes na região, e¡n

consonância co¡n o cli¡na vígente, que perhite caracterizar a

vegetação atuaL, contrastando co¡n aquela que existia durante o

Quat,ernário.



O Vale do Rio Parafba do suf, onde se instalou a Bacia

de Taubaté e, nesta, as turfeiras ora estudadas (anexo I),
localiza-se no Leste paulista. Encontra-se Limitado ao norte
pela Serra da Mant.iqueira e, ao sul, peta Serra do Mar (Bocaína),

a oeste pela Serrania de Arujá e, a leste, pela Serrania de

QueLuz.

Trata-se de uma unidade geotectônica do tipo rrcrabenrr,

constituindo um segnento do sistema de [Riftsr da Serra do Mar

(AIJMEIDA, ]-9'76), con largura de 15 a 2O kn e cornprirnento entre
L50 e 173 kn, cobrindo una área de aproximadamente Z.¿OO ktn2.

Estende-se na direção sw-NE, compreendendo o curso nédio-superior
do Rio Parafba do Sui..

2 - EI.ÍBÀ8A¡IIENTO PRÉ-CÀ}ÍBRIÀNO

1 - r,ocALrzAçÃo

o e¡nbasanento cristalino apresenta, segundo BISTRICHf

et a7, (199o), duas grandes unidades metarnórficas (Complexos

Paralba do SuL e Enbu) e outras duas nenores (o Gnaisse cuneatinga

e a Formação Pico de ftapeva).

O ConpLexo Parafba do Sul" é a unj.dade rnais antiga,
constituindo-se basicamente de gnaisses e nigrnatitos muito

deformados (Fig,1, pag. 6 ) .

O Conplexo Embu, que está instalado sobre o Conplexo
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Parafba do sur (HAsur & oLrvErRA, L9BA), constitui-se de xistos
diversos, gnaisses, migmatitos e corpos subordinados de

anfibolitos.

De acordo com BrsrRrcHr et ar. ( t-990) , a unidade

inf ormal rrGnaisse Gumeatingarr apresenta exclusivamente biotita-
gnaisses finos e a Formação Pico de ftapeva constitul-se de

metassedimentos de natureza molássica.

Segundo ALMEIDA et al . (1,97 3 ; apud CORDANI et al . ,
1974) | a região hoje ocupada pelo VaIe do Parafba do Sul evoluiu,
exclusivamente, rro Ciclo Transamazônj.co euêr posteriormente, foi
afetado pela orogênese, formando a Faixa de Dobramentos Ribeira,
en atividade durante o Ciclo Brasiliano.

CORDANI ef aI. (t968; apud CORDANI et ãI., L974)

efetuaram datações radiométricas por diversos métodos, inclusive o

Rb-Sr em amostras de rocha-total, na faixa de rochas metamórficas

e lgneas assoc-iadas, dominada pelo Cinturão do Parafba e obtiveram

idades de 600 M.a., aproxÍmadamente.

A presença de sedimentos terciários no VaIe do Rio

Parafba do SuÌ foi assinalada por PISSIS (1,842). O mapeamento e a

descrição iniciat dos sedimentos foram efetuados por DERBY (1895).

Posteriormente, esses estudos foram continuados por

diversos autores, entre os quais MORAES REco (l-933), ALMETDA

(1955, 1958), AB'SÁBER (L958, L969a), MEZZALIRÀ (1961

3 - DEPóSITOs TERCIÁRIOs



L962,L9A9), SUGUIo (1969), CARNEIRo et a7. (I9761 , HASUI &

PONçANO (1978), VESPUCCI (1984), SUGUTO & VESPUCCI (1985), MEL,O

et af. (r.985), RICCOMTNT (1989) e BISTRICHI et a-2.. (1990).

A litologia do sistema Iacustre da Formação Tremembé

apresenta argilitos verdes naciços, calcários, folhelhos
papiráceos, rÍtrnitos com narçJas, folhelhos pirobeturninosos,

arenitos e conglomerados.

O sistema fluvial da Fornação Caçapava constítui-se de

arenitos conglomeráticos poIímlticos, con seixos de tananhos

variados e matriz parcialrnente caollnica, Iarnitos arenosos

alternados corn argilitos, arenitos, siltito argiloso e argilito
caollnico.

os Leques aluviais, engLobados na Formação Caçapava,

apresentan-se constitufdos por diamictitos, conglomerados

polinfticos cotn natacõès e seixos angulosos e¡n matriz areno-

lamftica e arenítos conglorneráticos (BISTRICHI et al_., 1,990) .

Os sedirnentos conhecidos cono ttLinhito Caçapavar,

pertencentes à Bacia de Bonfim, são caracterizados por arenitos
finos, argiLito escuro, camadas de linhlto e foLhefho
pirobeturninoso .

A Fornação Trenembé aprêsenta maior quantidade e

variedade de fósseis, representados por espfculas de esponja,

insetos, aracnfdeos, crustáceos decápodes, ostracodes,

conchostráceos, gastrópodes, bivalves, peixes, crocodilos,
quelônios, aves, rnanfferos, copróì.itos, icnofósseis, macrofósseis

vegetais e palinornorfos. Essa extraordinárÍa abundância e

diversldade foEslllfera ven proporõlonando lnúmarae peequieae.



Os depósitos da Formação Caçapava

fósseis; encontram-se apenas restos de peixes,

palinomorfos.

Un pal-eocl.ima frio e seco tem sido sugerído para es6es

sedinentos terciários. COIMBRA 6{ RICCOMINI (1995) e RTCCOMINI

(1989), peÌa presença de cqrbonatos t,ipo caliche, admÍtira¡n clÍma

se¡ni-árído durante a sedirnentação.

Os leques aluviais com depósitos de torrentes (MELO et
a7., 1986) caracterizarn a seni-aridez, com fases úmidas

concentradas e associadas à tectônica, enquanto os depósitos de

materiaL fino (corridas de J.ama) Índican um clirna mais úmido, com

possíbilidades de produzir um espesso manto de lntemperisno nas

áreas-fonte.

LfMÀ et a7. (L985a,b) , por neio de estudos

paleopal inoLógicos, atribuiran, para os depósitos da Bacia de

Taubaté, um paleoclirna regional frio e seco, frisando que essa é
urna situação anônala nos depósitos terciários brasileiros. A tais
condições, deven-se a abundância e a diversidade de grãos de

póIen de confferas, con espécies exóticas, sem representantes
atuais no Brasil. A presença destas e a ausência de Araucariaceaê

evidencíam que as condições cli¡náticas foran rnais frias do que as

da atual flora de Araucaria.

LIMA et af. (op. cit.) acreditaran que as causas de

taís condições no oligoceno se encontravarn tigadas à elevação do

Maciço do ftatiaiar güêr possivelrnente, possuia run pequeno centro
de glaciação do tipo alpinorr.

são pobres

de vegetais

em

e
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Entretanto, nuitos pesquisadores assinalaram a presença

de glaciação no ltatiaia durante o pleistoceno,. outros refutaram
tal suposição, co¡no será visto adÍante no capltulo III
rrguaternário do Brasilrr.

A presença de gel"o ou de neve não é totalmente

descartada no Terciário, mas não na forna de glaciação. Às

evidências fornecidas pela paleopaJ. Íno1ogia, mencÍonadas

anteriornente, e a ocorrência da ave gigantesca physornis

brasiTiensis, que também viveu no OJ.Ígoceno da patagônía,

confirmaran as condições ctinát,icas relativamente rnais frias, que

foram assinal-adas para o hemisfério sul nessa época.

A rnaioria dos autores concorda que o paleoanbiente de

deposição da Formação Trenembé foi lacustre.
Para a Fornação Caçapava, SUGUIO (r-969) sugeriu um

paJ.eoarnbiente fluvial, con canais e planfcies de inundação de rios
anastomosados.

RICCOMINI (1989) propôs, para as bacias do IRift

Continental do Sudeste do BrasiLr (ftaboral, VoLta Redonda,

Resende, Taubaté, São pauÌo e curitiba) , a partir do estudo da

evoLução tectono-sedimentar, a inclusão das Fornações Resende,

Trenembé e são PauIo (caçapava) no crupo Taubaté e, tambén, a

criação da Formação Pinda¡nonhangaba (Fig. 2, pag.11).

A idade oligocena tern sido atribufcla à Forrnação Tremembé

pela rnaíoria dos autores. para PAULA COUTO & MEZZALIRÀ (197I) ,

Ísso se baseia nos resultados da análise feita êm restos de

mamfferos da farnflia Leontinidae; ALVARENGA (1982) atribuiu essa

idade aos restos fósseis de una ave gÍgante6ca (physornls

:j
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.brasjIÍensis) e ALVARENGA (199o), pela ocorrência de restos cle

ossos de f J.arningos, aventou a possibilidade de a idade sê

encontrar entre o Mioceno Inferior e o Oligoceno SuperÌ-or.

Estudos pa leopa I inológicos efetuados por FERREIRA &

SfL,VA SANTOS (L982') estabelecera¡n para a Formação Tremembé

idades entre o Eoceno Superíor e o oligoceno, mas os de WICKERT

(L974'), entre o Cretáceo e o Terciário Inferior, LIMA et al-.

(1985a,b) atribuiran idade oJ-igocena para as Formações Tremembé e

Caçapava. Para os Ìinhitos da Bacia de Bonfim, LIMA & DINO (1994)

indicaram a idade eocena.

A tectônica da BacÍa de Taubaté tern sido estudada por

diversos autores, entre os quais WASHBUITNE (1930), ALMEIDA (1946,

7952, 1964, 1967) | FRANGIPANI (L963), FRANGIP^ANI & PANNUTI

(1965), BJORNBERG et a7. (L965), CORDANI et a7. (L974), CARNEIRO

et ai. (t976), CARNEIRO (7977), HASUI & PONçÀNO (1"97A,1989), HASUI

et a7. (1978) e RIccoMINr (L98e).

ALMEIDA (1976) afirnou que o siste¡na de rifts da Serra

do Mar evoLuiu na zona costeíra en conexão con a Bacia de Santos.

Essa região teria sido submetida a três pulsações tectônicas: a

prirneira, entre o Ceno¡naniano e o paleoceno; a segunda, Íniciada
no Oligoceno e a terceira, durante o PÌioceno ou pleistoceno.

poNTE & .ASMUS (1976), ASMUS & FERRARI (7978) , HASUI et
aL. (1978), ÀSMUS & GUAZELLI (l_98L) e KrANc et a7. (1989)

consideraran, o sistema de bacias do rt riftrr, cono resuttado da

abertura do Atfântico SuI, nun conjunto de heririgrabens, Iigados
ao basculamento de blocos para NI{ sobre a borda elevada da Bacia

de Santos.



4 - DEPósrTos enATERNÁRros

4.1 . TJITOIJOGIÀ

As bacias orgânicas (turfeiras) , que ocorren ao longo

das nargens do Rio Paralba do Sut, são constituldas por ca¡nadas

orgânícas, argi]as orgânícas pretas, argil-as maciças (cinza-
esbranquiçadas ) , Sotopostos a estas, foi det.ectada a presença de

arenitos grossos a finos esbranquiçados, estratificados, micáceos,

corn matriz arenosa. De acordo co¡n BfSTRICHI et al.. (1990), nuitos
depósitos aLuvionares ta¡nbé¡n apresentam larnÍtos e, na base,

cascalheiras.

Esses depósitos correspondem ao atual sistema fLuvíal do

Rio Paralba do Sul e de seus tributários, corn terraços baixos a

efes associados,

Os depósitos de tal-us relacionam-se às frentes
escarpadas de serras e destacam-se em relação ao rel"evo da Bacia

de Taubatér principalmente na encosta sul da Serra da Mantiqueira,
apresentando constituição bastante heterogênea, con blocos de

dj-rnensões variadas e matriz areno-argiJ.osa (BISTRICHI et ã7.,

1990).

os depósitos colúvio-a luvionares de origem fluvial e

coLuvial (BISTRICHI et a7., op.cjt.., estão associados a calhas de

drenagem com regi.me energético. Nas porções distais, a perda de

energia proporciona a transgressão desses depósitos sobre os

sedirnentos aluvionares.



O atual Rio paralba do Sul

correspondem ao sistena fluvial neandrante.

4.2 - PÀI,EOAIIBIENTE

No Médio VaIe do Rio parafba do Sul, na região de

Bananal, MOURA et ai. ( j.989), baseando-se na ALoestratigrafia,
apresentaram as Alofornações Santa Vitória e Rio do Bananat para

os depósitos coluviais, representados e¡n duas fases de

retrabal-hamento dos regolitos e reafeiçoamento das encostas. À

Aloformação Rio do BananaL é responsáveI pelo entulhamento dos

vales fluviais, localmente represados e representados pelas
argilas da Aloformação Rio das Três Barras. posteriormente, nas

calhas fluviais, uma nova fase de reafeiçoamento das encostas,
representada pela Äloformação cotiara, instalou-se paraleLamente

ao sistema de canais tipo ttbraidedr, documentado nos depósitos da

.AIof ormação Rialto.

Em discordância erosiva con as unidades subjacentes,
encontra-se a ALoformação Manso, que MELLO & MOURA (L991)

dividiram ern três fácies sedi¡nentares: Fácies campinho, depósitos
aluviais; Fácies Quebra-Canto, depósitos aÌúvio-coluviais e Fácies

Fazendínha, depósitos coluviais" Essa aloformação representa uma

fase de significatÍva instabilidade ambiental. os fenô¡nenos de

erosão linear acelerada gue, por meio de um sisterna de

paleovoçorocas, provocaram o recuo das encostas, produziram tão
grande quantídade de sedirnentos que excedeu a capacidade de

e seus trlbutários

L4



1-5

transporte dos cursos fluviaís, resultando o completo afogamento

da paisagern, Ainda hoje, esses sedimentos estão preservados na

maioria das bacias de drenagem regional.

os depósitos coluviais subseqtientes f avorecera¡n o

reafeiçoamento da topografia das encostasr originando as

Alofornações Piracema e Carrapato. Entre estas ocorre a

Aloforrnação Resgate, que representa outra fase de ental-he ero6ivo,

corn posterior gradação dos canais fluviais.

¿¡ .3 - IDÀDE

MELO et aI . (1987) realizaram datações radiométricas

pelo nétodo do 14c en sedinentos cenozóicos, entre as Bacías de

São Paulo e Taubaté. concluiran que, entre 52,000 e 27.480 anos

4.P., o coLuvionamento foi persistente e, após 5.485 anos 4.P.,
ocorreu a deposição de aluviões, inicialrnente arenosos, passando a

s i ltico-argi Losos , con turfeiras nos últimos 2.025 anos A.P.

RICCOMINf (1989), baseando-se e¡n suas observações e nos

estudos realizados por MELO et a7. (1987) e SUGUIO et a7. (L987) |

constatou que, a partir de 52.000 anos 4.P., a região deve ter
sofrido intensa erosão caracterizada por u¡na superflcie fóssil e

por colúvios, gü€, gradativanente, foran sendo substitufdos por

depósitos fLuviais entrelaçados e por turfeiras de 20.000 anos

A.P. Após nova erosão a partír de 5.000 anos 4.P., fÕrmaram-se

I'stone-Linesrr e ocorreu nova fase do sistena fLuvÍal ìneandrante,

na quaL se desenvolveram os atuais depós.ltos de turfa.
TURCQ eü a.L. (L992, , nun testemunho de uma turfeLra de



16

Jacaref, realizaram datações peLo nétodo do radíocarbono e

obtiverarn as idades: 20.160 + a]-o/ - 740 anos A.P,/ para a base

(6 metros de profundidade) i 6.5]-O + 29O/ - 280 anos 4.P., a 3

metros; 5.210 + 4OO/ - 280 anos 4.P., a 2 metros e 5,750 +/- 22O

anos 4.P., â 1 metro. Esses resul-tados, associados a outros em

diversos locais do sudeste, thes permitirarn afirmar que os

depósitos orgânicos se encontrava¡n relacionados à elevação do

nfvel dos lençóis freáticos há 3o.00o, 2o.oo0 e após 8.000 anos

A. P., respectivamente.

MoURA et a] , (1989) fizera¡n datações pelo nétodo do

radiocarbono na Alofornação Rio do Bananal e obtiveram a idade

aproxÍnada de 10.000 anos ¡\.P. (Holoceno) . Concluiran, por lsso,

que a ALoformação Santa Vitória é ¡nais veLha (Pleistoceno) e a

Aloformação Rio das Três Barras tern, aproximadanente, 9.500 anos

A. P.

/¡.4 - TECTôNICA

Para o final. do Quaternário Inferior, RfccoMfNI (1989)

chegou à conclusão de que una nova reativação tectônica favoreceu

a geração de novas soleiras, corn a atual definição e distribuição

dos sedinentos na bacia. Durante o Quaternário Superlor

(Holoceno), una nova extensão Nw-sE afetou os depósitos de baixos

terraços que estava¡n Iigados à evolução da rede de drenagen do Rio

Parafba do SuL, Àtualnente o campo de tensões lndica conpressão,

passfvel de nova nudança de esforços.

06 registros de rnovímentos tectônLc06 (RICCOMINI,



L7

lgagtlgg2) nos terrenos quaternários' rrenvolvendo a sisnicldade

regional natural, capturas de drenagem, deformações do relevo

etc., evid.enciam apenas atividade atenuada, provavelrnente

residual, relativarnente fraca, atribufda pelo TPT (1983), KLEIN

et a7. (1986), SUGUIo & VESPUCCI (1986)

(RIccoMINI et a7., L9a6) n .

Já HASUI e PoNçANo (I97e) observaram que os depósitos

holocenos ta¡nbérn apresentarn evidências de uma possfvel influência

de basculamentos tectônicos, que Írnplica en uma atividade

tectônica remanescente, atual-mente muito fraca. Essas evidências

são acentuadas en alguns trechos da Bacia de Taubaté' onde o Rio

Parafba do sul apresenta nigração que' segundo VERDADE & HUNGRIA

(1966), tende a encostar-se no flanco noroeste da depressão; para

sucufo (1969), a possibilidade de compactação diferencial ¡nais

espessa dos sedimentos encontra-se a NE.

CoRDANI et a7. (L974) tanbém afirmavam 9üê, pela

nigração de meandros ao longo dos blocos rebaixadQs' pela

preservação de manchas sedimentares em zonas do enbasamento e

pelo escoarnento dos próprios aluvíões do Quaternário nas regiões

dos blocos adernados, o controle tectônico sobre a drenagem

estêndeu-se por épocas ¡nodernas.

5 - CÀRACTERÍSTICAS ATUÀIS

5.1 - C&rlfA

e não desprezfvel

No Vale do Rio Parafba do sul, ocorre o choque entre o

sietema de circulação do antíciclone móvel pol.ar e o sístena de
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circulação do anticiclone subtropical senifixo do Atlântico Sul,

que se encontram geralrnente ern equilfbrio dinâmico (NIMER' 1989).

Essa situação deter¡nina dois dornf níos climáticos zonais (CONTI ,

l-975): u¡tt, controlado por massas tropicais e equatoriais e outro,

por massas tropicais e pol-ares.

No Médio Vale do Paralba, nas proximidades dos aluviões

do Rio Paralba do SuI e nos depósitos terciários, existe una zona

rnais quente (SETZER, 1946): à jusante de Caçapava, com temperatura

média anuaL de 2L oc. De Guararena até Caçapava, há uma zona mais

fria envolvendo a prirneira área, ocupando os depósitos terciários

e parte da nuralha do vale de afunda¡nento, com tenperatura nédia

anuaL variando entre Lg e 2L oc. Nas áreas elevadas, acima de

2.000 m de altitude, a tenperatura cai para a média de 15 oc,

sendo fevereiro o rnês ¡nais quente e, o nais frio, julho, 9üe,

devido à altitude, apresenta amplitudes térnicas entre 6 e 7 oc.

As temperaturas rnlni¡nas diárÍas, mais baixas, verifícam-

se após a passagen de uma frente fria, (NIMER, L989), de origem

subpolar e sob ação do. anticiclone polar.

A precipitaçâo varia cons íderavel¡nente (SCHRöDER, 1"956):

de 1. Loo mm en Pindanonhangaba até 3 ' 000 mm na sêrra da

Mantiqueira. constata-se a presença de cfína naís chuvoso nas

partes al-tas e, mais seco, nas de menor altitude.

Na circulação atmosférica secundária, a direção dos

fluxos, associada à disposição do relevo, produz chuvas na

razão inversa dos nfveis altinétricos. segundo coNTI (L975) '
essas chuvas ocorrem porque a trajetória da corrente polar,

nltidamente SW-NE, favorece a canallzação do ar frlo ao longo do
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Médio val-e do Parafba do Sul. A disposição das formações

orográficas direciona o fluxo da corrente polar, diminuindo, por

isso, o efeito do reLevo que .Ieva a resultados aparentemente

paradoxais. Por isso, segundo NIMER (1989), a dessecação

adiabática do ar do vale torna-o menos chuvoso que as Serras do

Mar e da Mantiqueira.

As Linhas de curniada, orientadas no sentido SW-NE,

opostas aos fluxos procedentes do mar, deveriam provocar rigorosa

seca nas vertentes voltadas para NW, porén isso não acontece,

porque a circuLação é variada, resultando ocasionaLmente chuvas

produzidas pela corrente de NW (CONTI , I975).

o leste de São PauIo encontra-se numa faixa onde as

massas de ar se reveza¡n en rápida sucessão. Há uma verdadeira

encruzilhada de influências. En qualquer estação, princÍpaIÌnente

no outono-inverno, o ar polar penetra e difunde suas

caracterl sticas, enquanto a nassa tropical Attântica, proveniente

de l-este ou de nordestef se apresenta com nenos freqüência.

No verão, a penetração das nassas quentes, originadas no

interior do continente e associadas à instabilidade responsável-

pela fornação de nuvens de grande desenvolvirnento vertical
( CumuJ-onirnbus ) , provoc" ""hrrvas localizadas.

Taubaté localiza-se na parte central do Médio Vale do

Rio Paralba do Sut, a uma altitude de aproxinadamente 570 m

sobre o nfvel do ¡nar e en posição abrigada em relação aos ventos

oceânÍcos, procedentes de este e de sudeste, onde, segundo CONTI

(1975), se constata o efeito "FöEHN|', en virtude da posição de

fundo de vale € oon6eqü6nt6 Çonproøãão adiabátfoa clo ar 6tn
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movimento descendentef existente mesmo nesta região hipsotérrnlca.

Os fndices tér¡nicos encontran-se entre \5 e 25 eC, os ventos são

de fracos a moderados com elevada freqüência de cal-marias, com as

direções nordeste e sudoeste coincidentes às do vaLe,

o efeito I'FöEHN" foi determinado inicialmente nos Àlpes

suÍços. É o resultado da elevação do ar quente e úmido a

barlavento das montanhas, que sofre resfriarnento, atÍnge a

condensação, for¡na nuvens orográficas e desce a sotavento quênte e

seco .

Pela cLassificação de KöPPEN, segundo SETZER (1-946) , o

clina que envolve a área das várzeas e todos os depósitos

terciários (Bacia de Taubaté) é do tipo cwa (quente com inverno

seco). Das áreas ¡nais elevadas (Serras do Mar e Mantiqueira) até

São Paulo, forma-se um corredor, con o tipo climático Cr4rb de

KöPPEN (clina tenperado ou quase temperado, co¡n inverno seco),

NIMER (L989) atribuiu para a região os seguintes

domfnios e tipos climáticos (Fiq.3, pa9.2L): clina rnesotérmico

rnédio superúmido, que ocorre acima das cotas de 1,600 n nas Serras

do Mar e da Mantiqueira,' nesotérrnico brando superúnido, em

altitudes menos elevadas nas nesnas serrasi cl-ina rnesotérmico

brando serni-únido, no baixo e rnédio curso do Rio Parafba do Sul,

com estação seca ben caracterizada, nun perfodo de 4 a 5 neses e

cLirna mesotérmico brando úrnido, que se encontra na regíão entre as

referidas serras e o val"e.
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No Pro j eto RADAMBRASIL, OLIVEf RÀ et al . ( j-983 ) , nas

folhas sF.23/24 Rio de Janeiro/Vitória, adotaram as normas do

Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (SNLCS),

que desenvolve o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.

Para a região ora estudada, foram determinados os

seguintes tipos: ratossoro amarelo, Latossolo bruno, glei húmíco,

grei pouco húnico e solo orgânico, gue ê o mais irnportante para o

presente trabalho. Este solo é rnuito ácido, possui coloração

escura e uma camada superficial rica em natéria orgânica em

avançado estaclo de decornposição (MUCK) . Trata-se de um tipo de

solo mar drenado que se locariza em áreas abaciadas, com

acumulações orgânicas sobre os depósitos de sedimentos ftúvio-
lacustres, atribufdos ao Holoceno. A presença desse tipo de solo é

mais significativa na depressão do Médio Rio parafba do sul.

5.2 SOIJOS

22

estudado

MEDEIROS

5.3 GEOI'ÍORFOLOGIA

O relevo do Médio Vale do Rio parafba do Sul foi
por AB ' SÁ,BER & BERNARDES ( 1-e56) , ALMETDA (1,964) ,

& AB'S^ÁBER (1"s6s), AB'S^ÁBER (1_969a,b) e CARNETRO (L9771.

As turfeiras estudadas encontram-se inclufdas na

Geomórfica do Planalto Atlântico, no domfnio das zonas

VaLe do Parafba e da Serra da Mantiqueira (Fig,4,

Provfncia

do Médio

pag.23) .
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A Zona do Médio Vale

Subzona dos Morros Cristalinos
enquanto a Zona da Serra da

apenas, pela Subzona Ocidental.

de acordo com ALMEIDA (1964):

A.l- Subzona dos Morros Cristalinos: corresponde

às paisagens de rrMar de Morrosrr, resultantes do efeito da

drenagem, controlada por rochas e estruturas.

4.2 Subzona da Bacia de Taubaté: apresenta um

relevo de baj-xas e extensas chapadas, associadas a amplas colinas,
nos sedimentos terciários da porção central.

A - Zona do Médio Vale do Paralba:

do Parafba do Sul subdivide-se em

e Subzona da Bacia de Taubaté,

Mantiqueira faz-se representar,

Tais subzonas são descritas abaixo

B.l- Subzona Ocidental: para ALMEIDA (L964) esta

subzona alén de caracterizar-se pelo rrfronte erodido do bloco de

falharr, abrange também rrgrande área, cujo relevo resulta da

profunda escul-tura do Pl-analto Sul-Mineiro, não só petos rios da

Bacia do Paralba como a do Tietêfr.

24

B Zona da Serra da Mantiqueira

As planícies de inundação (várzeas) apresentam carac-

terfsticas típicas de rios meandrantes, com bacias orgânicas, cor-
dões, braços mortos de rios em todos os estágios de entu-

thamento (VERDADE et a7. , 196L) . As várzeas atuais são



25

anplas, con largura de até 6,1 kn (fazenda Monte-Alegre), e

excedem quatro vezes a largura de sua faixa de meandrosr. em são

José dos Campos, a largura diminui para 500 n.

As colinas cristalinas, de acordo com GATTo et a7.

(1-983) no Projeto RADAMBRASIL, apresentan profunda alteração,

cobertas pelo manto coLuvial areno-argiloso, co¡n Linhas de seixos

na base. Os pequenos aÌvéolos entremeados às colinas 6ã0

preenchidos por colúvios e/ou sedimentos colúvio-a luvionares .

Para os autores citados, entre os processos atuantes

que modelam as fornas de relevo, encontra¡n-se as retonadas de

erosão que dessecarn as encostas convexas, São comuns ravinas e

grandes voçorocas. Fluxos de massa ( escorregamentos e

desl-izamentos de terras) ocorrem até o sopé das encostas,

compondo os alvéolos e as planfcies aluviais, associados aos

fluxos de água (pluvial e/ou fluvial) que aceÌeram o processo de

colnatação dos va les .

As rochas terciárias apresentan colinas tabuliformes

esculpidas, que se desmenbram em espigões e coalescen com as

coLinas do embasamento. Elas apresentan os topos arredondados co¡n

tendência à convexização das vertentes e, tem à frente, os

terraços ern vários nfveis e as várzeas anpLas.

Os terraços fLuviais do Rio Parafba do Sul apresen-

tarn-se dessecados em cofinas rnuito ampl-as e geram reLevos tabu-

liforrnes e descontlnuos. o nlvel, inferior posiciona-se de 3 a I n

acirna da pJ-anfcie da vârzea, com cascaLhos e areias grossasf

passando gradativanente ao nlvel superior, capeado por aluviões
antigos, que coaLescem com as rampas de cotúvio dae felçõee



tabuliforrnes sobre os sedirnentos terciários.

5.4 . FITOGEOGRÀFIA E FIÎOECOLOGTÀ

A fitogeografia do Brasil tern sÍdo objeto de estudo de

botânicos e de geógrafos, dentre os guais: MARTTUS ( j.B4O - 1969),

CÉSAR DIOGO com base en GONZÀGA DE CÀMPOS (1926), SAì{PAIO (]g4S) ,

ENGLER 6. GrLc (Le4e',t , RrZZrNr (1e63), ROMART Z (1e68), ÀNDRADE-LIMA

(1966), Projeto RADAMBRASIL e INPE (L983; apud URURAHY e¿ âI .,
L983), VELOSO (7962 | L966), VELOSO 6( GóES-FIr,HO (1982), VELOSO et
a7. (1991), HUECK (L972) e HUECK & SEIBERT (1981).

A divisão do território brasíl,eiro em domfnios ou

provfncias morfoclimáticas deve-se aos estudos efetuados por

RUELLAN (L953). CATLLEUX & TRICÀRT (L959) , TRICART (L95S) e

AB ' S.Á,BER (1963, tg66, 197O, L97Lt L977b, 1981).

Segundo ABrSÁBER (7970') | cada dornlnio é representado
peLos caracteres vegetais e feições rnorfocL imáticas (fatores
geornórficos, climáticos e pedológicos) que representarn a

homogeneidade de um conjunto paisagfstico. À vegetação é a

melhor representação dos elementos cfimáticos gue influenciaran a

natureza dos processos morfocL imát icos.

AB'SÁBER (Lg77b) elaborou un napa para a América do

suL, estabelecendo 27 donfnios rnorf oc l_ i¡nát icos e f itogeográf ícos,
baseando-se en fatores c I irnato-geonorfológicos, fitogeográf ícos,
ecológicos e no napa de vegetação da Arnérica do sul, proposto por

HUECK (1e72).

De acordo co¡n eEses domfnJ-os, na região do Va].ê do Rlo

26
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Paralba do suJ- e nas áreas círcunvizinhas, ocorrem do;s domlnios

fundamentais: L) o domlnÍo dos chapadões tropicais recobertos por

cerrados e penetrados por f lorestas-ga Ìeria; 2) o domfnio das

regiões serranas, tropicais (¡rnidas ou dos rrmares de morrosrr

extensivanente f lorestados.

EITEN (I97O, L972, I9a3) estudou a vegetação do Estado

de São Paul-o, eLaborando um diagrama, com várlas cLasses baseadas

na cornposição florfstica e na fisionomia e nas séries agrupadas

por MARTïUS: Napeasr Dryades oreados, Harnadryades e Naiades.

O conceito de fitogeografia apresenta a distribuíção das

plantas pela superffcie terrestre. Os eLementos básicos de

diferenciação desses territórios essenciaLmente florfstÍcos são:

os taxa ou endernisrnos de grupos sistenáticos, ausência de certos

taxa ou partì.cular abundância e relativa riqueza florfstíca em

gera1. Uma região fitoecológica apresenta una hierarquia nas

formas de vida, conforne o espectro biológico rnundiaL de RAUNKIAER

(1934 ì apud URURÀHY et al..f 1983), gue elaborou paraì.elarnente u¡n

esquema paleoclinático onde a estrutura vegetal do¡ninante

- florestal e carnpestre - era de fáciÌ reconhec j-mento.

À região do Médio Vale do Rio Parafba do Sul apresenta,

ainda, áreas cobertas por vegetação fLorestal: floresta onbrófíLa

densa, fforesta estacional semidecidual-, floresta ombrófiLa mista
e canpestre: savana ou cerrado, for¡nações pioneiras com

infLuência fLuvial e áreas de contato savana/floresta ombrófila.
AtuaLmente essas áreas encontra¡n-se reduzidas a al-guns

agrupamentos florestais prirnários co¡n pouca intervençãor oü

secundários fragmentados e por vegetação canpestre
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descaracter i z ada por sucessivas queirnadas de origen antropogênica.

segundo vELoso e GóES-FILHO (1982), a florfstica atual-

da vegetação brasile.ira é neotropical- por excelência, com J.igações

austraÌásicas, africanas e euro-norte a¡nerÍcanas. As Serras da

Mantiqueira e do Mar e a Anazônia apresentarn místura de elementos

australásicos (Coniferales) , nas áreas elevadas.



Ilr - o eUATERNÁnro suL-AMERTcANo

1 - ÀAPECTOS GERAIE

VAN DER HÀMMEN (1991) sumariou os estudos, das mudanças

cLirnáticas gue af etararn a América do sul dr¡rante o Quaternário
(anexo X).

No últirno ciclo glacia I- interglacia 1 ,

relativamente únido e ¡nais fresco, no perfodo

25.OOO/30.000 anos A.P.; no perlodo de 21.000 - l-4.0OO anos

4.P., o cLima foi frio e muito seco; entre 13.000 e L0.OOO anos

A,P,, o clina tornou-se ¡nais quente e rnais (rmido e, de L0.O0O anos

A.P. ao presente, aproximou-se ¡naís do atuaI, embora com

oscilações na ternperatura e na precípítação pluviornétrica.

No finaL do últino gJ.acial (13.00O anos A.P.)f a6

tèmperat.uras elevaram-se com oscilaçõesr. no Holoceno médio,

o clína foi
50. 000 e
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apresentavan-se de ! e a 2 ec mais altas que as da atuaLidade e,

nos (rltimos 3.ooo anosr elas foram mais baíxas. o cl-ima do frltino
glacial e do Holoceno en geral- foi cons iderave lrnente mais úmido,

que o do pleniglacíal superior.

Em reÌação aos últirnos 5.000 anos, foi assinalada uma

seqüência de perfodos ora rnais secos con baixos nfveis de água,

ora mais úmidos com sucessivas inundações, que influlram

cons j-derave Imente na vegetação.

En algunas áreas, durante deter¡ninados intervaLos

clináticos, a floresta tropical desapareceu e foi substitulda por

savanas ou semi-desertos, cono foi relatado para o sul da Bacia

Arnazônica, na Bolfvia e no Brasil- (vAN DER I{AMMEN, 199L).

Na Cordilheira oriental (Fuquene), no planalto de

Bogotá, os úLtimos 35.000 anos foram estudados por VAN GEEL & VAN

DER HAMMEN

(199L). Esses estudos nostraran que, há cerca de 21-.000 anos À.P.,

o clirna foi extrernarnente frio e, entre 21.000 e L4.000 anos 4.P,,
rnais seco.

Na Venezuela, SALGADo-LABoURIAU (L982b) e SALGADo-

LABoURIAU et aL. (19921 realizaran estudos pal-inológicos no lago

Valência, a 400 m de altitude. A base da seção foi datada de

13.000 anos A.P.; no entantof as inforrnações polfnicas indican

eue, por influência de un clirna nuito seco, o lago secou e a

região foi ocupada por veqfetação serni-árida.

SÀIJGÄDo-LABoURIAU (199L) e SALGADO-I-,ABOURTAU et ,a7.

(L992) assinalaram, com relação aos Andes Venezuelanos (Mérida).

(L973) e, posteriormente, por VAN DER HAMMEN
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mudanças clináticas ocorridas nos últinos 13.00o anos. Essas

mudanças apresentararn cinco fases frias, há cerca de 700 - 100,

940 - l-.34O, 5.3O0 - 6.25Ot 9.500 - 1"1-.7OO e l-2.3OO - 12.7O0 anos

4.P., sugerindo que a tenperatura nessas fases foi aba j"xo da

rnédia. As duas fases quentes ocorreram entre 2.500 - 3.000 e

3.700 - 4.900 anos 4,P., con tenperaturas aci¡na das atuais.

Na Lagoa de Los Lfrios, SALGADo-LABoURfAU et a7.

(L991) detectaram uma transição clirnática, ocorrida entre 9.300 e

8.500 anos A.P. Antes de 9.300 anQs 4.P., o clima era frio e seco

e, posteriornente, tornou-se mais úmido.

Na cuiana, surinane e em sedimentos quaternários da

Amazônia, VAN DER HAMMEN (L961" , L97 2 | L97 4) constatou que, há

cerca de 10.000 anos 4.P., o nlvel do rnar estava ¡nais baÍxo

(último glaciaf) e a savana, con vegetação rasteira seca, se

estendeu pel-a atual costa desses pafses. Dessa forma, os clirnas

maís frios correspondiarn às épocas glaciais e os cLi¡nas úmidos, às

interglaciais.
segundo vAN GEEL & VAN DER HAMMEN (1973) e YBERT (L988),

o nfvel da água nos lagos dos Andes tropicais se elevou entre

L3.ooo e Lo.ooo anos A.P., quando o cLirna tornou-se mais fi¡nido.

Nos Andes tropicais, o clima tornou-se gradualnente mais

quente, no ínlcio do Holoceno e no Holoceno nédio as ternperaturas

anuais foram mais elevadas de 1 e a 2 ec que as atuais, no

entanto, existirarn alguns intervalos curtos e relativa¡nente ¡nals

frios, como há cerca de 6.000 anos A.P. No l{ol-oceno superior'

após 3.ooo anos 4.P., o clima tornou-se mais frio (VAN DER IIÄ¡{MEN,

1974; THOURET & VAN DER HAMMEN, rggLi apud VAN DER I{AMMEN, 1991).
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KUHRY (1988) surnariou as variações da temperatura e da

umidade atrnesférica no HoIoceno, rnostrou que as turfeiras se

formaram entre 5.OO0 e 3.O00 anos .A.P., devido à expansão de

Sphagnum nos pântanos, e gue após 3,ooo anos A,P. o clima foi mais

seco.

VAN DER HAMMEN (1986) | baseando-se nas datações

radiométricas e no conteúrdo poJ.fnico dos sedimentos de deltas

das terras baixas tropicais, indicou perfodos de precipitações

relativamente baixas, há cerca de 7.o00, 5.5o0, 4.70o e 4.000 anos

A.P. e no Holoceno superior, entre 2.7oO - 2.3QQ, 2.L5O-2.O5O,

1.500/L.400-1.300 e 750-650 anos 4.P., assinalando que o úrl.timo

coincidia corn o perfodo ¡nedieval quente.

Segundo vÀN DER HAMMEN (op.cit, ), a cobertura vegetal

tanbén rnostrou un perfodo únido entre 45O-23O anos A.P. e um

perfodo seco entre 230 e 90 anos A.P.

Na área de Santa Cruz de Ia Sierra, na Anazônía

boliviana, S ERVANT et a7. (l-981-) registraram o desaparecirnento da

floresta (pelo menos localmente) e a forrnação de dunas entre 7.000

- 5.000 anos A,P. e 3.400 - l-.400 anos A.P.

Com relação aos eventos do PLeistoceno (VAN DER

HA-IqMEN,199L) , as fases glaciais e interglaciais estão

refletidas na história da vegetação tropical de nontanha, nos

Andes: o pleniglacial inferior e nédio do úl"timo gtaciaì.

constitufrarn un perlodo de precipitações elevadas; durante o

pleniglacial superior, ocorreu urn perlodo nuito seco (entre 20.000

e L4.O0O anos A.P.), o que causou a ressecação de muitos Lagos na6
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montanhas, a expansão das savanas e, conseqüentenente, a

dininuição da área de florestas tropicais. Por isso, houve a

divisão da floresta tropical amazônica, nas porções nordeste e

sudeste. As temperaturas nas montanhas foram de 6 e a 9 eC mais

baixas que as atuais, enquanto, nas terras baixas tropicais, podern

ter sido de 2 e a 6 eC rnais baixas.

Esse parece ser um padrão geral para o cIi¡na quaternário

do cont,ínente sul-arnericano.

2 - O QUATERNÁRIO NO BRASIL

2.1 - PAIJEOCIJI¡.{A

o Quaternário caracteriza-se por uma grande

instabilidade clinátíca de' caráter clclico, abrangendo, no

he¡nisfério norte, cictos de climas glacial e quente. Fases menol:es

e varíadas, dentro dos grandes cicLos clináticos, evÍdencíarn

nunerosas flutuações cli¡náticas que causararn profundos irnpactos

nos ecossisternas globais.

Mudanças nas condições de sedimentação, erosão e regine

hidrológico correspondem a clirnas únidos ou secos. Essas variações

(BIGARELLA et af ., l-975) infLuenciararn a distribuição do

revestimento florlstico regional, que resultou nas sucessivas

expansões e retraçóes da veqetação rnais aberta, representada pelos

canpos, cerrados e caatingas.

BIGARELLA & SÀLAMUNI (L96L) | BTGARELL,A et a-Z. (196]-,

1965 , 7975), BrcAREr..,r.,A & AB ' SÁBER (L964) , ANDRADE et a7. (7963,

apud BIGARELL¡A, 1964) e BIGARELÍ,A & ANDRAÞE (1965) oonoluf rarn que,
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no Brasil, as condições clináticas, nas épocas correspondentes às

glaciações pleistocenas, eram seni-áridas e, nas fases

interglaciais, rnais quentes e únidas,

STLVETRA (1-942) | RUELL,AN (L943l , DE MARTONNE (L943-

7944') , RICH (1953), ODMAN (1955), AB'SÁBER & BERNARDES (L956),

EBERT (1960), BARBoSA (L962) e CHRTSToFoI-,ETTI (l-969), baseados na

geonorfologia, sugeriram a presença de glaciação no Itatiaia

durante o Pleistoceno. DoMINGUES (L952) e PENALVA (1967, L974') ,

contrariando as idéias dos autores anteriores, conclufram que a

rnorf ologia do Pfanalto do ftatiaia não estava ligada ao trabalho

de geleiras de altitude no Pfeistoceno, e sim à erosão que modelou

o relevo, seguindo as condições impostas pelos elenentos

estruturais. Entretanto PENALVA (L974) não excluiu a possibilidade

da existência de pequenos depósitos de neve e de gel-o.

C.M. CLAPPERToN (L989; sUGUIo, Inf .Verbal-), em visita ao

Itatiaia, discordou da presença de glaciação, enfatizando que não

existe¡n no 1oca.l evidências da paisagern glacial.

De acordo com BfGARELLA et ä-2. (L975) | a AtLântico suL

exerce infl-uência na círculação atmosférica. As condições

rneteoroJ-ógicas são controladas pelos anticicLones subtropicais

do AtÌântico e do Pacffico, pelo anticiclone rnigratório polar e

pelo centro de baixa pressão do chaco. A rêdução da radiação

sol-ar, durante as fases glaciais, resul-tou na conseqtiente

diminuição da tenperatura oceânica, acompanhando o deslocanento

do anticicl-one do Atlântico SUI para o norte. A evaporação ao

longo do cinturão dos ventos alfseos dirninuiu; conseqüentenente, a

Arnérica do sul foi atingida por ventos secos, o que orlgJ"nou
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condições de semi-arÍdez e até de aridez sobre a maior parte do

território. Enbora essas conclusões estejam corretas, foram

baseadas em depósitos que hoje, em alguns casos, são atribufdos

ao Terciário; portanto, mais antigos (SUGUIO, Inf. Verbal) .

DÄMUTI{ & FAIRBRIDGE (I97o) | coln base nos estudos

efetuados en testemunhos rnarinhos do Atlântico s\¡I, nas

proxirnidades das cuianas e do Brasil (norbe e nordeste),

encontrara¡n, nas areias turbidfticas, 25 a 60Z de feldspato. A

presença deste mineral instável nos depósitos do úIti¡no estágio

glacial-, levou os referidos autores a acreditarem que grande parte

do nordeste da América do sul apresentava nessa época un clima

semi-árido.

No estudo d.e testemunhos do fundo do Atlântico sul,

GRooT & GROoT (L964) verificaram que os sedimentos de idade

glacial pleistocena contên, predorninantenente, grãos de pólen de

vegetação de canpo, sugerindo para o Brasil uma paisagern

constitufda de savanas (cerrados) ou pampas' e não, de florestas

subtropicais.

Pelas datações radiornétricas e pa.teopat inológicas

reaLizadas no sul do Brasil, ern sedirnentos tidos por BIGARELLA

(Lg64) como quaternários e que evidenciam nudanças climáticas

clclicas, são considerados atual¡nente rnais antigos (terciários) .

BARRETo & SUGUIo (L993) efetuaram a datação absoluta

pelo método da termolu¡ninescência em areias das paleodunas do

Médio Rio São Francisco (BA) e obtiveram a idade aproximada de

7.400 anos 4.P., representando una fase paleoclimática rnais seca

que a atual. Os autores chegaram à concluÊão de que esÉtaÉt
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paleodunas representan a sedimentação eólica poì.icfc1íca,

relacionada a diversas fases de alternância paleocLirnátíca

durante grande parte do Quaternário.

Pesquisas realizadas por SUGUIo et al . (1985), MARTIN

et al-. (L987 ¡ apud MÄRTIN et a7., L991a/b) , IIIARTIN & FLEXOR

(1992) e MARTIN et a7.t (L992b, L993a/b'), nos cordões litorâneos

da planfcie costeira da foz do Rio Doce' na planfcie costeira do

Rio Paralba do Sul (RJ) e e¡n lagos próximo a Cabo Frio,

deterrninararn a ocorrência de fases de inversão na direção das

correntes de deriva litorânea desde 5.000 anos A.P. até hojel

provocadas por modificações na direção das frentes de onda de NE e

de SEr que se encontram associadas às variações da circulação

atmosférica (ao regine de ventos) .

MARTIN et aL. (L99Lbt 1992a) reportaram-se aos estudos

realizados sobre o cornportamento da vegetação na serra dos

Carajás (PA) e conclulrarn que nos últÍmos 7.000 anos, ocorreu u¡na

sucessão de perfodos secos, também atribufdos às variações no

nfvel do lago Títicaca. A descontlnua sedimentação arenosa na

d.ese¡nbocadura dos Rios Piúra e chira (Peru) tambérn relaciona-se a

uma sucessão de perfodos chuvosos sobre o deserto de sechura, com

duração superior aos das chuvas provocadas pel-o clássÍco fenôneno

'r El" Niñotr .

Esse fenômeno corresponde a uma anomalia ocasional da

temperatura na superffcie das águas do oceano Paclfico. ocorre

geral"mente em dezembro e provoca o aparecínento de águas quentes

ao longo da costa sul do Equador e ao norte do Peru

(Ftg. 6, pag. 37).
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Figuro 6 - Trojetório esquemdtico do odvençõo polor e dos ventos olíseos, que sõo gerodores de dois
sistemos de ondos otivos oo longo do porçõo centro I do costo brcsileiro, Morlin el a_1. (lggl o)

Situoçõo Normol (B) Situoçõo "El Niño"
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Durante o outono e o inverno, a América do sul é

atingida por sistemas frontais (frentes frias), que no oceano são

aconpanhadas de ventos e ondas provenientes do SUL

Quando ocorre o fenômeno "EL Niñorr, a corrente de jato

subtropical intensifica-se, estende-se da costa do Peru ao

sudeste do Brasil e, no inverno, bloqueia as frentes frias e as

ondas do setor sul. Inpedidas de se desLocarem para o norte,

provocan a formação de duas zonas de contrastes! uma, ao sul,

çaracterizada por chuvas catastróficas, e outra, ao norte, com

seca rigorosa. Esses fenôrnenos forarn registrados em 1972, L976 el

co¡n maior intensidade, en 1983

Na costa brasileira, as correntes de deriva litorânea
são cornandadas por duas frentes de onda: uma que vern do NE,

relacionada aos ventos allseos e outra, de S-SE, pèIa penetração

das massas de ar polar. Por ísso, na porção central da costa

brasileira, quando as frentes frias são bloqueadas, a frente de

onda de NE torna-se mais eficaz.

MARTIN et a7, (L99La/b, 1992a) e TURCQ et a7. (L993a)

acreditava¡n que as ano¡nalias atuals, provocadas pelo fenômeno trEI

Niñorr, poderiam relacionar-se a fenômenos senelhantes ocorridos

nos (rltimos 5.OO0 anos. com freqilência e duração de dezenas ou

centenas de anos, e não, de alguns meses. Esses fenômenos

modificaram a direção das correntes de deriva Litorânea e causaram

mudanças na geornetria dos cordões lítorâneos da foz do Rio Doce.

o bloqueio das massas polares pela corrente de jato, orlginou
perfodos de seca, detectados nos depósitos continentais no norte
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Datações pê1o método do radiocarbono, efetuadas por

TURCQ et al.. (1987), em depósitos continentais do sudeste e

centro-oeste do Brasil, deter¡ninara¡n alternância de fases

deposicionais e erosivas, que poderiam tanbém relacionar-se ao

bloqueio das frentes frias na faixa costeira. Essas flutuações

climáticas regionais apresentam perfodos caracterizados por

argilas orgânicas de paleocJ-ina provavelrnente mais únido, con

idades êntre 32.ooo e 21-.000 anos A.P.; por sedimentos f l-uvj.ais e

colúvios entre 17.ooo e L3.0o0 anos A.P. e, entre 5.000 e 6.000

anos 4,P,, por uma fase erosiva seguida de sedimentação fluvial
que caracteriza u¡n paleoclirna mais seco.

TURCQ et at. (L993b) estudaran depósitos orgânicos no

Brasif central, cujas datações, pe).o método do radiocarbono,

mostraram que os depósitos se originaram em duas fasês: entre

32.Ooo - 19,000 anos A.P. e de 10.000 anos A.P. até hoje.

Entretanto, entre 19.ooo e 10,000 anos 4.P., esses depósitos foran

escassos.

os diferentes marcadores indicaram que entre 28.000 e

19.000 anos 4.P., o clirna foi mais seco. No Brasil centraL, en

conseqüência da significativa sedinentação orgânica, houve

defasagen nas mudanças clinát.icas, provavelmente ocasionada pela

Lentidão dos processos de descarga e recarga dos lençóis

freáticos. Após o últirno glacÍaJ- no hernisfério norte, a partir de

L3. ooo anos A. P. as precipitações foran rnais acentuadas;

entretanto, no hemisférÍo sul, a sedi.rnentação orgânica

intensificou-se somente entre 6,00o e 4.00o anos 4.P., o que gerou

39
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atraso na reconposição das zonas pantanosas, talvez provocado

pelas fases secas que ocorreram no Holoceno'

As datações pelo método do radiocarbono, efetuadas por

TURCQ et a-U. (]-992) , associadas às interpretações hidroJ.ógicas de

sucUlo et a7, (1992) em diversas áreas do sudeste brasileiro,
perrnitíram concl"uír que o intervalo entre 18.ooo - 13.o00 anos

A,P. teria sido um perfodo de seca, o que foi constatado pela

escassez dos depósitos orgânlcos, provavelnente, pela descarga

insuficiente de água, resultante do aba j,xamento do nfvel dos

1ençóÍs freáticos. Apesar disso, houve urna fase rnais únida no

perfodo entre 16.000 - l-5,0o0 anos A.P. Essa fase assoclada aos

depósitos orgânicos de 30.0oo, 20.000, L0,00o - 9.ooo anos A.P.' e

após 8.ooo anos À.P., caracterizaram a elevação do nlvel dos

Iençóis freáticos e uma descarga rnais eficlente.

A cobertura vegetal foi provavelrnente ¡nenos desenvolvida

entre 18.ooo - 8.000 anos A.P. As chuvas terÍan sido fortes e

concentradas en poucos mesesr com a estação seca mais extensa,

irnpedindo o melhor desenvolvinento da vegetação e possibilitando

grande erosão nas encostas. Nos perfodos de estabilidade 16.000 -
15.000, 1-0.000 - 9,000 anos 4.P., e após 8.000 anos A.P.,

ocorrera¡n modlficações na cobertura vegetal e/ou varj-ação na

quantidade e qualidade das precipitações pluviométrÍcas. A

presença de fragmentos de madeira, há 9.5oo anos 4.P., indica que

o Iirnite Pleístoceno - Holoceno foi marcado peLo começo da

expansão da veqetação atual.

FERRÄRI & FITTIPAL,DI (L993) realízaram estudos nas

cavernas do sistema santa Rita, Iraquara (BA), onde constataran
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feições e depósitos de preenchinento nos condutos subterrâneos, o

que indica a oscilação do nfvel freático, talvez ocasionado pelas

fLutuações climáticas. Verificaram gü€r durante a evolução do

sisterna, ocorreu um rebaixanento generalizado do nfvet
hidrostático, resultante de um paleoclima mais seco. Após essa

fase, pela presença de depósitos de preenchÍnento, o nfve.I voltou
a elevar-se etn muitas passagens.

os bivalves encontrados nun desses depósitos foran
datados pelo rnétodo do radiocarbono, que indicou a idade de 16.80o

+/- 7,000 anos 4.P., evidenciando que. nessa fase, devido a un

paleoclina mais hnido, o nlvel hidrostático se elevou pelo nenos

L0 metros. Posteriornente as condições paleoclimáticas rnaís secas

provocaram o rebaj-xamento do nivel hidrostático.
As glaciações pleistocenas ocasionaram variações

cli¡náticas de orden rnundiaL. A teoria postulada por MfLANKoVITCH

(19a]-i apud MARîIN et a.2.., L986), para expticar a origern das

gJ.aciações, considerou a variação da inclinação do eixo terrestre,
a precessão dos equinócios (variação no periélio da órbita
terrestre) e a variação da excentricidade da órbita terrestre,
cono fatores das flutuações climáticas sisternáticas na

dist,ribuição sazonal e geográfica da insolação,

periodicidade de cerca de 4o.ooo anos; a preces6ão dos eguinócios

ocorre em intervalos de aproximadamente 26.000 anos e a variação

da excentricldade da órbita, em lntervalos de mais ou nenos 90.000

anos .

A inclinação do eixo

Entretanto, para MÀRTIN et al . (L992)

terrestre varia com a

os fatores
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astronômicos não foran a única causa das variações clirnáticas, rnas

ta¡nbém os fatores geoffsicos e geológicos. Nas curvas de 18o /L6o

dos testernunhos oceânicos, a abundância de 18o relaciona-se a

cli¡nas frios (glaciais), cujas curvas de variação são atualmente

consideradas curvas de pa leog lacíações,

As divergências entre as curvas eustáticas regionais do

Brasil e as do nordeste da Europa, referentes ao Holoceno,

observadas nos sedimentos oceânicos con base nas flutuações das

proporções L8o / 160 e no registro de nlveis ¡narinhos de idades

destoantes, taLvez sejarn conseqilência da geóído-eustas ia .

O terno geóido-eustasia corresponde a deformações da

superffcie (qeóide) e aos desvlos regionais de densidade da água,

provocados por anomalias no campo de gravidade (MARTIN et a7.

L986). No entanto, MöRNER (L976) sugeriu que o termo geóido-

eustasia seja redefinido simplesrnente cono rrnudanças do nlvel do

Inar rr .

2 .2 - PÀI,EOFITOGEOGRÀFIA X PÀTJEOATTOCIJI¡4A

A sucessão paleoflorfstica, aJ.ternada no continente SuL-

Americano durante o Terciário tardio (Plioceno) e o infcio do

Quaternário (Pleistoceno), resuLtou de rnudanças cl-ináticas e

ecoÌógicas bruscas (ABtSÁBER, Lg77a). os estudos geomorfológicos,

sedinentológicos e fitogeográficos sugeren a ocorrência de

sucessões cornplexas na distribuição qa cobertura vegetal-,

associadas às condições clirnáticas úmidas e quentes nas fases

interglaciais, enquanto, nas gLaciais, relacionavam*se às



condições cl-imáticas mais secas e relativa¡nente frias.
MAACK (L947 í apud BfGARELLA, L964) , baseando-se nos

canpos do Paraná, rellquias de um passado maj-s seco, concluiu que

o clima nurna época do Quaternário tardio, havia sido semi-árido,
o que reforçou a hipótese de que os enclaves de ca¡npos nas

florestas do Brasil eram remanescentes de climas passados.

À distribuição atual da vegetação, en certos
cornpartimentos de rêlevo do BrasiI sudeste, relaclona-se corn as

variações clináticas nais recentes (AB'S.ÁBER, L957). A "ilha de

Àraucarja'r de Campos do Jordão e as manchas de campos de cerrados

em São José dos Campos, em pLeno núcLeo do donfnio de rrrnares de

norrosrt intensamente florestados (ABtSÁ,BER, :-967') | confirnan que

as oscilações climáticas teriam modificado o revesti¡nento

florlstico, deixando vestfgios dessas áreas-re I fquias.

Segundo coNTI (t975), nas atuais condições de clina
tropical úmido, foi possfvel verificar a sensfvel dirninuição da

pluviosidade na bacía do Vale do Rio Parafba do Sul, atualmente,

mais seca que a bacia pauJ-istana. Concluiu que, em perfodos de

clina mais seco, sobre un relevo pretérlto nìais acentuado, os

contrastes fora¡n mais expressivos, o que ocasionou verdadeÍras

iÌhas de aridez no interior do vale.

Segundo BIGARELLÄ et al-. (1"975), áreas ecologÍcamente

favoráveÍs ou desfavoráveis a una espécie, modificam-se co¡n o

tenpo, podendo sofrer expansão, retração ou fragnentação. A

disjunção de uma área favorável irnplica o aparecinento de faixas
onde a vida da espécie se torna irnpossfvel (barreira ecológica) ,

Quahdo tais barreiras se expandem ao máximo, aÉr áreas de

43
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sobrevivência são reduzidas e formarn os trrefúgios ecológicosrr.

Nas épocas se¡ni-áridas, as florestas deixararn de existir
ern grande parte do território, restringindo-se a áreas de

refúgio onde as condições climáticas locais perrnltiarn sua

sobrevivência,' nas épocas úmidas, a expansão das florestas chegou

ao máxi-rno.

Nos úLtimos 12.000 anos, os rnini-enclaves de vegetação

xerófila e residuat resistiram l-ocalnente às rnudanças para climas

rnais úmidos, o que deterrninou os principais eixos dos grandes

caminhos de penetração da semi-aridez quaternária (AB r SÁBER,

L977a), no espaço geográfico atualrnente pertencente à América

tropica t .

segundo AB'SÁBER (L977a), durante as épocas glaciais, as

correntes frias, clinaticanente ativas e relatívamente afastadas

de seu eixo atual (FiS. 5, pág. 45), atingiram a costa sul e o

sudeste oriental do BrasiI. Essa situação atribulda ao pÌeist.oceno

(13,000 - 18.000 anos A.P.) resultou na expansão e anpJ.iação das

condições secas, com predorninância das formações abertas sobre as

grandes nassas florestais, que foram reduzidas a agrupamentos de

refúgio em locais topograf icamente preferenciais.

Por isso, os refúgios da Serra do Marr entre São paulo

e Espfrito Santo, devem ter perrnanecido en faixas ¡nais ou menos

descontfnuas na parte superior das escarpas mais expostas à

umidade, enquanto as terras baixas costeiras, anpJ-iadas por

setores da pLataforrna continental, continuaram muito secas,

O do¡nfnio sul-brasileÍro da Araucaria era nenos compacto

e contfnuo que o atuaL, deslocava-se para o norte, por rneio de
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faixas aJ.ongadas paralelas aos espigões e serranias dotados de

cirneiras subúrnidas e úmidas (Paranapiacaba e Canpos do Jordão) .

SETZER (195L) tambén citou a mata de Araucaria, como

relfquia de un passado geológico não rnuito dístante, em que o

clirna se apresentava rnenos únido no inverno e corn verão nais seco

que o de hoje.

A retração das correntes frias para sua posição atuat
(AB'S.ÁBER, Lg77a), iniciada entre Lo.ooo e 8.00o anos A.p., teria
sido acornpanhada de u¡na unídificação extensiva, com retração das

matas de Araucaria, expansão de prados de al-titude en antigas

estepes e tropicalização dos planaltos interiores de São paulo e
do norte do Paraná, corn perda das antigas ligações entre o núc1eo

sul,-brasileiro de araucárias em relação aos seus atuais refúgios
nas terras altas do Brasil sudeste.

segundo AB'SÁBER (198j.), deve ter existido no Terciário
urna geração arcaj.ca de cerradosr güêr de acordo com a abertura e a

expansão das depressões interplanáLticas, recuou para refúgios
internediários. Essas depressões receberia¡n uma segunda geração

de cerrados, provenientes dos refúgios de cirneira, que durante as

flutuações cl-ináticas do Pleistoceno, disputaran espaço com

caatingas e f l-oras secas.

Quando os climas únidos passaram a domÍnar e âs

caatingas se restringiram praticamente ao nordeste semí-árido
atualr alguns cerrados deslocararn-se para NW da Anérica do Sul,

ocupando espaços dos canpos de dunas e de aluviões grossos,

herdados rnáximos da semi-aridez quaternária antiga (pleistoceno
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terrninal), na depressão do Orenoco (MORALES, 1-979l. apud ¡\B'SÁBER,

1-98L).

A distribuição espacial da área dos cerrados retrafdos,
durante o últino perfodo seco do Quaternário, consta de um ¡nacro-

enclave em pleno n(¡cleo alto dos chapadões do Brasii central. Esse

macro-encl-ave permaneceu ilhado ern Goiás e em Mato Grosso,

apresentando à sua volta uma conplexa rede de paisagens:

caat.ingas, estepeè e prados com rarfssÍmos refúgios florestais de

tipo orográfico.

Segundo KLEIN (1975), nos enclaves de campo, é grande o

n(¡mero de ervas e arbustos que possuem órgãos armazenadores de

água; no entanto, não têm utilidade para o clima atual, o que

evidencia que houve condições de semi-áridez ou de estiagem

prolongada em perfodos anteriores,

KLEIN (op,cjt,) constatou ainda a existência de grande

núnero de gêneros andinos na fÌoresta de .Araucarja do BrasiI,
constituindo uma representação dilufda e ernpobreclda da flora da

região sulina dos Àndes .

A teoria dos refúgios baseia-se na existência de

centros de endemismo na Àrnérica do sul Tropical e, especialmente,

na Bacia Amazônica. As tnudanças clirnáticas favoreceran o

deslocamento Local da floresta tropical, substituindo-a por tipos
rnais secos de vegetação, que geraram ref(rgíos isoLados da

f loresta .

Essa teoria foi proposta inicialrnente por HAFFER (1969)

que posteriorrnente, con base em dados taxonômicos

biogeqgráficos, foi aperfeiçoada e rnantida para os diversos grupos



de vegetais e de animais (j¡ PRÀNCE, 1982).

CA¡{PBELL & FRAGT,EY (Ls84), n}is}innl,I et a7. (L981),

COLfNVAUX et aL (L988) criticaram essa teoria' porque a floresta-

refúgio não foi a única causa da fornação de centros endemicos e

de diversidade inter-a¡nazônica. Para eles, rios largos e alguns

outros fatores, ta¡nbé¡n devem ser considerados para explicar os

centros de endernisno e a aLta diversidade.

VAN DER HAMMEN (L991) enfatizou a importância da

obtenção de informações paleoecológícas consistentes e detalhadas

sobre a Arnérica do sul, tão necessárias ao processo de

embasarnento histórico para reconstrução do passado.

2 .3 - PÀI,INOI.OGIA

Estudos patinológicos realizados no Quaternário

brasiJ"eJ-ro, associados às datações pelo método do radiocarbono,

tên possibilitado determinar as épocas em que ocorreranr como

consequência das nodificações clináticas, os avanços e recuos das

florestas. (anexo X).

ABSY (t979) reaLizou esses estudos en sedimentos

holocenos da Bacia Arnazônica (Ro) nos lagos caju, surara, cuninã,

Galheiro e costa da Terra Nova, reconhecendo os principais

perfodos relativarnente secos - datados de 4,000, 2.1o0 e 700 anos

A.P. - já indicados e datados em outros l"ocais da Arnérica do SuI.

ABSY (1985), reunindo os estudos palinológticos efetuados

na Amazônia, constatou a não existência da floresta tropical no

f i¡n do Pleistoceno (até L1.5o0 anos A.P.). Verlficou mudanças

4A
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abruptas, na freqüência de grãos de pólen' na qual pode-se

observar a substituição de una associação de plantas por outra,

devido a mudanças nos regimes pluvionétrico, hidrológico, do nfvel

do ¡nar e a outros fatores ambientais. AssinaLou tarnbém, gue nas

áreas da atual- fLoresta tropical de terras baixas, desenvolveu-se

uma savana de Poaceae (Granineae) que teria sido a vegTetação

predorninante durant,e o úItino perfodo glacial.

Em Rondônia, na parte Sul da Bacia Amazônica na área

de Capoeira e Catira, segundo VAN DER HAMMEN (1-972') e ABSY & VAN

DER HAMMEN (L976), teria ocorrido em épocas remotas um clima mais

seco. Embora a idade precisa não tivesse sido estabeì.ecida, os

autores acreditavarn tratar-se do Pleistoceno Superíor, perfodo en

que a floresta teria sido substitufda pela savana.

Nuna depressão lagunar na serra dos carajás (Pará) t

ABSY et a-l . (199L) e SfFFEDINE et al.. (1991) determinaram quatro

aberturas da floresta ocorridas nos últi¡nos 60.oo0 anos, a saber

la, há 60.0ooi 2ã, há 40.oooi 3â, entre 23.ooo - L1.oo0 e 44,

entre 7.000 - 4.000 anos 4.P,, marcados pela presença de taxons de

savana (cerrado) . outrora, o desenvolvi¡nento da floresta ocorreu

entre 34.000 - 23.0oo, 9.500 - 8.000 e após 3,000 anos A.P.

Na lagoa Santa (MG), PARIZZI et a7. (1993) efetuararn

datações pel,o rnétodo do radiocarbono e por análises

palinoJ-ógicas, num testemunho retirado do centro da lagoa. Os

dados indicararn, com relação à base, idade de 6.4o0 anos A.P.i

depois de 5.000 anos 4.P., a lagoa tornou*se perene. En todo o

testemunho, a vegetação de cerrado é doninante; no centro, a

presença de elementos de nata sugere u¡na urnidade rnais intensa, mas
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no topo, a redução da vegetação arbórea e o aunento de veqetação

de cerrado evidenciam a ação antrópica.

Na serra do Salitre (MG), L.,EDRU (1991) e ITEDRU et a.L.

(L991), con base num testemunho lacustre que corresponde aos

úItimos 30. oo0 anos, reconhecera¡n duas fases secas coÍl

caracterfsticas diferentes, há 10. 50o e 5 . 0o0 anos A. P.

AssinaLaran, ainda, güê, no infcio do Holoceno, há 9.500 ãnos

4.P., ocorreram dois eventos importantes, co¡n altas taxas de

u¡nidade e temperaturas hibernais mais baixas que as atuais; após

8.500 anos 4.P., as taxas de umídade decrescera¡n e as

ternperaturas hibernais aumentaram.

FERRÀZ-VICENTINI et a7, (1990, I99L | 1993) efetuaram

análises patinológicas e datações pelo método do radiocarbono, num

testemunho de una vereda em Cromfnia (Go). concLuiram que entre

41,700 - 27.Loo anos 4,P., o paleoctima foi firnido; entre 26.400 -
23.1oo anos 4.P., era do tipo seco de transiçãoi entre 22-3oo -
L7.500 anos 4.P., mais seco que o atual,' entre 16.7oo - 11.300

anos 4.P., nais seco que na fase anterÍor; entre l-0.4oo ' 7.7oo

anos 4.P., os palinonorfos encontravam-se mal preservados, não

sendo posslvel sua identífícação; e, entre 6.500 - 3.500 anos

4.P., o paÌeocIíma tornou-se gradativamente úmido.

TURCQ et al . (199L) realizaram estudos nos cones de

dejeção ou rampas de colúvio na rêgião entre os Rios Doce e

JequÍtinhonha (Mc). Associararn a evolução dos cones à história
vegetacional que controlou a erosão das vertentes, deterninando,

dessa forma, entre 9.00o e 9.500 anos 4.P., u¡na interrupção nâ

sedimentação, em função do desenvolvimento da cobertura vegetal
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ârbórea mais densa. No entanto, os cones permaneceram ativos até o

HoLoceno Médio, porque a cobertura vegetal não estava

completanente for¡nada.

A anáIise palinológica e as datações pelo nétodo do

radÍocarbono efetuadas por LORSCHEITTER et a7. (1990) nun

têstemunho de colônia próximo à são Paul-o, mostraram, a 78o cm de

profundidade, o desenvolvimento de mata nuna fase de cli¡na ameno,

seguida de u¡na fase corn influência de campo, relacionada ao clima

frio e (rnido há 28,180 anos A.P. A partir desse nfveL, ocorreu

urna brusca mudança .na vegetação ca¡npestre de clima nais seco (há

cerca de 28.180, 21.500 e 18.100 anos A.P.). Àssinalaram, ainda,

que não existe registro da seqüência hoLocena.

ROTH & LORSCHEITTER (1987, L989 , L99O , L99L) , numa turfeira
do Parque Nacional de Aparados da Serra (RS), reaLizaran a

palinoJ.ogia, a datação radiométrica e apresentaran o zoneamento

pollnico em três intervalos estabelecidos para o Pleistoceno e

Hol-oceno. Obtiveran a idade de L0.480 anos 4.P,, para o infcio da

forrnação da turfa (topo do intervalo I), evidenciando que antes

dessa época o clima foi semi-árido con vegetação predorninante de

campos e raridade de Araucaria. Ocorreran então rnudanças

clirnáticas para condições nais quentes e úmidas, fase climática
Atlântica (infcío do Hol-oceno), con modificações no padrão da

vegetação .

As anáIises palinológicas e datações pelo método do

radiocarbono feitas por LORSCHEITTER (L983, L984, lg9g, L992, e
por LORSCHEITTER 6. ROMERO (1985), nu¡n testemunho obtldo na

pLataforma do Rio crande do sul, ¡nostraram as oscj"laçõe6 do nfvel
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do mar pela relação de elenentos continentais e marínhos,

evidenciando o Würm Inicial, o Interestadial Wtlrmiense, o Wilrn

Principal e o Holoceno,

Estudos palinológicos, pedogenéticos e paleoecológicos

efetuados por BOMBIN (1976) na região de Campanha-Oeste (RS), a1én

de mostrar que o sistema do anticiclone polar pacffico, que

originou condições ctimáticas mais secas, com ternperaturas baixas,

infLuenciou a circulação atmosférica da região sudeste.

Possíbilitaram tanbén ao autor caracterizar uma Fase Clinática
AustraL (20.000 - t-4.000 anos A.P.); a Fase Pré-Atlântica (14.00O

- 12. o00 anos A.P. ) , con chuvas interrnitentes e torrenciais,
resultado de urn clj,na ¡nais únido e quente, e o rroptirnumrr da Fase

Atlântica (12.000 - 5.000 anos A.P.) em que o Siste¡na do

Ànticiclone Atlântico domj-nou o padrão clirnático.
Nas Fases Subaustrais (5.00O - 2.500 anos A.P.), as

condições frias voltan a dominar. o padrão do cli¡na atual é o

resul-tado dos Anticiclones do Paclfico e do At,Iântico que, hoje,

estão praticamente ba Ianceados .

No Estado do Paraná, LEMOS et al.. (1981), LORSCHEITTER

& LEMOS (1985) e LORSCHEITTER (1992) realizaram a palinologia de

diversas turfeiras quaternárias e deterrninaram dois ava¡Tços

florestais sobre os campos, fntercaLados pela expansão destes,

ilulgaram, ainda, tratarem-se de depósitos pertencentês ao

Holoceno, cujo infcío foi verificado pela presença de uma fase

fria, seguida de un clirna nais (rmido.

Nos sedimentos quaternários da Bacia de São PauLo,

TAKIYA & YBERT (199L) determLnara¡n una fase seca há 4.732 +/- 60
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anos 4.P., com base nos palinonorfos presentes, que reforçan as

interpretações de MELo et al. (L987) para o intervalo de 5.500 -
2.5o0 anos A. P.

MOURA et a.L. (L993) | real-izaran estudos palinológicos e

datações pelo nétodo do radiocarbono no médio Vale do Rio Paralba

do Sul. os resultados obtidos perrnitiran- thes concluir que os /
I

depósitos coluviais argilo-arenosos apresentavarn no paleohorizonte i¡
r1

A as idades: 9.900, 9,680 e 9.300 anos 4.P., respectivamente, e'os

depósitos argilosos f luvio- Iacustres, as idades 9,57O e 9.545 anos

A.P. os troncos vegetais encontrados nestes depósitos datam em

10. L2 0 anos A.P.

A anáIise palinológíca no topo dos sedimentos argilosos
pernitiu aos autores inferir a instalação da mata; no entanto, os

intervalos inferiores alternan-se e¡n fases de vegetação de

arnbiente aberto e em fases de vegetação mais fechada. Por isso,

reforçaram a idéia de que, no infcio do Holoceno, as condições

paleoclimátÍcas eram ¡naís únidas, favorecendo a instalação e o

desenvolvímento da cobertura vegetaJ-.

Para a planlcie costeira de São PauLo (Baixada

Santista) , ÀBSY (1975) e ABSY & SUGUIO (L975) apresentaram, num

perfil polfnico, os resultados em quatro zonas3 a prirneira,

correspondendo ao inlcio do Holoceno, corn abundância de crarnineae

e Myrtaceae, refletindo un cll¡na frio e seco; a segunda,

representando a fase de mangue com grande freqÍlência d,e Rhizophota

e abundância de forarninfferos, que justifican a elevação do nfvel
do mar; a terceira, caracterizando o aunênto da quantidade de

9rã06 de póIen arbóreo; a quarta, aprê6entando decrésclrno
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acentuado da vegetação arbórea, com Ìigeiro aurnento da vegetação

de campo e a conseqüente díminuição de foraminfferos,
provavel-mente, resuÌtado das atividades antrópicas.

os estudos geomorfológicos associados aos pa1inoJ.ógÍcos,

en turfeiras de campos do Jordão (sP), foram realizados por

MoDENESI (1984, 1988), que constatou a não existência de variação

expressiva nos elementos constitutivos do canpo e da floresta no

Quaternário Superíor.

A Palinologia do Quaternário brasileiro tanbé¡n está

sendo desenvolvida por coRDEIRo & LoRSCHEITTER (L990) na Lagoa dos

Patos (RS) e por NEVES & LORSCHEITTER (1990, 1992) en sedimentos

de una mata tropical paludosa en Terra de Areia (RS).



IV - TTJRFAS

1-DEFrNrçÃOEGÊNESE

A turfa é o estágio inicial- da seqüência de

carbonificação. Define-se como un produto da decornposição de

vegetais, que se desenvolve¡n e se acurnulam em corpos de água ou ern

ambientes saturados (LENZ, 1984 ) .

o acúmulo da nassa vegetal morta ocorre ern condições de

excessiva urnidade, baixo pH e escassez de oxigênio, passando por

processos de decomposição retardada, principalmente bacteriológica

no anbiente retrocitado (hurnificação). A matéria vegetal perde

gradativarnente a estrutura primária, originando produtos residuais

que reagem novanente e se polirnerizarn (processos bio e

geoqufnicos), forrnando compostos de estruturas conplexas, com o

enriquecimento contfnuo de carbono fixo (LEMoS et ãf., 1981 e

LENZ, 1984 ) .
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A velocidade da decomposição da massa vegetal- dependet

alén da sua composiçãor do cIima, ç1uêr se tropical, favorece

una grande di sponibi lì-dade de massa vegetal, e promove uma

decornposição aceLerada, resultando na dininuição da quantidade de

rnaterial a ser fossiLizado como turfa.

Gerações consecutivas de vegetais se transfornam em

turfa, provocando o ernpilharnento de camadas, cujas propriedades

ffsico-qufnicas variam en função da cornposição vegetacional,

do grau de decomposição (geralmente aunenta ern direção à base) e

da quantidade de matéria orgânica (LEMoS et al ., L981 e LENZ,

r.984).

No perf il- de uma turfeira (LIMA et aL. , L982l I os

estratos inferiores apresentan camadas pretas bern deconpostas,

sugerindo um perlodo de prolongada precipitação. Esses estratos,

formados por plantas que vivem abaixo do nfvel da água, mostran-se

nais coloidais e livres de materíais fibrosos ou madej-râs do que

aqueles que são produzidos por p]"antas que vivern acima do nfvel da

água e que caracterizam os estratos superiores.

A cor da turfa pode variar do amarelo ao negro

pardacento, dependendo do grau de decomposição biológica, da

desintegração mecânica das fibras vegetais e da presença de

sedimentos,

os fatores que governan a formação de uma turfeira são:

urnidade, temperatura, nutrientes e acidez (FRASER, L943 ¡ apud

ALPERN, 1981).



2 - CTJASAT¡'ICÀçÃO cENÉTrcA DAft luRFErRAS

A variação na gênese das turfeiras proporcionou a

elaboração de diferentes critérios <le classificação, quais sejarn:

r.) o critério geográfico citado por ALPERN (1981) 
'

eLaborado de acordo com a lnfluência rnarinha e continental,

classifica as turfeiras en paráJ.icas e lfmnicas.

2) o critério botânico, apresentado por BARRABÉ 6. FEYS

(L976) e ALPERN (198L), consta de uma anáIise dos constituintes

vegetais e perníte a deterrninação de turfeiras de floresta ou

lenhosas, herbáceas (topógenas e ombrógenas), de nangues e

mistas.

Para as turfeiras brasileiras, SUSZCZYNSKI (1980)

adotou o aspecto rrfn Naturarr, c]-ass i f icando-as en lamacentas,

secas e l-itif icadas. Quanto ao aspecto I'Meio Ecológico Atual'r,

classificou-as em turfeiras naturais ou geológicas e

antropogênícas,

3 - CLÀg8rtr'ICAçÃO DA TURFA

57

A turfa apresenta reLevantes variações em sua

cornposição. suas propriedades ffsico-gufmicas dependem dos

vegetais, das condições de acunulação e do grau de evol-ução fóssil
(decomposição). Esses fatores, por sua vez, dependern do a¡nbiente

geológico e das condições climáticas existentes na época da

fornação e evolução das turfeiras (SHIMADA & CARVALHO, 1980).

A classificação da turfa objetiva sel-ecl-onar em
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classes ou tipos unifornes, as propriedades mais irnportantes,

que são constantes dentro de cada classe ou tipo.

Na deterninação operacional do grau de decomposição da

turfa, tem sido utílizada a tabela de VoN PosT (Fig.7, pag.59),

que seleciona dez classes (H1 a I{10). LENZ (1984) assinalou que a

tabela foi elaborada para turfeiras de altitudes elevadas de zonas

cLináticas moderada a boreal, sendo proble¡nático seu uso para

turfeiras de altitudes baixas e tropicaís.

apresentou una classificação de acordo com os constituintes

vegetais genéticos, en que usa a palavra rrpeatrr, precedida pelo

nome do vegetal (Sphagnun peat). Entretanto, a classificação

apresentou problemas no reconhecirnento de gêneros botânicos, por

estes constituiren restos de vegetais parcialrnente decompostos.

Para as turfas brasileiras, SUSZCZYNSKI (L98o) sugeriu

a cLassificação em turfa microflora ou hldrica, fibrosa e lenhosa,

en função dos constituintes vegetaÍs, propriedades, aspecto e

gênese .

SHIMADA et a7. (1-981) util-izararn a classificação

norte-americana de turfa fibrosa, hêrníca e sáprica, de acordo

com o grau de deconposição e da quantidade de fibras vegetais. A

classificação foi adaptada por oSTAFIUC (L986) e apresentada na

Fig. 7 (páq.59), sendo tanbém adotada no presente trabalho.

LAPPLAINEN (L979; apud SHIMADA et ã7, , 1981)
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4 - PROPRIEDADES E ÀPLICÀBIIJIDADE DÀ TURFA

As caracterfsticas básicas das turfas, que definem os

diferentes tipos e sua possibilidade de emprego (KUMoTo et a7.,

1985), podem ser avaliadas através da determinação de parâmetros,

como os teores de unidade, de cinzas, de enxofre, o poder

catorffico superior, o carbono fixo, a rnatéria voláti1, a

densidade, a acidez, o conteúdo polfnico, a anáIise de substâncias

traçosr a ternperatura de arnolecimento, a fusão de cinzas e a

determinação dos ácidos húrnico e fúlvico.

A turfa é usada para fins energéticos, há pelo rnenos

2.ooo anos, por muitos povos. sua extração é mecanízada desde

1845 e en escala industrial desde a lq Guerra Mundial

(coNFERÊNCrA DE NATROBT, 1981).

Atualmente, está sendo aproveitada ern regiões carentes

de outros combustfveis fósseis, para gerar energias elétrica,

térmica, industrial e doméstíca.

o processo de aproveita¡nento da turfa tanbém permite a

produção de combustfvels lfquidos (acetona, álcool, benzina,

éter, benzinol, betune, etanol , gasolina, querosene, metanol,

nafta, naftatína e óleos de petróÌeo) e gasosos (butano, etileno,

hidrogênio, metano e propano) . Tanbém possibilita a extração de

subprodutos como: ácido acético, ácido cftrico, ácido pirolêntico,

ácidos húrnicos, arnônia, acetato cálcico, cânforas, nitrato de

turfas, solventes orgânicos, cloreto de sódio e sulfato de arnônía.

Permite a produção ainda de asfalto, alcatrão, piche, clnza

60
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conercial, parafinas, fosfatos, lubrificantes, resj-nas, aç(rcar

processado, sfilfura, tecidos e ceras.

Na agrícu1tura, pode ser usada como substrato para

cul-turas intensivas do setor de hortigranjeiro e de jardinagem' na

correção da acidez d.o solo, fabricação de adubos organo-qufmicos

(MORAES & CALDÀSSO, 1982). O RELÀTÓRIO GOODWTN (1983) apresentou

diversas aplicações da turfa no setor agrfcola, desde

fertil-izantes, húrnus para rnisturar a solos arenosos e argilosos,

adubo orgânico de solubilidade control-ada, rrturfa amoniadarr, até a

fixação de nitrogênio no solo.

KIEHL (1985) citou o uso da turfa como cana anirnal,

rrturfa bacterizada'r, sendo posteriormente reaproveitada na

agricuftura.

A turfa tanbém pode ser utilizada para a alirnentação do

gado, adicionada a uréia e também na forna de aminoácidos. Da

mesma forma, a turfa pouco decomposta pode produzir albumina

para alimentação.

Na rnedicina pode ser usada na cura ou redução de

inflamaçõesf enfermidades de pele' operações anti-sépticas, etc.

SHIMADA et a7. (1981) e KUMOTO et a7. (1985) citaran a

aplicação da turfa cono absorvente de lfquidos, petróleo derramado

no mar, águas polufdas, esgotos industriais, rernoção de rnetais

pesados da água, processador de água mineral e de ufsque.

VILLWoCK et ai. (1-980) assínalaram que a turfa pode ser

usada como agente aglomerante na pelotízação de feffo e MENDES

& CosTA (198L) frisaram ainda que a turfa pode produzir açúcares

(gJ.icose, galactose e açficares arornáticos) .
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A aplicação da turfa estende-se também como isolante

térrnico e sonorof manufatura e moldagem de rnóveis. A farinha de

turfa pode ser usada para fabricação de pólvora, sua serragen para

coberturas cono carga de enchimento de concreto leve.

5 - TRABAI,HOS PRÉVIO8 8OBRE AS TURT'EIRAA DO VAIJE

DO RIO PÀRÀÍEA DO SUL.

À turfa no Vale do Rio Paralba do su1 foi descoberta en

193o na região de Rêsende (Rs) e usada nas fornalhâs das

Locomotivas da Usina Açucareira de Porto Real próxirno a Floriano,

que, mais tarde, substituiu a lenha por turfa nas suas fornal-has.

Na época, o Departamento Nacional da Produção Míneral

(DNPM) efetuou estudos na região para deter¡ninar ocorrências

semelhantes.

FRõES DE ÀBREU (].936), FRõES DE ÀBREU & ROQUETTE

(L937) e TEIXEIRA (1938; apud SHIMADA & CARVALHO, 1980)

desenvolverarn trabalhos sobre o aproveitanento da turfa do VaIe do

Rio Paralba do sut.

Durante a 2a cuerra Mundial (L942), quando faltou o

carvão irnportado, a Estrada de Ferro central- do Brasil explorou

algumas turfeiras para uso nas fornalhas das locomotivas no ranal

de São Paulo. BORGES (1,945'ì apud SHTMADÄ & CARVALHO, 1980)

estudou 16 turfeiras na região, apresentando dadoÉ sobre o consuno

e a qualidade da turfa. Na mesma época, diversas indústrias usaram

turfa em suas fornalhas.
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con o térnino da 2a cuerra Mundial-, o carvão tornou-se

barato, sendo a turfa abandonada e esquecida. KNEeHT (1"955-1958;

apud SHIMADÀ & CARVALHo, 1980) relenbrou a irnportância da turfa na

produção de energia, obtenção de seus subprodutos e como fontê de

matéria orgânica para a agricultura'

En 1978, o Instituto de Pesquisas Tecnol-ógicas do Estado

de São Paulo (IPT) | em convênio con a companhia Energética do

Estado de São Pauto (cEsP), realízara¡n, nas turfeiras do vale do

Parafba, estudos para a avaliação das reservas, definição da

víabilidade do aproveitarnento econômico, perspectivas e

alternativas tecnológicas de seu uso e¡n escala industrial

SHIMADA & CARVALHo (1980) e IPT (1978, L979),

En 1979, a Cornpanhia de Pesquisas de Recursos Minerais

(CPRM) desenvolveu o rrProspecto Turfa no Vale do Parafbarr, no

qual o rrPro j eto caçapavarr , de acordo con AI.,GARTE et a7 . (1982) ,

realizou em 1981, trabalhos de prospecção. os referidos autores

conclulra¡n que uma lavra de até 5 metros de profundidade

corresponde ao conteúdo energétÍco de aproxirnadamente 8,5 nilhões

de toneladas equivalentes de óLeo co¡nbustfvel. o primeiro metro

superior de turfa, onde foran cubadas 1L,45 nilhões de toneladas,

corresponde a un conteúdo energético de 2Lto6L x L09 Kcal-,

equivalente a 2,006 rnilhões de toneladas de óleo combustfvel'

segundo oLrvErRA (1983; apud OSTAFIUC, 1-986), as

cubagens de 5 jazidas, delimítadas na região do VaÌe do Parafba,

entre as cidades de são José dos campos e Taubaté, apresentam as

rnaiores reservas de turfa conhecidas no pafs.

AL.,GARTE et â¿. (1982) aprêsentaran a6 peequlsae
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desenvolvidas pela CPRM nuna área de 52. o0o ha, que foi

subdividida en três bl-ocos, a saber: a) Bloco são José dos campos

(Jacaref - são José dos campos - Eugênio de Melo); b) BLoco

Taubaté (caçapava - Taubaté - Tremenbé) e c) Bloco Pindanonhangaba

( Pindarnonhangaba - Moreira cesar - Roseira), cujas caracterfsticas

são apresentadas na figura abaixo:

Btocos lÉspessu¡E MédiE lEspessuro iláxima

lda furfå (n) lda Tu¡f6 (n)

tl

são José dos

Câmpos

Ìauboté

I

Plndamonhêngêba | 1,5

I

I

2-2,5

lTeor édio lPoder catorffico lcobertura | Área não I

lde cinz6s (%) lsuperior Médio lEstérit I Af(orânte 
I

I 18. s. (Kcat/Ks) lfiédis (cûì) | (%) 
|

>5

Figu¡"å I : Stocos do PTojeto de Caçêpâva
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V - MÉTODOS UTILIZADOS

1 - uÉToDos DE cA¡{po

os trabalhos de campo foram efetuados sob a

responsabi l idade da equipe de técnicos e de especialistas da

Conpanhia Energética do Estado de São paulo (CESP), que já havia
iniciado as pesquisas na região, objetivando o aproveitamento das

turfas no Estado de São Paul.o. A referida companhia explorou una

¡nina de turfa entre l-986 e L99l,, em Eugênio de MeIo,

1 . 1 - EACOIJHA DOA LOCAIS PÀRÀ TESTEUUNfl.âGEI!Í

Nas turfeiras do Médío Vale do Rio parafba do Su1 foran
escolhidas três áreas: Taubaté, Eugênio de MeLo e Jacarel (Figs.
9 e 1o, pá9, 66). Através de napas de lsópacas do projeto

CAçAPAVA, elaborados pela CPRM, foram escolhidos dois locais em
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cada área: um central e outro periférico, representando a seção

mais espessa e a borda de cada turfeira (anexo I).

1.2 - TESTEMUN¡TÀGEU

Utilizou-se o amostrador tipo I'Pistãorr, (Fi9. LL,

pág. 69), desenvolvido pelo ttceological Survey of Finfandtr, güe

pernite obter, por avanço, testenunhos indeformados com 90 cm de

comprimento. Possui u¡na série de hastes que vão sendo emendadas

conforme avança en profundídade (Figs. L3 e 14, pâ9. 70). A cada

avanço, o a¡nostrador foi retirado do furo de sondagern, e a turfa

contida, colocada numa calha de Pvc (Fig, L5, pâ,9. 77).

Para se evitar a contaminação na coleta, após cada

avanço, o aÌnostrador, as hastes e a cafha de PVc foram lavados com

água comum e em seguida com água destilada.

1.3 - DESCRTçÃO DO8 TESTEUUNEoS

Para cada avanço do amostrador ( aproximadamente 90 cm) |

con a turfa colocada na calha de PVC (F'iS. 15 e 16, pâ9.7I) |

real-izou-se prirneiramente a ¡nedida do comprimento de cada

testemunho (por partes de acordo com o avanço) .

os testernunhos foran fotografados e descrítos de acordo

com o tipo de turfa (fibrosa, hêmica e sáprica), classificação

norte-arnericana usada pelo IPT (I97A I 1979') , por SHIMADA et a7.

(L981) e por LEMOS et a7. (1981), que sê baseia no grau de

deconposição e na quantidade de fibras vegetais' Para efelto
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de conparação tarnbém se utilizou o nétodo de VON POST

(LAPPALAINEN, L979; apud SHIMADA et aL., 1-981-), que permite

estinar, visualnente em canpo, o grau de hunificação (H), nuna

escaLa ascendente de 1 a 10 (FiS. 7 | páS. 59) . Consiste na

compressão nanual de urna porção de turfa (FiS. 18, páS. 72),

observando-se a presença, a quantidade e coloração da água

expulsa, quantidade de rnaterial que escapa através dos dedos,

conte(rdo e dimensões das fibras vegetais.

Apresentam-se em anexo os perfis e as respectivas

descrições das sondagens (anexo If): Jacaref - ponto 1- (JR1),

Jacaref ponto 2 (JR2), Eugênio de Melo - ponto 1 (EMl-), Eugênio de

Mel-o - ponto 2 (EM2), Taubaté - ponto 1 (ÎBL) e Taubaté - ponto 2

(rB2 ) .

1.4 - COI,ETÀ DAg ÀUOSTRAA

Após a descrição de cada testenunho, com o comprÍmento

aproximado de 9O cR, efetuou-se sua divisão en intervalos de

aproxinadamente 30 cm (Fig. 1"6, pág. 71) em que foram cortadas

fatias de 2 cm que corresponden às a¡nostras (Fig. 17 , pâ9. 72).

Às anostras então foram acondicionadas en sacos

plásticos, l-acrados corn fita crepe, devidamente etiquetados corn o

número da arnostra , o nú.rnero da sondagern e a área .
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t¡IC. 15r Sondagem Na 6 -- Taubaté - ponto 2

l¡IC. 16: Testemunho na calha de PVC, com as

resPectivas marcas nos Pontos de

cofeta do materj al Palinológico

q,rytririffiHtr:,S,#
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2 - ¡{ÉToDo8 DE LABoRATóRIo

O processamento das amostras para a extração e

preparação do conte(rdo palinológico foi realizado no Laboratório

de Geociências da Universidade de Guarulhos.

Para efetuar a separação dos palinomorfos da turfa,

foram utilizados os métodos convencionais descritos por FAEGRI &

IVERSEN (t_950, 1,975) , ERDTMAN (1_943 , L952, )"969) , BROWN (t-960),

SALGADO-LABOURIAU (1-961-a) , DUI4AIT (L962) , GRAY (1-96s) , ANDERSEN

(1965), MARCEAU (L969), MooRE & I^IEBB (L978) , UESUGUI (L979, 1985)

e YBERT et al. (L992) .

Tais métodos foram combinados e modificados, devido ao

tipo de sedirnento tratado e equipamento disponfvel.

Durante todo o processamento, houve a preocupação com

a contaminação das amostras por palinomorfos atuais em suspensão

no ar. Todo o material utilizado (bequeres, bastões, vidros,

peneiras e tubos de ensaio) foi devidamente lavado com água e

sabão e depois com água destilada. Tomou-se essa precaução em

todas as etapas de processamento das arnostras. Procurou-se sempre

utilizar a capela com exaustor durante o processamento qufmico, a

fim de eliminar os gases.

As amostras foram sempre numeradas em bequeres, tubos

73

de ensaio e vidros, Dâ ordern de coleta.

Confeccionaram-se fichas para

cada amostra, possibilitando visualízar com

evolução do processamento qufmico.

o acompanhamento de

ma].or ertctenc].a, a



A turfa processada

utilizada foi acondicionada

encontra-se depositado no

Universidade de Guarulhos.

Seguem-se as etapas
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foi armazenada em vidros; aquela não

em sacos plásticos. Este material

Laboratório de Geociências da

As amostras foram retiradas dos sacos plásticos,

colocadas em placas de Petri, numeradas e secas em estufa fechada

a 40 eC.

2. L AECÀGEI,I

Após seu resfriamento, foram colocadas

plásticos novos, etiquetados e devidamente lacrados.

do processamento (Fig. l-9 ,pâg. 97) .

Procurou-se utilizar a parte central de cada amostra,

passando-a em seguida pela chama de um bico de Bunsen, a fim de se

evitar contarninação que pudesse ter ocorrido durante a coleta.

Efetuou-se a pesagem de 2 gramas de cada uma das

amostras e mais 2 gramas daquelas que apresentavam material

inorgânico visível a olho nu (denominada de fração adicional). o

restante do material de cada amostra foi devolvido a seus

respectivos sacos plásticos, sendo devidamente lacrados. Para cada

pesagem foi usada uma folha de papel de filtro, descartada em

seguida.

A tríturação do material ef etuou-se em alrnof arj-2,

2.2 - PE8AGEU E TRTTURAçAO

sacos
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tonando-se cuj-dado para evitar perdas. Em seguida procedeu-se a

lavagem do al¡nofariz con água destilada.

a - As amostras trituradas foran coLocadas em

bequeres de vidro de 50 mI e as adicionais ern bequeres de

polipropileno de 500 mI, todos etiquetados e cobertos logo em

seguida com papel de filtro, para se evitar a contaminação por

palinomorfos atuais suspensos no ar.

b - Eliminação dos silicatos: a cada arnostra denornina-

da de adicional e colocada en bequeres de polipropileno de 500 ml,

juntou-se ácido fluorfdrico (HF) a 4oZ, à frio, na proporção 2x

de ácido para una quantidade de sedimento, deixando-se reagir por

48 horas. O uso de bequeres de polipropileno, nessa etapa,

deve-se ao fato do HF atacar o vidro que é derivado da sflica.
Nessa etapa forarn usadas sonente as amostras da fração

adicional, portanto, apenas algurnas amostras foram subnetidas ao

HF. A escolha das anostras com materlaJ. inorgânico, deve-se ao

fato do HF destruir todos os silícatos (biogênicos e inorgânicos),

o que inpediria a observação de microorganisrnos silicosos e/ou

estruturas del-es. Assim, foram subnetidas ao HF, as amostras con

maiores quantidades de sflica. Âpós a reação, os bequeres forarn

compfetados corn água destilada e o material lavado por decantação

(três vezes), Em seguida cada anostra foi centrífugada en tubos de

poLipropileno, a 2.Qoo r.p.m., durante cinco minutos.

c - Elimlnação ila êf tlca col"ol-dal: a reação com o

2.3 - TRATAT{ENTO QUÍMICO
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ácido fluorfdrico proporc.iona a perrnanência de sflica cotoidal- e

s i l icof .luoretos . Para elirniná-1os adiclonou-se ao resfduo dos

tubos de ensaio de polipropiLeno, ácido clorldrico (HCl) a l-0?, à

frio, honogenízou-se com o reslduo e centrifugou-se a 2.OOO

r,p.m., durante clnco rninutos.

o lfquido sobrenadante foi eLiminado, e adicionou-se ao

resfduo água destilada. As anostrâs foram homogenizadas e

centrifugadas a 2.o00 r.p.n., durante cinco minutos (três vezes).

O resfduo foi então transferido para bequeres de vidro de 50 ml,

d - Elininação dos ácidos húmicos: a oxidação da

matéria orgânica foi realizada adicionando-se hidróxido de

potássio (KoH) a 10å, o dobro em relação ao resfduo,

Aqueceu-se ern chapa térmica durante alguns minutos, até

a solução ficar escura e sem deixar atingir o ponto de ebuLição.

O tempo de aquecirnento variou para as diferentes anostras.

Nessa etapa fora¡n utilizadas todas as amost.ras3 as que

ainda não tinham sofrido nenhu¡n tipo de ataque qulrnico e tambérn as

que haviarn sido subrnetidas ao HF (adicionais) .

Após o aquecimento, as amostras foran transferidas dos

bequeres de 50 nI para tubos de ensaio etiquetados e centrifugados

a 2.000 r.p.m., durante cinco rninutos. O tfquido sobrenadante foi
desprezado.



a - Pene.ira de 0,1-05 mn: cada anostra foi transferida
dos tubos de ensaio para uma peneira rnetálica corn abertura de

0,105 mn, e lavada con água destilada ern abundância.

2.4 - PENETRÀMENIIO

aprisi-onados na peneira foram descartados, enquanto o material
fino que passou na peneira, foi colocado en bequeres de vidro de

500 nl- e lavado por decantações suficientes, até a água ficar
clara. Tal processo durou alguns dias, havendo variação no t.ernpo

entre as amostras.

No final do peneiramento de cada amostra, a peneira foi
ben lavada com escova, seca na estufa e passada no ar comprinido,

novamente lavada com água destiLada e repetido o processo. To¡nou-

se esse cuidado para se evitar a contarninação entre as amostras.

b - Peneira de MonÍl: após a decantação, o resfduo foi
transferido para a peneira de monj-I (1o Un), com a finaLidade de

eli¡ninar as partfculas orgânicas e as inorgânícas lnferiores
a L0 Un.

Cono esse processo se mostrou denorado, corn a simples

agitação de um bastão e a vácuo, resolveu-se utilizar o uftra-som

de baixa freqtiência, modelo D-5O , BROUSON AUTOMATIC CITEANER,

pertencente ao Instituto de Geociências da Universidade de São

PauIo.

Cada amostra foi então col-ocada na peneira de ¡nonil com

água destilada e colocada no ultra-son tanbén con água destilada,
por três a cinco rninutos. Assirn, as anostras flcaran limpas, tendo

As fibras e ¡nateriais díversos, que ficaram

77
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sido elirninadas as partlculas Ínferiores a LO Fm inclusive os

palinomorfos.

Observando-se o materiaÌ ao microscópio óptico, antes e

depois de submetido ao uJ-tra-son, verificou-se que a

fragmentação dos palinomorfos, foi mlni¡na.

No final do peneirarnento de cada amostra, a peneira de

nonil foi bem lavada com escova. seca e passada por ar cornprimido

(para retirar os possfveis palinomorfos presos na malha), sendo

novamente lavada com água destilada, pronta para ser reutilizada,

2.5 - ACETóI¡I8E

a - Desidratação: el-i¡ninou-se toda a água presente no

resfduo para evitar que, na fase seguÍnte, o contato da água

com a solução acetofisante provocasse u¡na reação exotér¡nica.

Para tal, as amostras foran colocadas êm tubos de ensaio de vidro,
etiquetados, adicionando-se ácido acético gJ-acÍat concentrado, Os

tubos foram vedados e a ¡nistura pernaneceu dessa forma por 24

horas. Então, as anostras foram centrifugadas a 2.000 r.p.m.

durante cinco minutos e o lfquido sobrenadante desprezado. Desta

forna a água presente na amostra foi elininada.

b - Solução Acetolisante: foi preparada no rnomento da

utilização, visto não poder ser guardada, Consta da adição de nove

partes de anidrido acético e una parte de ácido sulfúrico, sendo

que esse (rltimo foi gotejado sobre o prÍneiro, a fim de evitar urna

reação exotérrnica violenta.
os tubos de ensaio com o reefduo de cada amoetra foram



col-ocados en banho-nìaria, a uma tenperatura entre 60-70 oC. Então,

a solução acetolisantê foi gotejada sobre o resfduo (10 ¡nl).

Agitaram-se então os tubos, que permaneceram em banho-rnaria,

fervendo por três minutos, até atingir o ponto de ebulição,

As anostras foram então centrifugadas a 2.000 r,p.n.

durante cinco minutos. A solução sobrenadante foi separada em um

frasco e posteriormente jogada e¡n local apropriado, a f irn de

evitar-se a corrosão do encananento.

Adicionou-se ao reslduo ácido acético glacíal

centrifugou-se a 2.ooo r.p.n. durante cinco minutos,

EÌiminado o Ilquido sobrenadante, adicionou-se água

destil-ada com duas gotas de álcool e centrifugou-se a 2.000

r.p.m., por cinco ninutos, por três vezes.

2.6 - ESTOCAGEM

o reslduo de cada amostra foÍ transferído para

pequenos etiquetados, adicionando-se alguns cristais de

para evitar a posterior contarninação por fungos atuais. En

os vidros foram guardados en geJ.adeira.

Procurou-se deixar o resfduo de cada amostra

mesma concentração.

vidros

fenol,

segu ida

con a
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2.? - EENTÀTIVÀ8 pÀRÀ Er,rtrrNAçÃO DE POSSÍVETS

GORDURAS

As turfas do Vale do Rio Paralba do sul- apresentam

grande quantidade de ¡naterial que sugere ser gordura ou

possivelnênte ácídos graxos. Esse rnaterial não foi eliminado

durante o processamento. E¡n algunas amostras, a gordura impregna

de tal forma os palínomorfos que se torna diffcil sua

identificação.

Procurou-se eliminar esse material, efetuando-se

testes com diversos produtos, como detergente neutro, benzina,

xilol, éter, ál"cool/ arnônia (5 e l,0Z) e IBRASSoL (solvente de

óIeos cornestfveis). Tais testes foran efetuados à quente e à frio,

e¡n diferentes tempos (de rninutos a dias de reação).

Nos testes utilizararn-se tarnbérn tetracloreto de

carbono e dicloronetano (UESUGUI , L979) | que são usados para

retirar o óleo das a¡nostras.

As prováveis gorduras não foram removidas e¡n nenhun dos

testes. A quantidade de gordura dininuiu apenas após a passagem do

rnaterial peLo processo de acetóIise.

O problerna não foi etininado por conpleto e as

tentativas de soLução demoraram meses a serern idealizadas e

realizadas. Na impossibilidade de se dedicar mais tenpo ao

desenvolvirnento deste trabalho, devido à exiguidade de tempo,

preferiu-se tentar a identificação e a eliminação completa das

gorduras das turfas, após a apresentação desta pesquisa,
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2.A . IdONTAGEM DA8 I.ÂMINAS

a - Montagen: as lâninas e lanfnulas foram prineira-

mènte lavadas com água e detergente, depois corn água destilada,

álcool e por (rltimo passadas na chama de urn bico de Bunsen.

Utilizaran-se lâ¡ninas com as seguintes dinensões3 26x76

rnm e la¡nfnulas de 24x24 mm.

Foram confeccionadas lâminas, correspondentes a 89

anostras, distribufdas conforme o quadro da fig,12:

Locâl Poço
tt
I N! de Amostr6s I N! de Lánihss

Fisura 12 : lâminâs estudqdâs poT sondegem

Confecc ionaran-se duas lâninas de rotina para cada

a¡nostra (núrneros L e 2) e uma l-âmina corada (número 3), das

anostras que não forarn submetidas ao HF. No caso das amostras com

una fração submetida ao HF, foram confeccLonadas as 1â¡nlnas

Totåt lól8e 1333 Illtl



nú¡neros 4 e 5 e uma lâmina corada, número 6.

Assim, todas as amostras possue¡n as Lâminas núneros 1, 2

e 3, e apenas algunas as de núneros 4, 5 e 6.

Colocaran-se duas gotas de resfduo sobre a larnfnula.

Para cada arnostra foi usado um canudo de refresco que foi
descartado en seguida, evitando-se assin, a mistura entre as

amostras.

Adicionaram-se ao resfduo duas gotas de rrcellos.izetr,

que foram misturadas e espalhadas uniforrnemente, preenchendo

completamente a larnfnul-a. Ta1 processo foi efetuado com uÌn palito,
descartado em seguida,

Produz-se o tcellosizerr, una espécle de cola usada na

construção civil e na fabricação de tintas, misturando-se urn pó (o

rrcellosizerr propriarnente dito) à água fervente, batendo-se bem, en

seguida, até conseguir un fluido viscoso,

A lamlnuLa foi colocada para secar em chapa térnica à

baixa temperatura, Quando a larnfnula secou, todo o resfduo estava

fixo (cotado). A técnica serve para impedir o deslocanento dos

palinonorfos durante e após a observação da lânína.

Finalmente, colocou-se una gota de ENTELLAN sobre a

l-ânina e sobre esta, a l-amfnuLa resfriada.

b - col-oração dos Palinomorfos: a coloração foi reali-
da corn o objetivo de ressaltar a ornanentação dos palinornorfos

güê, em alguns casos, facil-ita sua deter¡ninação. Para corar uma

lâ¡nÍna de cada arnostra (núnero 3) e tarnbérn uma lâmína das a¡nostras

submetidâ6 ao HF (núnero 6), utilizou-se safranina, substância de

cor verrnelha.
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Na fase da mistura do rrcelÌosizerr con o resfduo,

adicionou-se uma gota de safranina distribuindo-a por toda a

Iâmina e processou-se a mistura con um palito.

c - Codificação: foi efetuada a codificação nas lårni-
nas, com caneta Nanquin tipo RoTRING diretamente sobre a 1ânina

e con tÍnta preta, Após a secagem da tinta passou-se esnalte
incolor, para evitar que ela fosse removida.

As informaçóes da codíficação foram dispostas da

seguinte forma:

Do lado esquerdo da lârnina:

- Tipo de material = Turfa

- Local/Anostra : EM-o2

- Poço = Ponto 1

- Processamento = HF/KOH

No canto direito superior colocou-se o núnero da

Iârnina. Ex: 4.

d - Limpeza: para retirar o exceaso de ENÏELLAN, redu-

zindo o espaço entre a lâmina e a larnlnula, coLocaran-se

vidros pequenos, com un peso, sobre as larnlnulas, forçando o

excesso de ENTELLAN a sair peLas bordas da larnfnuJ.a, esperando-se

alguns dias, até que as lâninas estivessem compLetamente secas.

Então utilizou-se una rrgilletterr para retirar o excesso de

ENTELLAN seco, Iimpando-se depois a lânina.
A la¡nfnula foi em seguida vedada com parafina e após a

secagem, foi retirado o excesso de ENTEIJLAN com uma "giJ-J-ettel e a

lâmina foi limpa en seguida. Este procedimento foi necessário
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devido ao tipo de llquido de inersão utilizado (anisol), pois ao

contrário, já que o anisol- possui a capaci-dade de dissolver o

ENTELLAN, podería haver destruição da lâmina preparada.

3 - FOTOMTCROGRAFTÀA

As fotonicrografias foran efetuadas ao microscópío

óptico NIKoN, nodelo oPTIPHoT-2, com sistema fotográfico
auto¡nático UFX-DX-35 wA e o sistena de contraste de fase

InterferenciaL-Díferencia I (DIC-NOMARSKI), tanbén NIKON, do

l,aboratório de Geociências da Universidade de cuarulhos. Utitizou-
se o filme fotográfico preto e branco TEMAX L00,

A confecção das fotomicrogra f ias foi efetuada co¡n

papel KODABROME PRINT RC F3, no Laboratório de Fotografia da

Universidade de cuarulhos.

/¡ - CoNFECçÃO OOS ÀNEXOS

os anexos apresentados no VoI. III foran confeccionados

manualnente e con o rnicrocomputador HARDWARE AT 486 DX, utilizando
o SOFTWARE AUTO-CADI RELEÀSE 12 e irnpressos en PLOTER llP/EXL.

Os diagramas quantitativos foram confeccionados no mesmo

nicrocomputador, utilizando-se os SOFTWARES WINDOWS 3.0 e EXCEL

3. O, sendo impressos en i.rnpressora LASER-JET PLUS lfI p.

Posteríorrnente foi efetuada a montagen manual-.



5 - MÉToDo8 DE ANÁI,I8E

5.1 - ANÁLrSE QUÀLITATM

A análise qualitativa foi
OLYMPUS, modefo CH, no Laboratório

de cuarul-hos,

Para cada amostra foram contados e identificados todos

os palinornorfos de duas lâminas. A fig. 20, pág. 99 mastra o

nétodo utilizado na anáIise das lâ¡nínas.

Cada palinornorfo encontrado pela prineíra vez, foi
desenhado, medido (diârnetros equatorial e po.Lar, colpos e ós).
Efetuara¡n-se, na mesna ficha do desenho, anotações das coordenadas

de l-ocaIízação (para fotomicrografar posteriormente), da escultura
da exina e da cor, criando-se uÌn núnero de identificação para cada

palinornorfo, na seqüêncj.a de aparecimento na lârnina.

Tais observações forarn irnportantes na identificação por

comparação dos palinomorfos, con fotonr icrografias e/ou desenhos da

literatura especializada citada abaixo.

Publicações fundamentais, cono as de WoDEHOUSE (1"93b),

ERDTMAN (1943, L952, L957, L965, 1969) | ERDTMAN & SORSA (797L),

FÄEGRr 6( IVERSEN (1950, 1975) , KREMP (1965), MOORE & WEBB (1978)

e RIVAS (1978) foran tanbén utilizadas.
Publicações especf f.icas de fungos atuais e do

Quaternário forarn usadas para cornparação e identificação: GODWIN &

ANDREW (195r.); DISsrNc & LANGE (1962); WOIrF (r966a,b, :-96Ta,b),

efetuada ao microscópio óptico

de Geociências da Uníversidade
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woLF & CAVALIERE (I966)i ELLIS (1971); BÀRRoN (7972); BARNETT

& HUNTER (7972) i VTTTAL & KRISHNAMOORTHI (19s1); JARZEN e

ELSIK (1986); HURTADo & RIEGLER-GOIHMAN (l-986a,b) e PIROZYNSKI

et. a7. (1988).

No caso das algas, além das publ-icações já, citadas:
GRAHAM (L97L); ELLIS et a7. (L978) e VAN GEEL 6. VAN DER HAMMEN

( 1-978 ) , foram tanbém utilizadas.
Citam-se ainda trabalhos realízados em turfeiras, lagos

e nangues que apresentam ilustrações do conteúdo fúngico, de

algas, restos de vegetais e de organismos diversos: VAN GEEL

(L976a,b, 1"978)'ì VAN GEEL et aL, (1980lel , L982/83,L986); pAts et
a7. (L980); BAKKER e VÂN SMEERDIJK (19e2); VAN DER t4tIErJ (L?BZ) ì

THANIKAfMONI (1987) e VAN DÀM et a7, (1988),

Nas briófitas foran tanbém utilizadas as publicações de

cAo 6¡ VITT (L986) e MENÉNDEZ (1984).

Entre as publicações brasiLeíras de actuopal inologia,
foram utilizadas as de SALGADO-L,ABOURIÀU (1961b, L966, !967 | 1973,

1982a,b), SALGADO-LABOURIAU & BARTH (1962) , SAITGADO-LABOURIAU &

VÀLIO (1964), SALGADO-LABOURIÀU & GUSMAN (L967) . SALGADO.LÂBOURTAU

6. MORHY (1969), SALGADo-LABOURIAU et a7. (L969) | SANTOS (196j-),

CAMPOS (L962), CAMPOS & SALGÀDO-LABOURIAU (1_962) , BRAGÀ et aL

(1962), FELrppE & SALGADO-TJABOURTÀU (I964) , HANDRO (1965) ,

FERNANDES (1967) | FERNANDES & GUrMÀRÃES (1964), GOMES ,JR

(l-966a,b), BARRoS (L966), PAULA (1967), FERREIRA (L973) , FERREIRA

& SALGADO-LABOURIAU (L966), FERREIRÀ 6, pURpER (L972) | MATOS &

MELHEM (L966) , MARQUES 6( MELHEI'{ (L966) | MELHEM (L964, L966a,b,cl

1968, !97L, r978',), MELHEM & SAIJGÀDO-LABOURIAU (1963), MELHEM &
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PAULA (1966), MELHEM 6. CAMPOS (L969) , MELHEM & TAKAHASHT (L972) ,

MELHEM & MAURO (L973) | MELHEM & M.A.KINO (1,978), MELHEM & CRUZ

(1979',), METJHEM & ABREU (1981), MELHEM & BISSA (1984a,b, 1985a,b),

MELHEM & CORREÄ (1987), MEIJHEM ot aJ.. (197I. L974, 1"979, 1991a,b,

L983 | 1984arb, 1989), tanbé¡n foran consuLtados os trabalhos:
VEIJOSO & BARTH (L962) ì BARTH (1962a,b, 1,963 , L964, L97Oa,b,c,d.,el

I9TIatbtct L972a,bt ]-974 | L975a,b, 1976a,b, L97B I I9g2, L9B9) ;

BARTH & BoUZADA (1-964); BARÏH & SILVA (Le63, L96S); BARTH &

YONESHIGUE (L966) ; BARTH & BARBOSA (!97L, I972a,b,c, ]-973,

1975a,b, L976a,F-I; BARTH et al., (19'15, I976a,htc) ì pURpER &

FERRETRA (1971) ; CARVALHO (\97r) i VASCONCELLOS et af. (L9721 ;

VAScoNcELLos & VAN DER BERG (L971,) ì FIGUETREDo & HANDRo (L97L),

LIEU & MELHEM (7973)ì WIEBKE & WIEBKE (L974); ANDRADE (L974)i

BAUTISTA & ANDRÀDE (t975), BELEM (L976); ABsy & KERR G977)î
ESTEVES (L977); GONçALVES (r976, L977) ¡ LEITE (1977); MORETRÀ &

BELEM (1978) ; MOREIRA et a-t. (1981) ; CARREIRA (L976, 1985);

CARRETRA 6( RODRIGUES (L982); CARRETRA & SEcco (L984); CARRETRÀ &

BARTH (1987); VTANNA (1980); MODESTO & MELHEM (1e82); ABSY et a7,

(1984) WASSHAUSEN (L984) i SILVESTRE (1986),. SILVESTRE &

CÀRREIRA (1985); SILVESTRE 6( MELHEM (1999); MAKTNO (19A6, ]-9B7) ì

JUNG-MENDAçOLLI & IJUZ (1985); JUNG-MENDÀçOLLI et a7. (L986, L987) ¡

cRUz (l-987); FoNNEGRA & MELHEM (1986); MIRÀNDA & ANDRÀDE (I9s4,
199o) e LEDRU ( 199L) .

Para o Quaternário brasileiro,

al .(1989)r ABSY & VAN DER HAMMEN (L976),

SUGUIO (1975), LORSCHEITTER (1984, I9AA,

e LEÐRU (1991).

foran consuLtados ABSY et

ABSY (1975, L979), ABSY &

1989), BELEM (1982, L985)
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Citan-se tarnbé¡n as pubticações de palínologia atual da

América do sul: MURILLO & BLESS (1s74, 1,9781 ; M.ARKGRAF & Dr ANTONT

(1978); MoRBELLI (L980); KoHLER (1965) e GRAF-METER (1985).

No guaternário Sul-Americano, apresentaram-se trabalhos
desenvofvidos por WIJMSTRA & VAN DER HAMMEN (1966), WI,JMSTRA

(1969), VAN DER HAI',IMEN et al-. (t973\, GRÂF (1979 e 1989), HEUSSER

(t971] , ROMERO 6( FERNANDEZ (1981), IIOOGHIEMSTRA (19e4) e KUHRY

(1e88).

BoNNEFILLE (1969, L971a,b); BONNEFILLE & RIOLLET (1980) ; YBERT

(L97e),' sowUNMI (1973) 'i PANELATTI (L960) ; vAN cAMpo ( j.958, rs6ol i
vAN CA}IPo et al". (1,964a,b) ; BRoNCKERS ('t967) ì LoBREÀU et al ,

(1969); GUINET (1968); GUERS (1970); GUERS et aL. (Ls7r); NAYAR

et. al . (1964) e TÀRDIEU-BLoT (1963a,b).

Pesquisararn-se ainda, na palinologia africana do

Quaternário, MALEY (T97O, L9721 , SCOTT (L982) e ROSSIGNOL

( 1-961, 1962 ) .

Na identificação dos paJ.inornorfos, procurou-se

deter¡niná-los em nfvel de farnflia, gênero e espécie, associando-os

a seus respectÍvos nfveis taxonôml-cos elevados. No entanto, na

maioria dos casos preferiu-se deno¡niná-Ios somente em nfvel de

fanfLia. Em outros, por falta de correspondência na literatura
consultada, fora¡n identificados apenas ern nfvel taxonônico maj-s ou

menos elevado, aconpanhado de un número, por ex: Fungi I,
Pt,eridophyta 4. Aos indivfduos indeterrninados adicionou-se urn

número, por ex: Indeterrninado L.

Na Pal inologia atual da África consu ltara¡n-se ¡
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Para todos os palinonorfos identificados ou não,

utilizou-se e termo rrTiporr, antes do none, a fj-n de estabelecer

correspondência com os indivfduos atuais, por ex: Tipo Podocarpus

Tanbettii, Tipo Solanaceae 2, Tipo Vernonia 1, já que o material
ora estudado pertence ao Quaternário.

Por se tratar de u¡na microfLora fóssil, embora exls-
tam representantes atuais, preferíu-se utilizar o terno TÍpo. Esta

proposta difere daque.l"a de LORSCHEITTER (L984), que utillza o

mesrno terno para correspondência do fóssÍ1 con um determinado

grupo de plantas. Confeccionaran-se diagramas co¡n a distribuição
das fanltias ao Longo de cada sondagem (anexos III, IV e V).

5.2 - ÀNÃLIsE QUÀNTITATIVA

3.2.L - CONTAGEU

A análise quantitativa foi conconitante à qualitativa.
Para cada amostra foram lidas duas lâ¡nínas, tendo sido contados

todos os palinornorfos presentes, ¡nicroorganismos e a1gas, com

exceção das diatonáceas que se encontravarn muito fragmentadas,

espfculas de esponja, mandfbulas e outros, assinalando-se apenas

sua presença. Portanto, a cont,agern dos palinomorfos das duas

lâminas foi total, correspondendo a um núnero relativo dos

palinomorfos, em conparação com o total de fndivfduos contidos nos

dois gramas de turfa processados.



Nessa etapa utilizou-se o microconputador SAMSUNG 286,

do Laboratório de Geociências da lrniversidade de Guarufhos.

Para a confecção das tabelas foram elaborados sistenas

e progranas, pel-os alunos do úItino ano do curso de AnáIise de

Sistemas da UnG, utilizando-se os soFTwAREs DBASE e CLIPPER.

os dados numéricos resultantes da contagen não

receberarn nenhun tipo de trata¡nento estatfstico. São vaLores

rel-ativos de cada anostra, do totaL de indívfduos contados em

duas lâminas.

Os resultados da contagem de cada l-ânina foram

computados, pelo total de indivlduos de cada Tipo de palinomorfo

identificado por um número, de acordo com a siste¡nática no

nicrocomputador.

Ex: Reino = Plantae = 02

Divisão=Magnoliophyta=15
classe=Magnoliopsida=60
orden-Asterales=080

Fanfl-ia=Composítae=159
Gênero=Vernonia=063

Espécie e/ou Tipo = Tipo Vernonia I = L27

O número de identificação sistemátíca de cada Tipo de

palinomorfo resulta na junção da famflia com o número da espécie

e/ou Tj.po (8x3159L27). Para as famfllas das nagnoliófit,as, foi

5 .2 .2 - ET.ABORÀçÃo DAs TÀBEr.Às



usada a numeração proposta por MELHEM et a7. (1981a e 1984b)

codificação encontra-se relacionada no volune II.

TABELÀ I

A prírneira tabeLa apresenta, na verticaL, a taxonomia

referente aos palinomorfos (Reino, Fanflia e Tipo). Na horizontal,
encontram-se todas as anostras e cada una com três llnhas (uma sob

a outra), para cada item na vertícaL. No caso dos tipos, a

primeira linha corresponde ao total de indivfduos contados na

amostra (correspondente à taxono¡nia na vertical) . No caso dos

Tipos, a segunda Linha consta na porcentagen do totat de cada item

taxonômico, en relação ao totaf de indivlduos do grupo sistemático

mais elevado (farnllia). A terceira tinha apresenta a porcentagem

do total de indivlduos de cada Tipo sist.ernát.ico por anostra, en

relação ao total. dos indivfduos na arnostra.

No caso da famflia, a primeira linha representa o total
de individuos, a segunda a porcentagem em relação ao reino e a

terceira porcentagen refere-se à participação da fanflia na

amostra .

O reino apresenta o total de individuos na prineira

Linha e na segunda a porcentagern em relação aos outros rej,nos na

amostra.

No final da sondagem (horizontal) , os respectivos

totais de cada item taxonômico, nas três linhas descritas,
correspondem aos val-ores totais na sondagem.

Na vertJ-cal, na base da tabeLa, encontran-Ée tarnbérn os

9L
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totais referentes às três línhas, por amostra.
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: sondagens.

i Asslm, cada sondagem possui o total de indivfduos de

Ì 
".da famflia por anostra e a sua porcentagem em relação a todos

os indivlduos de todos os tipos de palinomorfos da amostra.

Esta tabel-a ten a finalidade de co¡nparar a ocorrência e

a freqüência de cada fanflla por amostra nas seis sondagens.

A elaboração das tabelas descritas obedece a critérios
necessários para observação da distribuição e quantidade de

palinornorfos ao longo de câda sondagem, possibilitando a

elaboração dos diagramas palinológicos quantítativos e

qualitativos.

TÀBEI,A I I I

A terceira tabela separa os palinonorfos em flora J.ocal,

f J.ora regional, flora de pteridófitas e indeterrninados .

A flora focal reúne fungos, algas (protistas), briófitas
e nagnoliófitas aquáticas (ervas), todos elementos aquáticos, de

solos encharcados ou úmidos.

À flora regional constitui-se de magnoLiófitas e

gJ.mnorperrnað (árvore3, arbuoton e arvaã) Õ rôpreõentan d florâ da.



regiões próximas às turfeiras.
Às pteridófitas, que vivem em ambientes variados, são

um grupo à parte, pois embora constituarn a flora regional e loca1,

não são levadas em consideração dentro dessas floras. Todas as

pteridófitas foram englobadas neste item, visto que se torna

diflciL sua separação en terrestres e aquáticas,

A tabela apresenta, na vertical, as divisões e seus

respectivos grupos botânícos e ecológicos jâ citados. Na

horizontal encontram-se todas as amostras e cada uma com três
Iinhas (una sob a outra) | para cada itern da verticaÌ. À primeira

linha corresponde ao totaL de indivlduos na amostra, ex.3 os

totaís de fungos, protistas, briófitas e magnoliófítas aquáticas.

Esses tot.ais somados constituem o total da flora l-ocat. A segunda

Iinha apresenta a porcentagen do total de cada grupo botâniÇo em

relação ao total da f l-ora, ex,: E do totaL de protistas en

relação à I do total da flora local (que corresponde à sona de

seus respectivos grupos botânicos, incluíndo os protistas) . A

terceira Linha consta da porcentagem do total de cada j-tern na

vertical ern relação ao total de indivfduos na amostra.

Ainda na horizontaJ-, no final da sondagem: a prirneira

linha consta do total de indivfduos dos itens da vertical
(grupos botânicos) na sondagern,' a segunda linha, a porcentagem do

total- de cada grupo botânico na sondagem, em reLação ao seu tipo
ile fLora e a terceira linha, a porcentagem do total de cada item

da vertical enì relação ao total- da sondaqern.

Na base da tabeLa apresentan-se os totais por anostra e

das somas e porcêntagené do rrPóIen Arbóreo Ë ÀPrr e 'rPóIen não



Arbóreo = NAPtr, assim como a relação AP/NAP.

5.2.3 - DIAGRA¡ÍA8 PAI,INoLóGIcog

confeccionaratn-se dois tipos básicos de diagramas para

cada sondagern: urn qualitativo e outro quantitativo. Procurou-se

seguir algumas sugestões de BfRKs & coRDoN (1985).

os diagramas qualitativos (anexos IfI, IV e V)

apresentan a distribuíção vertical das fa¡nllias botânicas e

outros microorganismos ao longo de cada sondagem, assirn corno a

proposta de un zoneamento. Estes diaqrramas foram elaborados con

base nas tabelas do volume II.

os diagramas quantitativos (anexos VI , VfI e VIII)

fora¡n confeccionados em barras horizontais, coÌno foi explicado

anter iornente .

Esses diagrarnas resultaram tambén das tabelas

apresentadas no volu¡ne II, que apresentam as porcentagens das

fanflias botânicas en relação ao total de indivfduos na arnostra.

Para compor o diagrarna foram escolhidos grupos

ecoJ.ogicarnente identÍficados e grupos taxonômicos selecionados:

Pólen Arbóreo (ÀP) consta da soma das porcentagens de árvores e

arbustos (Magnoliófitas e Ginnospernas); Pólen não Arbóreo, a

soma das porcentagens de ervas aquáticas e terrestres
(Magnoliófitas) i Flora Regional, reúne as porcentägens das

árvores, arbustos e ervas que ocupa¡n as regi-ões próxinas às

turfeiras; Ftora I-,ocaI, a soma das porcentagens dos elementos

aquáticos ê de solos encharcados (fungoe, protJ.stas, brlófitas e

94
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ervas aquáticas) ; Flora de Pteridófitas, engloba todas as

pteridófitas; Flora Indeter¡ninada, engloba tanbén elementos

microf lorlst icos que poden pertencer tanto à Fl-ora LocaL como à

Flora Regional; magnoliófitas apresentam a soma das porcentagens

de árvores, arbustos e ervas.

Das farnfÌias de rnagnoliófitas foram selecionadas

aquelas que apresentaram porcentagens mais significativas nas

seis sondagens; nos fungos, bríófitas e protistas foram utíIizadas

as porcenÈagens dos totais destes grupos, destacando-se apenas

Pseudoschizaea (Incertae sedis) .

5.2.1 - ZONEA¡{ENTO PÀI.INOI,óCICO

Analisou-se a titologia e a distribuição das fanflias

botânicas ao longo de cada testenunhor nos diagramas palinológicos

quantitativos e qualitativos, veríficando-se seu aparecinento,

desaparec imento, apogeu e declfneo.

Taís caracterfsticas possibilitaram a determinação de

intervalos, que facilitaran a visualização do cornportamento da

vegetação, como avanços e recuos das florestas e campos ou

cerrados, que favoreceran a Ínterpretação cfinática e anbiental.

os intervalos foran numerados en algarj-srnos romanos da

base para o topo do testemunho, tendo sido determinados cinco

intervalos em cada una das sondagens de JR1 , EM1 , TBL e TB2,

enquanto para as sondagens JR2 e EMz foram estabelecidos apenas

quatro intervalos.



6 - DAIAçõEA RADrO!.tÉTRrcÀS

As anostras que restaram' após a separação dos 2 gramas

do material para o processamento qulmico, foram pesadas e

selecionadas pãra datação. A quantidade da a¡nostra e a sua

J-ocalização preferencial na base e entre os intervalos fora¡n os

parâmetros utilizados nessa seleção.

Para se evitar a contarninação, o rnaterial utilizado foi

esterel-izado em autoclave, antes da preparação de cada amostra.

Utilizararn-se luvas cirúrgicas para manuselo das

amostras selecionadas, fez-se a raspagem da superffcie de todas

eJ.as e, ern seguida, foram enbrulhadas em papel alunfnio e pesadas.

cada una das amostras foi acondicionada num saco plástico novo,

lacrada e identificada com urna etiqueta.

As datações pelo método do Carbono L4 foram realizadas

no laboratório BETA ANALYTIC INc/EUA. Efetuaran-se datações apenas

nas três sondagens mais profundas: em Jacaref - Ponto L (JRl),

três amostras; em Eugênio de MeIo - Ponto 1- (EMl) ' uma amostra e'

em Taubaté - Ponto 1 (TB1), quatro amostras.
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VI. RESULTADOS

1 - QUÀIJITATIVOS E OUÀNTITÀ.IIIVOS

Os resuLtados quaLitatívos e quantit.ativos obtidos e os

cálculos das respectivas porcentagens, encontram-se no volume II
deste trabal"ho,

Um toÈa1 de 94.4AA palinonorfos foram contados,

encontrando-se distribuidos da seguÍnte forna:

Sondagem ne.1 - JRL = 17.986

Sondagem ne.z - JR2 = \7.727

Sondagen ne.3 - EML = L8.615

Sondagem ne,4 - EM2 = 3.053

Sondagern na.5 - TB1" = 14.718

Sondagen ne.6 - TB2 = 22.3A9
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A análj-se revelou a presença de esporos de fungos' de

briófitas, de protistas (aJ.gas: cLorófitos e Histricosferideos ) '
de pteridófÍtas e de grãos de pólen de gimnosperrnas, de

nagnoliófitas (angiospermas), de tecamebas e de outros,

totalizando 386 tipos de palinonorfos e quatro rnicroorganismos .

TÀBEI,À I

Trata-se da apresentação dos resultados quantitativos

por Tipos de palinornorfos e das respectivas porcentagens da

participação de cada Tipo, em relação ao total de indivfduos da
0\
$-arnostra e da sondagern. Foi elaborada una tabela para cada sondagen

ç^.'
)"' (vor. rr)..L

ITABET,A II

Apresenta-se una comparação quantitativa de cada famfLia

por anostra, nas seis sondagens e a porcentagen correspondente

(vol II).

Consta da sonatória dos Tipos de palinomorfos en grupos

botânicos e esses e¡n floras correspondentes (VoL II).

TABEI,A III

' -''' lìcacief,c\âg 
- Bibliotoca

lnslìtnto "" -



2 - DÀTÀçõES RADTOMÉTRTCAS

As datações pelo método do Carbono 14, que foram

realizadas pelo Laboratório BETA ANALYTIC INC./EUA, apresentaram

os resultados abaixo. Não foi posslvel datar a quarta amostra da

base de TB1, )â que ela apresentou quantidade insuficiente de

Carbono.

,Área

JR1
JRl-
JR].

EM1.

TBl-
TB1.
TB].

Profundidade (m)

l-, 06
4 t32
6 ,43

5, 85

L,7o
2 ,28
3,78

Figura 2L'. Datações Radionétricas

L 0l-

Idade (anos A.P.)

4.130 -t/- 7O
B. 100 +/ - 90
9.720 +-/- l"OO

Ll..05o +/- 1_oo

6.LAO +/- BO
8.250 +/- 9O

11.080 + /- r_30



VII - TAXONOMIA

\
A siste¡nátíca adotada e adaptada para os grupos de

vegetais e outros baseia-se nos seguintes autores: para fungos,

CLEMENTS & SHEAR (L93L), AINSWORTH, Ed. et a7. (1973a,b) e

SILVEIRA (1981); para as algas, BOURREL,LY (1957 e 1961), BOURRELLY

& couTÉ (L982), ,fOLy (L963), BrcUDo & BrcuDO (L97O), clrRrsTopHER

(L976), LYRÀ (1984) e BoLD & WYNNE (1985) , para as briófitas,
SMITH (L9?9) e BOROS & JÃRAI-KOMLODI (1,975); para as pteridófitas,
TRVON & TRYON (1982); para as g j.rnnospermas, BOLD (1973),. para as

angiosperrnas (rnagnotiófitas), CRoNQUIST (f.968, 19sL), BARROSO

(L97A, 1984 e 1986), DAHLGREN et a7. (L985), HICKEY e KING (1988)

e WILLIS (1973); para os demais restos orgânicos STORER & USINGER

(L979) e BARNES (19e4).

Foi realizadã apenas a identificação dos pali.nomorfos e

microorganlsnos presentes, corn base na líteratura já citada no

capftulo V "Métodos Utílizados" (Análise Qualitativa) , atendendo

ao objetlvo prJ-nclpal deste trabalho, Êegue-Ee a taxonomla doB



palinonorfos ídentif icados :

Reino: Fungi
Divisão: Eumycota
Classe: IJocu l oascomycetes
Ordemr Hemisphaeriales
Fanf lia: Microthyriaceae
cênero: Mícrothyrium DASM.

Tipo Microthyriun
(E6t.T, Fig.1 )

Ordem: Hysteriales
Fa¡nlLia: Hysteriaceae
Gênero: GraphyTTiun

Tipo craphyTTiun
(Est.I, Fig.2 )

CIasse: Disconycetes
orden: Pez izales
Farnf lia: Peziza(:eae ?
Gênero: ConopTea

Tipo conoplea
(Est.I, Fig.4a, b)

cênero3 Cookeina KUNTZE
Tipo cookeina

(Est. f, Fig.3a, b)

Classe: Pyrenomycetes
Ordems Erysíphales = Meliolales
Famflia: Perisporiaceae - Mel ioLaceae
cênero : ¡,IeLiola FR.

Tipo Mefiola
( Est. f, Fig.9a, b)

t03

Ordem: Sphaeriales
Famflia: Hypocreaceac
cênero: CyTindrocarpon ?

Tipo CyJindrocarpon ?
(Est.I, Fig.5 )

Famf 1ia: Melanosporaceae
cênêro: Sphaerodes

Tipo sphaerodes
(Est.I, Fig.7 )

WOLLEN .



Fanflia: Sordariaceae
Gênero: Gelasinospora DOWDING

Tipo GeTasinospora
(Est.I, Fig.10a,b)

cênero: Indeterrninado
Tipo Sordariaceae 2

(Est.I, Fig.6 )
Tipo Sordariaceae 3

(Est.I, Fiq. 12 )Tipo sordariaceae 4
(Est. r, Fig. 11)

Tipo Sordariaceae 5
(Est,I, riq. L3)

FarnÍlia : Sphaeriaceae
cênero3 Stachybotrys CORDA

TÍpo stachybotrys
(Est. r, Fig.8 )

classe:
ordem:
Famfl ia:
cênero :

Tipo

Tipo

Tipo

classe:
Ordên:
Famf I ia:
cênero :

Tipo

Gasteromycetes
Lycoperda les
Lycoperdaceae
Lycoperdon PERS.
Lycoperdon 1
(Est.I, Fig. L8a, b)
IJycoperdon 2
(Est.I, Fig. L7a,b)
Lycoperdon i
(Est,I, Fig,16a,b)

Tel iornycetes
Ust i I ag lna Ies
Ti l letiaceae
TiTLetia NAI{
T i 7 Tetia
(Est.I, Fig.15a,b)

L04

classe: Hyphonycetes = Phycomycetes
Orden: Hyphomycetales = Moni l iales
Farnflia: Dernatiaceae = l4oniL íaceae
Gêneror Nigrospora ZfNN.

Tipo Nigrospora
(Est.I, Fig. 2 0a, b, c)



Gênero: Periconia TODE EX SCHWEINITZ
Tipo Periconia L

(Est.I , Eí9.22)
Típo Periconia 2

(Est.I, Fig.23)

Gênero: TetrapToa BERK & BR.
Tipo TetrapToa aristata

(Est. rI, Fig.l-)

Gênero: GLíocladiun coRDA
Tipo Gliocladiun

(Est.II I Fig.2a,b)

GêNETO: ATthTiNiU¡¡. KUNZE EX FR.
Tipo Arthriniun

(EsÈ.II, riq. a )

Gênero3 DactiTaria ? sAcc.
Tipo DactiTaria ?

(Est.II, Fig.6 )

Gênero: Spegazzinia SACC,
Tipo Spegazzinia

(Est.I, Fíq.27)

cênero3 Stephanona WALLR.
Tipo stephanoma

(Est.II, Fig.7a,b,c)

cênero3 rndeterminado
TÍpo Dematiaceae 1

(Est.I, Fig. 19 )
Tipo Dematiaceae 2

( Est. I , Fig. 1,4 )
Tipo Denatiaceae 3

(Est.II, Fig.5a, b, c)
Tipo De¡natiaceae 4

(Est.fI, Fig.3 )

classe3 oomycetes
ordem: Peronosporales
Fa¡nf lia : Albuginaceae
oôn6rot Albuçô

L05



Tipo ATbugo
(Est. TI, Fig. 18a, b)

Classer Zygomycetes
orden: Mucorales
Farnf lia : Endogonaceae
Gênero3 GTomus TUL & TUL

Tipo GTomus
(Est,II, Fig.9 )

Farnf L ia :
Gênero :

T ipo

Tipq

T ipo

Tipo

Tipo

T ipo

T ipo

T ipo

Tipo

T ipo

Re ino :
Divisão:
classe !
ordem:
Farnf I ia :
Gênero :

Tipo

I ndetern i nada
I ndetermi nado
Fungi 1
(Est, ff, Fig.L2a,b,c)
Fungi 2
(Est.IT, Fiq,16)
Fungi 3
(Est.Ir, Fig . L5)
Fungi 4
(Est.II, Fig. l-3a, b)
Fungi 5
(Est.II, Fiq. 14 )
Fungi 6
(Est.IT, rig.8 )
r,ung1 /
(Est.II, Fig. 19a, b)
Fungi I
(Est.II, Fig. 11)
Fungi 9
(Est,II, Fig.10a,b)
corpo Frutffero
(Est.Ir, Fig. 17 )

Monera = Prokaryota
cyanophycophyta = cyanophyta
Myxophyceae = Cyanophyceae
osci- l latoria les = Nostocales
Rivufar i aceae
GToeotrichia AGARDH.
GToeotr ichia
(Est.III, Fiq.l )
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Reino: Protista = Eukaryota
Divisão: ch I orophycophyta
classe: Chlorophyceae
ordem: chlorococcales
Fa¡nf Lía¡ chlorococcaceae
cênero: Trochiscia KUTZINc



Típo Trochìscia
(Est,IlI, Fig.2a, b, c, d)

ordem: Zygnematales
Famflia: Desmidiaceae
cênero: Cosmarium CORDÀ

Tipo Cosmarium L
(Est.rII, Fig. 3a, b)

Tipo cosmariun 2
(Est.III, Fig,4a, b)

Gênero3 Mícrasterias AGÀRDH
Típo l"Iicrasterias

(Est.III, Fig.5 )

Gênero: Indeterminado
Tipo zigosporo de Desnidíaceae

( Est. fII, Fig. 6a, b, c )

Famflia: Zygnenataceae
Gênero: Zygnena AGARDH

Tipo zygnena L
(Est.III, Fiq.7 )

Tipo Zyqnema 2
(Est.IV, Fig. 1a, b, c, d, e )

Gênero: Debarya LTTROCK
Típo Debarya L

(Est.IV, Fig.2a, b, c, d)
Tipo Debarya 2

(Est.IV, Fig.3a,b,c)

cênero: Mougeotia AGARDH
Tipo Mougeotia

(Est.IV, Fig.4a, b)

cênero: Spirogyra LINK
Tipo spirogyra 1-

(Est.V, Fig.la,b,c,d)
Tipo Spirogyra 2

(Est. V, Fig.2 )
Tipo Spirogyra i

(Est. v, Fig.3a, b)



Divisão: chrysophycophyta
classe: Bac i 11ar iophyceae

( Est. xLvI , Fig.3a,b,c,d,e,f,g)

Fa¡nflia: Incertae sedÍs
Gênero: Pseudoschizaea

Tipo Pseudoschizaea
(Est.V, Fig. 4a, b, c, d)

Fanflia: fndeterminada
cênero3 fndeter¡ninado

Tipo Protista 1
(Est.v, rig.5 )

Tipo Protista 2
(Est.V, Fig.6 )

Rei.no:
Divisão:
classe:
ordem:
Fanf l ia :
cênero :

T ipo

CHRI ST .

P I antae
Bryophyta
Musc i
Meeseaceae
l"leesea
î4eesea
(Est.VII, rig.1 )

Famflia: Bartraniaceae
cênero: Breutelia

Tipo BreuteTia
(Est.vff, Fig.2a I b)

L0I

Ordem:
Farnf I ia :
Gênero 3

Tipo

Tipo

T ipo

T ipo

T lpo

Tipo

sphagna I es
sphagnaceae
Sphagnun ( DIIJL. ) HEDWING
sphagnun
(Est.VIl
sphagnun
(Est.VI ,
Sphagnun
( Est. VI ,
Sphagnun
( Est. VI ,
Sphagnun
(Est.vI,
Sphagnun
(Est,vI ,

L

Fig.larbrcrd re, f ,g tl..l
2
Fig.4 )
3
rig.3 )
4
Fig.2a,b,c,d)
6
Fig. 5a, b)
7
Fig.6rarbrcrd)



CIasse:
ordem:
Fanfl ia:
Gênero :

Tipo

Tipo

Hepa t icae
Marchantia Ies
Ri cc i aceae
Ricc ia
Riccia l-
(Est.VII, Fiq. 3a, b)
Riccia 2
(Est.VII, Fíq. 4a, b)

Classe: Anthocerotae
Ordems Anthocerotales
Fanf lia : Anthocerotaceae
cênero: Phaeoceros

Tipo Phaeoceros Taevis (L. ) PROSK
(Est.VfI, Fig.5a, b, c, d, e)

Gênero: Anthoceros
Tipo Anthoceros punctatus L.

(Est.VII, Fig. 6a, b, Ç, d)

Divísão:
CIasse:
Ordem ¡

FamflÍa:
Gênero :

TÍpo

Fa¡nf lia:
cênero :

Tipo

Tipo

Tipo

Fanllia:
cênero 3

T ipo

Tipo

Tipo

T ipo

Pter idophyta
Fi I ícops ida
Po Iypod ia I es
Asplenlaceae FRANK.
Aspfeniun L.
AspTeniun
(Est.VIII, rig.l- )

t 09

Blechnaceae PRESL.
Blechnum L.
BTechnum brasiTiensis DESV.
(Est.VIII, Fig.2a, b)
Blechnum 1-

(Est. VIII, Fig. 3a, b)
Blechnum 2
(Est.VIII, Fig.4a, b, c)

Cyatheaceae KAULF.
Cyathea SM.
Cyathea divergens KZE.
(Est. vIII, Fig. 5a, b)
cyathea 1
(Est,VrII, Fiq.6 )
Cyathea 2
(Est,. VIII, Fig.7a, b)
cyathêa 3
(Est. VIII, Fig.8a, b)



Tipo Cyathea 4
(Est.IX, Fig.1 )Tipo cyathea 5
(Est.IX, Fig.2a, b, c)

Tipo cyathea 6
(Est.IX, Fig, 3a, b, c, d, e)

Gênero: ALsophiTa R. BR.
Tipo ALsophila

(Est.IX, Fiq. a )

cênero: Tndeterninado
Tipo cyatheaceae L

(Est, rX, Fiq.5 )
Tipo Cyatheaceae 2

(Est. fX, Fig. 6a, b)

Fanflia: Dennstaedt Laceae PIC. -SER.
Gênero: fndeterminado

Tipo Dennstaedt i aceae l-
(Est.X, Fi9. 1a, b)

Tipo Dennstaedt iaceae 2
(Est.X. Fig,2a, b, c)

cênero: odontosotia
Tipo odontosoria

(Est.X, Fig. 3a, b)

110

Gênero: Histiopteris (Ac, ) J. SM.
Tipo Histiopteris L

(Est.X, Fig.4a, b)
Tipo Histiopteris z

(Est.X, Fig. 5a, b)

Gênero: Pteridiun SCOP.
Tipo Pteridiun

(Est.X, Flg. 6a, b)

Famflia: Dryopteridaceae HERTER.
cênero: Dryopteris ADANS.

Tipo Dryopteris
(Est.X, Fig.7 )



Gênero: Ctenitis (c.CHR.) c.cHR.
Tipo Ctenitís

(Est.X, Fig,8a, b)

cênero: Cystopteris BERNH.
Tipo Cystopteris fragiTis (L. ) BERNH.

(Est.X, Fiq, 9a, b)

Fanllia: Gleicheniaceae (R. BR) PRESL.
Gênero: Gleichenia SM,

Tipo G7eìchenia
( Est. XI , Fi9 . 1a, b, c, d, e, f )

Fanflia: HymenophyLlaceae L.,INK,
Gênero: HymenophyTTun SM.

Típo HymenophyTlun 1-

( Est. XI , Fig. 2a, b)

Fanflia: Lophosoriaceae PIC.-sER.
Gênero: Lophosoria PRESL.

Tipo Lophosoria quadripinnata (c)C.CHR.
( Est. XI , Fig. 3a, b, c, d)

Fa¡nf Lia:
Gênero :

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

T ipo

Tipo

Tipo

Tlpo

Polypodiaceae BERCHT & J. S . PRESL.
Polypodiun L.
PoTypodium adnatum KL.
(Est.xlv, Fig. L )
PoTypodiun 7
(Est.XIV, Fiq,2a, b)
Polypodiun 2
(Est.XfV, Fig. 3 a, b)
PoTypodiun 3
(Est,XIV, Fiq. a )
PoTypodiun 5
(Est.XIv, Fig.5 )
Polypodium 6
(Est,xfv, Fig,7a, b)
PoLypodiun 7
(Est,XV, Fig, 1a, b, c, d, e, f, 9, h, i )
PoTypodiun I
(Est,XIV, Fig, 6a, b)

Gênero: Microgramma PRESI-,.
Tipo M¡crogranma 1-

( Est. xVI , Fig.2a, b, c, d)



Tipo Microqranma 2
( Est. XVI , Fig. 1a, b, c)

cênerol Indeterrninado
Tipo Polypodiaceae 1

(Est. XV, Fí9.2a, b)
Tipo Pol.ypodiaceae 2

(Est.XV, Fig. 3a, b)

Famflia: Pteridaceae REICHENB
cênero: CheíTanthes SW.

Tipo cheilanthes 1"

(Est.xvII, Fig. la, b, c, d, e)
Tipo cheíl-anthes 2

( Est. XvI , Fiq.3 )
Tipo Cheilanthes 3

(Est.XVII , Fí9.2 )
Tipo CheiTanthes 4

( Est . XVI , FÍ9. 4a, b)
Tipo CheiTanthes 5

( Est, XVI , Fig.5 )
Tipo cheiTanthes 6

( Est. XvI , Fiq.6 )

Gênero: PeTTaea LINK.
Tipo PeTTaea

(Est.XVII, Fig,3 )

Gênero: Pteris L.
Tipo Pteris 7

(Est.XVII, Fig.5 )
Tipo Pteris 2

(Est.xvfI, Fig.4a, b)
Tipo Pteris 3

(Est.XVII, F ig, 6a, b)
Tipo Pteris 4

(Est.xVfII, Fig. 1a, b, c)
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cênero: Eriosorus FÉ8.
Tipo Eriosorus lTexuosus (ll.B.K. ) coPEL.

(Est.xvIII, Fig. 2a I b)

Gênero¡ Jamesonia I{OoK. E GREV,
Tipo Jamesonia

(Est,XVIII, Fig.3 )



Fa¡nflia: Schizaeaceae KÄUIJF. WESENF. FARRENKR
Gênero3 Anemla SW.

Tipo Anemia
(Est.XVIIr, Fig.4 )

cênero: Lygodiun sw.
Tipo Lygodiun 7

(Est.XVlII, Fig.5a, b)
Tipo Lygodiun 2

(Est.XIX, Fig.1a, b, c, d)
TÍpo Lygodiun 3

(Est.XIX, Fiq.2 )

Gênero: Schizaea SM.
Tipo Schizaea

(Est.XIX, Fig.3 )

Fanflia: Vittariaceae (PRESL. ) cHINc,
cênero: Vittaria SM.

Tipo Vittaria
(Est.xx, Fíg,4a, b)

cLasse:
orden:
Fa¡nf I ia ¡

cênero :
Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Ordems
Fanflia:
cênero :

Tipo

Tipo

T ipo

Lycopod i ops ida
LycopodiaIes
Lycopodiaceae MfRBEL
Lycopodíum L.
Lycopodium cLavatum L.
(Est.XII, Fig. La, b, c)
Lycopodiun L
(Est,XII, Fig.2a,b,c,d)
Lycopodìun 2
(Est. XII, Fig.5a, b, c,d)
(Est.XIII, Fig.1a,b,c,d,e, f ,g,h, i, j,k,l)
I'ycopod iun 3
(Est. XII, Fig. 3a, b)
Lycopodiun 4
(Est.xII, Fig.4a, b)

selaginellales
Selaginellaceae MIL.,DE,
SelaginelTa BEÀI'V.
Se L ag ine 1 L a arthr it ica
(Est.xIX, FÍq.4 )
seTagineTla 1
(Est.XIX, Fig.5a, b)
SelaginelTa 2
( E¡t . XX, Fl,q . li , b)



Tipo SeTagineTTa 3
(Est.XX, Fig.2a,b)

Tipo SelagineTl-a 4
(Est.xX, Fig. 3a, b, c, d)

DÍvisão: Gy¡nnospernae
classe: Coníferopsida
Orden: Coniferales
Fanflia: Podocarpaceae
cênero: Podocarpus

Tipo Podocatpus Tanbertti (KLoTscH) ENDL.
( Est. XXI , Flg.la,b,c,d)

Farnf Iia : Àraucariaceae
Gênero3 Araucarla

fipo Araucaria angustifoTia (BERT. ) o.KTzE.
( Est. xxI , Fi9. 8a, b)

Þivisão:
classe:

ordem:
Fanf I ia :
Gênero :

Tipo

Tipo

Tipo

Magnoliophyta cRoNQ. TAK. & zrMM.
MagnoI iopsida (Þicotiledonea)
cRoNQ. , TAK. & ZIMM.
Asterales LINDLEY
(Asteraceae) Compositae GISEKE (LINK' )
vetnonia SCHREB,
vernonia L
(Est.xxvr, Fig. 1a,b,c,d, e, f )
vernonia 2
(Est.XXVI , Fig. 2a,b,c,d, e, f ,g)
Vetnonia 3
( Est. xxvI , Fig,3a, b, c )
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cênero: Bidens L,
Tipo Bidens

(Est.XXVII, Fig.8a, b, c)

cênero ! Perez ía L.,AG .
Tipo Perezia L

(Est.xxvII, Fig. 5a 
' 
b)

Tipo Perezia 2
(Est.XXVII, Fig. 6a tb tc til, e, f ,9,h, i,))

cênero: So7idago L,.
Tipo solidaqo 1-

(Est.XXVII, Fig.2a, b)
Tipo Solidago 2

(EEt.XxvIf ' FL9. 3a,br6f d,c)



Tipo Solidago 3
(Est. XXVII, Fig.4a, b)

cênêro! Ambrosia L.
Tipo 

'vnbrosia 
l"

(Est,XXVII, Fig.9a, b)
TÍpo Anbrosía 2

(Est.XXVIr' Fiq. L0 )

Gênero :
Tipo

Tipo

T ipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

T ipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

T ipo

T ipo

I ndeterm inado
conposítae 1
(Est.xXvIIl, Fig. 2a,b,c'd)
conpositae 2
(Est. XXVIII, Fig.7a, b, c)
Conpositae 3

(Est.xxvlII, Fi9. 1la,b,c,d)
compositae 4
(Est. XXVIII, Fig. 4a, b)
compositae 5
(Est.XXVIIf, Fig' 13 )
Cornpositae 6
( Est. XXVI , Fig.4a, b)
compositae 7
(Est,XXVIII, Fig.12 )
compositae I
(Est.xXvII, Fig. La, b)
conpositae 9
(Est.XXVIII, Fig. 5a,b)
conpositae 10
(Est.XXVIII, Fig. 6a, b, c )
conpositae L1
(Est.XXVIIT, Fig. 15a, b)
compositae L2
(Est.xXvIII, Fig.14 )
composltae 13
(Est.XXVIII, Fig. 10a,b, c,d)
Cornpositae 14
(Est.XXVIII, Fí9. 3a, b)
cornpositae 15
(Est.XXVIII, Fig. 8a, b)
compositae 16
(Est.xxvffI, Fig. La'b)

Compositae 17
(Est.XXVfIf , Fig. 9a,b'c)

Gênero: centautea L,.
Típo centavrea

(Est.XXVII, Fig.7a, b)



Ordem: Campanulales LINDLEY
Famf l-ia: Canpanulaceae JUSS.
cênero: Indeterminado

Tipo canpanulaceae
( Est. XXV, Fig. 1.a, b, c, d)

Orden:
Farnf Iia:
cênero :

Tipo

Tipo

T ipo

Tipo

capparales HUTCHfNSoN
Brassicaceae (Cruciferaè) BURNETT (,IUSS. )
I ndeterm inado
cruciferae 1
(Est.XXIV, Fig.8a, b, c)
cruciferae 2
(Est.XXIV, Fig.l"0a,b,c,d, e, f )
Cruciferae 3
(Est.XXIV, Fig.9a, b, c, d )cruciferae 4
(Est.xXIv, Fig.7a, b)

Ordem: Caryophyllales BENTHAM & HOOKER
Fanflia: Phytol-accaceae R, BR. IN TUCKEY
cênero: Petiveria PLUM.

Tipo Petiveria
(Est. XXXVII, Fig. l-B )

cênero3 PhytoJacca L.
Tipo Phytolacca

(Est. XXXVII, Fig.19 )

Fa¡nf Lia: Nyctaginaceae JUSS.
Gênero: Guapira AUBL.

Tipo Guapira
(Est.XXXVII, Fig. 8a,b)

cênero: Pisonia L.
Tipo Pisonia

(Est.XXxvII, Fig.9 )
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FanfLia: Caryophyllaceae JUSS.
Gênero: Drynaria WILLD.

Tipo Drymaîia
(Est.xxv, Fig.2a, b, c, d, e)

cênero3 rndeterminado
Tipo caryophyllaceae 1

(E6t.xxv, Fig. 3a,b,c,d)



Fanflia: chenopodiaceae
cênero: Indeterninado

Tipo chenopodiaceae
(Est.XXV, Fig.4a, b. c, d, e, f )

FanfLia: Amaranthaceae JUSS.
Gênero: Gomphrena MART.

Tipo comphrena
(Est.XXff , Fig.4a,b,c)

Gênèro: ATternanthera FORSK.
Tipo Alternanthera

(Est. XXII, Fig. La, b, c, d, e, f ,S)

Genero: Pfaffia MÀRT.
Tipo Ptaffia

(Est.XXII, Fig.2a, b, c, d)

Gênero: Anaranthus L.
Tipo Amaranthus

(Est.XXIf , Fig. 3a,b,c)

ordem: celastrales WETTSTEIN
Fanflia: AquifolÍaceae BÀRTL,ING
Gênero: ITex L.

Tipo fLex paraguariensis ST, HfL.
(Est.XXIII, FÍq.2a, b)

VENTENÃT

Lt7

Tipo

T ipo

Tipo

Tipo

Tipo

ITex L
(Est.XXIrf,
fTex 2
( Est. XXI II,
Ilex i
(Est.xxÏII,
Ilex 4
(Est.XXIII,
ITex 5
(Est.XXIII,

Ordem: Dipsacales LINDLEY
Fanflia r Valerianaceae BATscH
Gênero: Indeterninado

Tipo Valerianaceae
(Est.XLII, Fiq. 12a, b)

Fig , 3a, b)

Fig.4a,b)

Fig . 5a, b)

Fig.6a,b,c,d)

Fig. 7a, b, c, d, e, f, g)



Orden: Ebenales ENGLER
Fanllia: Sapotaceae DUMORT,
cênero3 ChrysophyLTun ? L.

Tipo chrysophyll-un ?
( Est . xLI , Fig.7a, b, c)

Famflia:
Gênero :

Tipo

Tipo

Tipo

Synplocaceae DESF.
Synplocos L,
Synplocos L
(Est., XLIf, Fig. 1a, b)
SynpTocos 2
(Est.XLII, Fig.2a, b)
Synplocos 3
(Est.xLII, Fig.3 )

Orden: Ericales LINDLEY
Fanflia: Ericaceae JUSS.
cênero: cayTussacia H, B. K.

Tipo GayLussacia
(Est.XXX, Fig.4a, b, c)

Gênero: Leucothoe DoN.
Tipo I'eucothoe

(Est.XXX, Fig. 3a,b,c,d,e, f)

Ordem: Euphorbiales LINDLEY
Famflia: Euphorbiaceae JUSS.
cênero: Dalechanpia PLUM,

Tipo DaTechanpia
(Est, XXXI, Fig. 6a , b)

Gênero: Alchornea SWARTZ.
Tipo Al-chotnea

(Est. XXXI, Fig.3a,b, c)

LL8

Gênero3 Croton
Tipo Croton t

( Est . XXXI ,lipo Cîoton 2
( Est . XXXI ,Tipo croton 3
( Est . XXXI ,

L.

Fig.7a,b, c,d,, e, f ,q)

Fig.1 )

Fig . 5a, b)



Gênero: Sebastiana SPRENG.
Tipo SebastianabrasiTiensis SPRENG.

(Est.XXXI, Fig.2a, b)

Gênero3 fndeterninado
Típo Euphorbiaceae

(Est.XXXI, Fíq.4 )

ordem: Fabales BRONHEAD
Fa¡nf I ia : Legurninosae JUss.

subfamfLia: Caesa lp in i o ideae
cênero: Bauhinia L,.

TÍpo Bauhinía
(Est.XXXIII, Fig.7a, b, c. d )

cênero: SchizoLobiuÍr VOGEL.
Típo SchlzoTobiun parahyba (VELL. ) BLAKE

(Est.XXXIV, Fig.9a, b)

cênero: Cassia L.
Tipo Cassia 7

(Est.xxXIII, Fig.11 )
Tipo cassìa 2

(Est. xxxIIr, Fig,13 )Tipo cassia 3
(Est,XXXIII, Fig. 4a,b)

Típo Cassia 4
(Est.xXXIv, FÍ9,10 )Tipo câssjâ 5
(Est,xxxrII, Fig. 3a, b)

cênero: Indeterminado
Tipo Caesa lpinioideae l-

(Est. xxxIII, Fig.l-0 )Tipo Caes a 1p in i o ideae 2
(Est.XXXIV, Eí9,2 )

subfamlLia: Mimosoideae
cênero: CaTTiandra BENTH.

Tipo caTTiandîa
(Est. XXXIV, Fig.4 )

Gênero: Piptadenia BENTHA-II
TÍpo Piptadenia

(Est.xXXIv, Fig.5 )
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Gênero: Pityrocarpa
Tipo Pityrocarpa

(Est.XXXIV, Fig.7

cênero: Acacia WILLD.
Tipo Acacia 1-

(Est.XXXIV/ Fig. 3

cênero 3 I"Iimosa L.
Tipo llinosa

(Est.XXXIV, Fig, La, b)

Gênero: Indeterminado
Tipo Mimosoideae

(Est.XXXIV, riq,6 )

Subfamflla3 Faboídeae ( =Papi 1i onoideae )cênero: Erythrina L,.
Tipo Erythrina L

(Est,XXXIII, Fig. 6a, b)
Tipo Erythrina 2

(Est.XXXIII, Flg. 9a,b)

cênero: Tndeterrninado
Tipo Faboideae L

(Est.XXXIII, Fig. 5a, b)
Tipo Faboideae 2

(Est.XXXIII, Fig.8a, b, c)
Tipo Faboideae 3

(Est.XXXIII, Fi9. 14a, b)
Tipo Faboideae 4

(Est. XXXIII, Fig. 12a I b)

cênero: Machaerium PERS.
Tipo Machaerium

(Est,XXXIV, Fiq. Ba, b)

orden:
Famflia ¡

cênero :
T ípo

Tipo

Faga les
Betu I aceae
AInus
Alnus 1-

(Est. XXIV,
Alnus 2
(8.t. XXIV,

ENGIJER
GRAY
MTI.,LER

Fí9. 11)

flg. laa, b)



Famf l-ia: Fagaceae DUMORTIER
cênero: Nothofagus

Tipo NothoÍagus
(Est. XXXI , Fig,8a, b, c)

Ordem3 centlanales LINDLEY
FanfLia: Gentianaceae JUSS,
cênero3 Indeterrninado

Tipo Gentianaceae 1
(Est. XXXII, Fig. 2a, b)

Tipo Gentianaceae 2
(Est,XXXII, Fiq.3 )Tipo centianaceae 3
(Est. XXXII, Fig.4a, b, c, d)

Famf l-ia r Apocynaceae JUSS.
Gênero: RauvoTfia L,,

Tipo RauvoTtia
(Est.XXIII, FÍ9.10a, b, c,d)

Gênero: Mandevilla LINDL.
Tipo MandeviTTa

(Est. XXIII, Fig. 9a, b)

cênero: fndeterrninado
Tipo Apocynaceae

(Est. XXIII, Fig. 8a, b)

ordem: Haloragales NOVÁK
Famflia: Haloragaceae ( Ha I orrhagaceae )

R.BR. IN FLINDERS
cênero: MyriophylTun L.

?ipo MyriophyTTun 1"

(Est.XXXII, Fig. 5a, b, c)
Tipo MyriophyTTun 2

(Est.XXXII, Fig. 6a, b)

ordem: Lamiales BROM.
Farnf l ia: Boraginaceae JUSS.
Gênero: Cordia L.

Tipo cordia
(Est.XXIV. Fig, 5a, b)

Gênero: Indeterminado
Tipo Boraginaceae

(Est.XXIV, Flq. 6a, b)
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Farnf 1ia:
cênero :

T ipo

T ipo

Tipo

Lamiaceae (Labiatae) LINDLEY (JUSS. )
I ndetermi nado
L,abiatae 1
(Est.XXXII, Fig.9a, b)
Labiatae 2
(Est.XXXII, Fig.10)
Labiatae 3
( Est . xxxII , Fig . l"l.a , b)

orde¡n 3 Magnol iaJ-es BRoM.
FanlLia: Winteraceae LINDLEY
Gênero: Drynis J.R. ET G.FoRST.

Tipo Drynis brasiTiensis MIERS
(Est.XLII, FiS. 14a'b'c)

Fanflia: Myristicaceae R'BR.
cênero: ViroTa AUBL.

Tipo ViroTa
(Est.XXXVII, Fig. la ¡ b)

Ordem: I-,aurales LINDLEY
Famflia: Lauraceae JUss.
cênero r Persea MILI-,.

Tipo Persea
( Est . XXXI I I Fí9.12)

ordem:
Famf I ia:
cênero :

Típo

T ipo

L22

Lecythidales CRoNQUIST
Lecythidaceae PoITEAU
cariniana cAsAR
cariniana estrelTensis (RÀDDI) KTZE
(Est.XXXIII, Fig, 1a, b)
cariniana J-

(Est. XXXIII, Fig. 2a, b)

ordems LinaÌes (GeraniaJ.es) CRoNQUIST
Famflia: Erythroxylaceae KUNTH ÏN H.B'K.
cênero: Erythroxylun P. BR.

TÍpo Erythroxylun
(Est.XXX, F1g. 6a, b, c, d, e )

Farnf L ia: Linaceae s.F. GRÀY
Gênero: Vantanea AUBL.

Tipo Vantanea
(Est.XXXV, Fig.4a I b)



Ordem: Malvales LINDLEY
Famflia: TiLiaceae JUSS.
Gênero: Indeterminado

Tipo TiL iaceae
(Est. XLII, Fig.4a,þ,)

Famflia: Bombacaceae KUNTH
Gênero: Pseudobombax DUGÀND

Tipo Pseudobombax
(Est.XXIV, Fig.4a, b)

FanfLia: MaLvaceae JUSS.
cênero: Abutilon MfLL.

Tipo A-butilon
( Est . XXXVI , Fig.2a, b, c, d, e)

cênero: Bastardiopsis HÀSSLER
Tipo Bastardiopsis

( Est, XXXVI , Fig.4a, b, c)

Gênero3 Indeterminado
Tipo Mâlvaceae 1

(Est. XXXVI, Fig.3a, b)
Tipo Malvaceae 2

(Est.XXXVr, Fiq.5 )

Ordem: MyrtaLes LfNDLEY
Fanflia: Thymêlaeaceae JUSS.
Gênero3 Daphnopsis MART. & ZUCC.

Tipo Daphnopsis
(Est.XLIf, Fig.5a, b)

Farnf I ia : Myrtaceae JUss.
cênero: Eugenia L.

Tipo Eugenia
(Est.XXXVII, Fig. 6a,b)

Gênero! Indeterrninado
Tipo Myrtaceae

(Est.XXXVII, Fig. 7a,b)

Fanflia: Onagraceae JUSS.
Gênero: Ludwigla L.
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Tipo IJudwigia L
(Est.XxxVII, Fig.12 )

Tipo Ludvtigia 2
(Est,XXXVII, Fig. l-3a, b)

cênero: Indeterminado
Tipo onagraceae l-

(Est.XXXVII, rig. L4 )

Fa¡nf I ia : Mel"astonataceae JUSS.
cênero: Indeterminado

Tipo Melastonataceae
(Est. xxxvl , Fig.6 )

ordem: Nephenthales L,INDLEY
Fanflia: Droseraceae SALISBURY
Gênero3 Dtosera L.

Tipo Drosera
(Est,xXX, Fig,2a, b)

ordem: Nynphaeales J. H. SCHFFUER
Famflia: Ny¡nphaeaceaè SALISBURY
Gênero3 Indeterminado

Tipo Nynphaeaceae
(Est.XXXVII, Fig,11 )

ordem: Piperales LINDL.,EY
Fanllia: chloranthaceae R.BR. EX LTNDL.
Gênero: Hedyosnun sw.

Tipo Hedyosnun brasiliense MART. Ex MTQ.
(Est.XXV, Fig. 5a, b, c, d, e)

Orden: Polygal"ales BENTHÀM & HOOKER
Fanflia: Malpighiaceae JUss.
Gênero: Heteropterys H. B, K.

Tlpo Heteropterys
(Est.xxxv, Fiq.7 )
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Gênero :
T ipo

Tipo

T ipo

fndetern inado
Matpighiaceae 1
(Est.xXXv, Fig,8a, b)
Malpiqhiaceae 2
(Est.XXXV, Fig. 9a,b,c)
Malpighiaceae 3
( Est. XXXVI , Fig.La,b,c,d)



Fanllia: Polygalaceae R.BR. fN FLfNDERS
cênero: Indetermínado

Tipo Polygalaceae 1
(Est.XxXrX, Fiq,5 )

Tipo PoLygalâceae 2
(Est.XXXIX, Fig.4a,b,c,d,e)

Tipo PoLygalaceae 3
(Est. XXXIX, Fig. 6a, b, c )

cênero: Bredemeyera WILL,D.
Tipo Bredemeyera J.

(Est.XXXIX, FÍ9,3 )
Tipo Bredemeyera 2

(Est.XXXIX, Fig. la, b, c )

Ordem: Polygonales L,INDLEY
Fanflia: Polygonaceae JUss.
cênero : PoTygonun L., ,

Tipo PoTygonum
( Est . XIJ, tf ig . 1a , b, c, d , e , f , g , h, i )

Gênero3 Rumex L.
Tipo Runêx

(Est.XXXIX, Fig. 8a,b,c,d, e, f )

cênero: Indeterrninado
Tipo Polygonaceae 1

(Est.xxxlx, Fig. 2a,b,c)
Tipo Polygonaceae 2

(Est.XXXIX, Fig.7a,b,c I d,e,f )

orden: Prinulales LINDLEY
Farnf lia: Myrsinaceae R.BR.
cênero3 Rapanea AUBL.

Tipo Rapanea 1
(Est.XXXVII, Fig. 2a,b)

Tipo Rapanea 2
(Est.XXXVII, Fig. 3a,b)

Tipo Rapanea 3
(Est.XXXVII, Fi9. 4a'b'c)

cênero: fndeterminado
Tipo Myrsinaceae 1

(Est.xxxvlI, Fig.5 )
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Farnf lia: Primulaceae VENTENAT
Gênero: AnagaTTis L.

Tipo AnagaTTis
(Est.XL, Fig.3a,b,c)

cênero: fndeterminado
Tipo Primulaceae

(Est.XL, Fig.2a, b)

Ordern: Proteales LINDLEY
FanfLia: Proteaceae JUSS.
cênero: Indeterminado

Tipo Proteaceae
(Est.xL, Fig.4 )

Ordem: RhannaLes I-.,INDLEY
Fanflia: Vitaceae JUSS.
cênero: Cissus L.

TÍpo Cissus
(Est.xLII, Fig. 13a, b)

Orden: Rosales LINDLEY
FamflÍa: Cunoniaceae R.BR. IN FLINDERS
cênero : l,le innannia L .

Típo Weinmannia
(Est.xxx, Fig. 1a, b)

Fanflia: Saxifragaceae (Hydrangeaceae) JUSS.
cênero: Indeterminado

Tipo saxifragaceae
( Est. xLI , Fig,8a, b, c)

Fa¡nf tia: Rosaceae JUSS.
cênero! Sanguisorba

Tipo Sanguísorba
(Est,Xl,, Fig. 6a, b)

L26

Famflia: ChrysobaJ-anaceae R.BR. IN TUCKEY
cênero: couepia ÀUBL.

Tipo couepia grandifTora
(Est.xXV, Fiq.6 )

Orden: Rubiales
Fanflia: Rubiaceae
Gênero: Borretia

BENTHÀN & HOOKER
JUSS,

G. F.W. MÀYER



Tipo Borreria L
( Est. XIJI , Fig. La, b, c, d, e)

Tipo Bortería 2
( Est. XLI , Fig.2a,b,c,d,e)

Tipo Borrería 3
( Est. XLI , Fig.3a,b,c)

Tipo Borreria 4
( Est . XLI , Fi9,4a, b)

Tipo Borrerìa 5
(Est.XL, Fig.1o )

cênero: Indeterminado
Tipo Rubiaceae 1

(Est.XL, Fig.7 )
Tipo Rubiaceae 2

(Est.xL, Fig.8 )Tipo Rubiaceae 3
(Est.XL, Fig.9a, b)

Orden: SaIicales LINDLEY
Famf 1ía : Sal-.icaceae MTRBEL
Gênero : ,sal.ix L,

Tipo Salix
(Est.XLf, Fig.5a, b)

ordem:
Famflia:
cênero 3

T ipo

Tipo
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Santal-ales LINDLEY
Loranthaceae ( Ereno lep idaceae )
I ndeterninado
Loranthaceae 1
(Est.xxxv, Fiq, 5a, b, c)
Loranthaceae 2
(Est. XXXV, Fí9.6 )

Ordem: Sapindales BENTHAN & HOOKER
Fanf l-ia: sapindaceae JUss.
cênero: ATTophyTus L.

Típo ATTophyTus
(Est.xI,r, Fig.6 )

Fanfl-ia: Anacardiaceae
Gênero3 Indeterminado

TÍpo AnâcardÍaceae

Ordern: Scrophulariales LINDLEY
Famflia: Bignoniaceae JUss.
Gênero3 Pyrostegia PRESL.

(Est.XXIII, Fig. 1a, b)

JUSS.

LINDLEY



Tipo Pyrostegía
(Est.XXIV, Fig. 3a,b,c)

Gênero: Indeterninado
Tipo Bignoniaceae L

(Est.xxIV, riq.2 )

Farnf lia:
Gênero :

Tipo

Tipo

Típo

Tipo

Acanthaceae JUSS.
Justicia L',
Justicia 1-

(Est.XXI, Fig.2a, b)
Justicia 2
( Est. xXI , Fig.3a, b)
Justicia s
(Est.xXI , Fig.4 |
'rusticia 4
(Est, xXI I Fig,5a, b)

cênero: Tndeterrninado
Tipo Acanthaceae L

( Est. XXI , Fig.6 )
Tipo Acanthaceae 2

( Est . xXI , rig.7 )

Famf I ia :
Gênero :

Tipo

T ipo
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Lentibulariacea L, c, RICH.
Utr lcu laria
utricularia L
(Est.XXXIV, Fig. 1la I b)
UtricuTaria 2
(Est.XxxV, Fig. la, b)

ordem: Solanal-es ( Po lenonia les )
Fa¡nf 1ia: solanaceae JUss.
cênero3 sesseâ L.

Tipo sessea
( Est , xLI , Fig ' 114, b, c)

Gênero: Indeterminado
Tipo sol"anaceae 1

( Est. xLI , Fig.9 )
Tipo Solanaceae 2

( Est. XLI , Fig.L0 )

Famflia: Convolvulaceae aluss.
Gênero: Tpomea L,

IN POTT.6. TUR.

I,INDLEY



Tipo Ipomea
(Est.XXIX, Fig.2a, b, c, d)

cenero: Indeterminado
Tipo Convolvulaceae 1

(Est. XXIX, FÍq. 1a, b)

Ordem: Theales LINDLEY
Famllia: Ochnaceae A.P. DE CANDOLLE
Gênero: Ouratea AUBL.

Tipo ouratea
(Est, XXXVII, Fig. 1oa, b, c)

Far¡flia: Marcgraviaceae CHOISY IN A.P. DE CANDOLI-,E
Gênero: Noranthea AUBL,

Tipo Noranthea brasil-iensis CH,
(Est. XXXVI , Fig, Tatbtc)

Famflla: Qul-inaceae ENGLER IN MART.
Gênero: Quiina AUBL.

Tipo Quilna glaziovii ENcL,
(Est.XL, Fig.5 )

Fanfl-ia: clusiaceae (Guttiferae) LfNDL. (JUSS. )
Gênero3 CLusia L.

Tipo Clusia
(Est.XXv, Fí9.8a, b)

cênero: Symphonia L.
Tipo Synphonia

(Est.xXV, Fig.7a, b, c)
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Orden: UmbeLLales (ApiaLes) NAKAI
Famllia: Araliaceae JUss.
Gênero: Didymopanax DECHE ET PRANCH.

Tipo Dídymopanax
(Est.XXIV, Fig. 1a,b,cf d)

Fa¡nf lia: Unbelliferae (Apiaceae) JUSS. (LTNDI-,.)
cênero: Indeterninado

Tipo Unbelliferae 1
(Est,XLfI, Fig.8a, b, c. d r e)

Tipo Unbelliferae 2
(Est.XLIr, Fig . L0a, b)



Tipo UmbeLliferae ¡
(Est. XLII, Fig. 11a, b)

Ordem: Urticales LINDLEY
Famflia: Ulmaceae MIRBEL
Gênero : Cel-tis L.

Tipo Cettis
(Est.XLII, Fig.9a, b)

cênero: Indeter¡ninado
Típo Ulnâceae L

(Est.XLIr/ Fiq.6 )Tipo Ulmaceae 2
(Est.XLII, Fig.7a, b, c)

Famf lia: Moraceae IJINK
Gênero: Sorocea ST. HILL.

Tipo sorocea
(Est.xxxvr, Fig. s )

Gênero: Btosimum SWARTZ
Tipo Brosinum

( Est. XXXVI , Fig.9a, b, c)

Ordem: Violales LINDLEY
Fa¡nf Lia: Flacourtíaceae A.P. DE CANDOL,LE
Gênero: Banara AUBLJ.

Tipo Banara
(Est,XXXII, Fig.1a, b)

Famflia: Passifloraceae iIUSS. EX KUNTH
Gênero: PassifTora L.

Tipo PassifTora laroana
(Est.XXXVïI, Fi9. 16a, b, c, d)

Tipo PassifLora I
(Est. XXxvII, Flg.17 )

L30

classe:

ordem:
Fanf l-ia:
cênero :

T ipo

f,iJ. iopsida ( Monocot i l edonea )
CR., TAK. 6( ZIMM.
Arecales NAKAI
Palrnae (Àrecaceae) JUSS. ( C. H . SCH. -SCHULT .
I ndetermi nado
Pal-nae
(Est.XXXVII, Fig. L5 )
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ordems Cornmelinales LINDLEY
Famf l-ia: commelinaceae R. BR.
cênero: Indeterminado

Tipo conmel Ínaceae
(Est.xxv, Fig.9a, b)

ordem3
Famf I ia:
cênero:

Tipo

Tipo

Tipo

Típo

Tipo

Tipo

cyperales G. T. BURNETT
cyperaceae JUSS,
I ndeterminado
Cyperaceae 1
(Est,XXIX, Fig.4a,b,c)
Cyperaceae 2
(Est. XXIX, Fig.5a, b)
Cyperaceae 3
(Est.XXIX, Fig. 6a, b, c)
Cyperaceae 4
(Est.XXIX, Fig.3a I b)
Cyperaceae 5
(Est,XxIX, Fig.8a, b, c, d, e)
Cyperaceae 6
(Est.XXIX, Fig.7a, b)

Fanflia: Poaceae (Grarnineae)
Gênero: PaspaTun

Tipo Paspalum
(Est.xXXvIII, Fiq.8 )

Gênero: Ì4ef inis
Tipo MeTinis

(Est. XxxvfII, Fig.9a, b, c)

Gênero: Andropogon
Tipo Andropogon

( Est. xxxvlII, Fig. 3 )

13 l_

Gênero :
Tfpo

T ipo

T ípo

T ipo

T ipo

Tipo

BARNHART (.]USS. )

fndetern i nado
Poaceae 1
(ESt.XXXVIII,
Poaceae 2
(ESt.XXXVIII,
Poaceae 3
(ESt.XXXVIïI,
Poaceae 4
( Est. XXXVïII,
Poaceae 5
(ESt.XXXVIII,
Poaceae 7
(ESt.XXXVIII,

Fig.11 )

Fiq,z )

Fig , L4a, b)

Fig. r.o )

Fig.5 )

Fíq. 15a , b)



Tipo Poaceae I
(ESt.XXXVIII,

Tipo Poaceae 9
(Est.XXXVIII,

Tipo Poaceae 1L
(ESt.XXXVIII,

Tipo Poaceae 12
(ESt.XXXVIII,

Tipo Poacèae 13
(Est,XXXVIII,

Tipo Poaceae 14
(Est.XxxvIrI,

TÍpo Poaceae 15
(ESt,XXXVIII,

Tipo Poaceae 16
(ESt.XXXVIII,

Tipo Poaceae 17
(ESt.XXXVIIII

Tipo Poaceae 18

Fig, L8 )

Fíq.6 )

Fiq.16 )

riq.7 )

Fig. 17a, b)

Fig. 19a, b)

Fig.4a,b,c,d)

Fig.1 )

Fig.12 )

orden: EriocaulaLes NÀKAI
Farnf 1ía: Eriocaulaceae DESVAUX
cênero: PaepaTanthus

Tipo PaepaTanthus
(Est.xxx, Fig. 5a, b, c, d, e 

' 
f)

Ordem: Juncales LINDLEY
FamfLia: Juncaceae JUSS.
cênero: fndeterrninado

Tipo Juncaceae
(Est. XxxII, Fig. B )

(Est.XXXVIII, Fig.13 )
corpo silicoso de Poaceae (cranineae)
( Est . XLVI , Flg.2 )
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Orden: Liliales LINDI,EY
Fa¡nf Iia: Liliaceae (Àmaryl I ídaceae ) JUSS. (Sr.HII-.,L. )
Gênero: AsphodeTus

Tipo Asphodelus
(Est. XXXV, Fig.2 )

Gênero: Indeterrninado
Típo Litiaceae 1

(Est. xxxv, fig.3 )

Famflia: f ri-daceae JUss.
cênero: rndeterninado



Tipo Iridaceae
( Est. XXXII, Fi9. '7 a,b I c td I e I f )

Famflia:
cênero :

TÍpo

Tipo

Tipo

T ipo

Tipo

T ipo

Tipo

T ipo

Tipo

T ipo

T ipo

T ipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

T ipo

T ipo

T ipo

I ndeterminada
I ndeterm i nado
Indeterminado l-
(Est.XLIlI, Fig. La, b)
Indeterminado 2
(E6t.XLIII, Fig.2a,b)
Indeterminado 3
(Est.xLIII, Fig. 3 )
Indeterninado 4
(Est.XLIII, Fiq.4)
Indeterminado 5
(Est.XLIfI, Fig.5a, b, c)
Indeterminado 6
(Est.XLIrf, Fiq. 6 )
Indeterninado 7
(Est.XLrrI, rig.7 )
Indeterninado I
(Est.XLIII, Fig.8 )
Indeterminado 9
(Est.XLIII, Fig.9a, b)
Indeterninado 10
(Est. xLIII, rig. 12a, b)
Indeterrninado 1L
(Est. XLIII, riq.l-0)
Indeterninado 12
(Est.XLIII, Fig.11)
fndeterminado L3
(Est.XLIV, Fig. la,b,c)
lndeterminado 16
(Est,xLIv, Fig. 2 )
Indeterminado 17
(Est.XLIV, Fig.3a, b)
Indeternínado 18
(Est.XLIV, Fig.4a,b)
Indeterminado 19
(Est.XLIV, Fig. 6a, b)
Indeterninado 21
(Est.XLIV, Fig. 5a, b)
Indeterminado 22
(Est.XLIV, Fig,7a, b)

Reino: Anirnalia
FiIo: Protozoa
classe: Sacordína
ordem: Arcellinida ou Testacida
Famflía: Difflugiidae
cenero: ArceTTa



Tipo ArceTTa catinus
(Est.xLv, Fig.3a,b'c)

Filo: Porifera
classe! Demospongiae

Espfculas de Esponj a
( Est. XLVI , Fig. 1a , b)

Filo: Annel-ida
classe: oligochaeta

ca su Io
(Est.XLV' Fig. 1"a'b'c)
Mandfbulas lndeterminadas
(Est.XLV, Fig.2a 

' 
b)



vnl - COMPARAçAO DA FLORA ATUAL COM A
eUATERNÁ.nl¡, No vALE Do Rro
p¡,n¡.Ínn Do sul',, sERRAs Do MAR
E DA MANTIQTJEIRA.

Na região estudada, a vegetação pretérita (pré-CoJ.onbo)

foi ern grande parte destrufda por atividades antropogênícas. No

entanto, existem ainda algurnas relfquias dessa vegetação, que

pernítiram a diversos autores a sua reconstituição.
Efetuou-se o levantamento florfstico atuaL da região

através de publicações, conparando-se a ffora atual- com as

famflias e gêneros dos palinomorfos identificados na turfa en

questão. os espécines atuais conuns à asse¡nbléia

rnicrof lorfstica aqui estudada, são apresentados em seguida. SfLVA

& LEfTÃO FILHo (1982) asslnalaram para a Mata Atlântica na encosta

do nunicfpio de Ubatuba, os gêneros e farnllias de ITex

(AquifoJ.iaceae),

(Boraginaceae),

Didynopanax (Araliaceae),

Vetnonia ( Compos itaê ) ,

cordia

ErythroxyTum
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( Erythroxylaceae ) , ATchornea (Euphorbiaceae) , cariniana

estrel-Lensjs (Lecythidaceae) , sorocea (Moraceae) , ViroLa

(Myristicaceae) , Eugenia (Myrtaceae) , Guapira (Nyctaginaceae) ,

chrysophyllum (Sapotaceae),

representantes das famflias Anacardiaceae, Apocynaceae,

Bignoniaceae,

FJ-acourtiaceae ,

Myrsi.naceae,

Sapindaceae.

URURÀHY et a7. (1983) e VEIJOSO & GóES-FII/HO (LgA2) ,

no Projeto R-¡\DÀMBRÀSIL, efetuararn o levantarnento da vegetação

pré-colombo. os espécirnes comuns assinaLados são os

Bonbacaceae, chrysobalanaceae, Cunoniaceae,

Lauraceae, Leguninosae, Melastonataceae,

seguintes: Alchornea e ctoton ( Euphorbiaceae ) ,

PaLmae,

synpTocos (sympLocaceae), ainda

( Boragi-naceae ) , Viroia (Myristicaceae) , Didymopanal( (Araliaceae),

chrysophyllun (sapotaceae), Carìniana (Lecythldaceae), Drynis

brasiTiensls (Winteraceae) , ITex (Aquifoliaceae), Weinnannia

(Cunoniaceae), Couepia granditTora ( chrysobaLanaceae ) | Rapan€a

(Myrsinaceael, Araucaría angustifol.ia (Araucariaceae) e Podocatpus

Proteaceaer Rosaceae, Rubíaceae e

Tanbertti ( Podocarpaceae ) , assirn como as

Rubiaceae, Myrtaceae, Me lastomataceae, Poaceae, cyperaceae,

compositae, Ericaceae e Eriocaulaceae.

SILVA (1989) efetuou o levantanento florfstico da

Reserva Florestal Professor Augusto Ruschj-, em são ,fosé dos

Camposr assinalando os espécimes: Didynopanax (Araliaceae) ,

Pseudobombax (Bombacaceae) , cordia (Boraginaceae),

paraguariensis (Aquífoliaceae), Vernonìa (Compositae), Alchornea

e Croton (Euphorbiaceae) , Persea (Lauraceae) , CarlnLana

cordia

fanfÌias Pa lmae,

I 7ex
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estreTTensis (Lecythidaceae) , Bauhinia, Cassia, Piptadenia e

Machaerlun ( I-,eguminosae ) , Sorocea e Brosimum (Moraceae),

Rapanea (Myrsinaceae), VitoTa (Myristícaceae), Eugenia

(Myrtaceae) | AIlophyTus (Sapindaceae) e representantes das

fa¡nll-ias Palmae, Proteaceae' Rosaceae, sapotaceae, Solanaceae e

Til-iaceae.

KI-,EfN (1990) apresentou a composição florfstica da

Mata Atlântica (Floresta ombrófila Densa) no sul do pafs,

assinalando Alc.hornea (Euphorbiaceae), Cariniana estteTTensls

(Lecythidaceae) | SchizoTobiun patahyba (Legurninosae), Btosimum e

sorocea (Moraceae), ATTophylus (Sapindaceae), Quiina (Quiinaceae),

Eugenía (Myrtaceae) |

(I-,inaceae) , Didynopanax (Araliaceae) | ChrysophyTTun (sapotaceae) '
Vleinmannia (cunoniaceae),

(Boraginaceae) e as famflias Melastomataceae, Rubiaceae e

Poaceae.

CARAUTA et al.. (1991) apresentaram a úIti¡na anostra da

nata primltiva no vale do Rio Parafba do sul, na Floresta da

cicuta, com Cariniana ( Lecythidaceae ) , sorocea (Moraceae) '
Schizolobiun parahyba (Leguminosae) .

Virofa (Myristicaceae) , Vantanea

ITex (Aquifoliaceae), cordia



IX - DADOS FLORÍSTTCOS, ECOLÓGICOS,

GEOGRÁFICOS E CLIMÁ.TICOS REFE-

RENTES AOS TAXONS E SUA PRESENçA

NO QUATERNÁRIO BRASILEIRO.

Foram nontadas tabelas en nfvel de reino, de divisão,

de famllia e de gênero, de acordo com os palinonorfos e com outros

nicrofósseis, para facilitar a visualização das infornações sobre

o conportanento da flora atual correspondente: suas

caracterfsticas ecológicas, distribuição geográfica e faixa

climática, além de perrnitir a co¡nparação com seu habitat na época

da formação dessas turfas, seu registro assinalado para os

depósitos quaternários brasiLeiros e o tipo de fLora a que

pertence cada elenìento ¡nicrof Ìor fstico.

As considerações ecológicas, a distribuição geográfica,

a faixa climática atual e as interpretações paleoecológicas dos

palinomorfos e mícroorganismos baseiam-se nas seguintes

publicações: para os fungos CLEMENTS & SHEAR (L931), woLF &
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CAVALTERE (1966), ELLrS (r971) , BARRON (L972) , BARNETT & HUNTER

(L972), AINSWoRTH Ed. et al . (1973a,b), VAN GEEL (1,976b, L978) ì

PALS et al.. (L980), VAN GEEL et a7. (L98o/L981 , 1-982/L983, L986),

VAN DER fvIEL (1982), LORSCHEITTER (1984, 1989) e PIROZYNSKI et

al.. (1e88).

Para as algas, foram as publicações de RossrGNoL

(196L,L962) , JOLY (1963, 19871 , BOURRELLY (1966) , CHRTSTOPHER

(!976,, VAN GEEL (L976a,bt t978), VAN GEEL et aI . ( L9AO/19a]- ,

1982/L983, L989), PALS et a7, (1980), VAN DER WIEL (1982), BOLD &

WYNNE (1"985), KUHRY (1985), LORSCHETTTER (L984, 1989), BRTNKKEMPER

et a7. (L987') e VAN SMEERDIJK (1989).

Para as briófitas, utilizara¡n-se as publicações de ,JoLY

(1987), LORSCHEITTER (L984, 1989) è VAN GEEL et al . (1986). Para as

pteridófitas, SMITH (l-979), KLEIN (I979) , TRYoN & TRYoN (1982),

JOLY (L9A7), LORSCHETTTER (L984, 1989) e BARROS et a7. (1"988). Nas

eoniferas, 'utilizaram-se as publicações de KLEIN (I979), REITz et

a7. (r978, 1-983), LORSCHEITTER (1984, 1-988) e JOLY (L987).

Para as rnagnoliófitas, fora¡n utilizadas as publicações

de FASSET (1,94o), RAWITSCHER et ai. (1943), HOEHNE (L948), HUECK

(t957, 1-e72) , FERRr & COUTÌNHO (1958), PRESCOTT (L969) , FERRr

(1944, L955 | !969 | L973, 1,976) , WETTSTETN (1970) , ANGEr-,Y (L97O) ,

EITEN (L97L), RIZZINI (197]"a,b), LABoURIAU (t97L, , FIGUEIREDO &

HANDRo (r97r), SALGADO-LABOURTAU (L973l , WARMTNG (L973), KERSHÀW

(t976), HERTNGER et a7. (19761 , BoTELHo & RÀNGEL (].977]-, REITZ et

a7. (797A, 1983) , KLEIN (L979, 1980) , CRONQUTST (L968, 1981) ,

BARROSO (L978 | L984, 1986), YBERT (L980), JOLY (1987) |

LORSCHETTTER (r.9S4, L988), OTJTVETRA FrLHO & MARTTNS (1986),
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vrNqENs (1986), HTCKEY e KING (1988), GUPTA & KHÀNDELWAL (L9A9) 
'

GUPTA & YADAV (1989), GUPTA (1989), TTSSOT (1989). CARATTNT et

a7. (1989), RAo (1989), SINGH & TRIPATHI (1989) e FERNÃNDES &

BEZERRA (1990).

As consideraçóes ecológicas sobre os ani¡nais ou restos

destes, encontrados nas turfas ora estudadas, baseian-se nas

publicações de SToRER & USINGER (1979, ' VAN GEEL (]-976r), L978),

VAN GEEL et at. (1980/1981-, L982/1983) e BARNES (L984).
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lèplfitâ lÌlicos e ltemperade I lteda ltoda I

I lÞân,"no" le frie I I I I

ls6prófitê e lsotos orsâ-ltropicsL elÀrgentinâ elnão essina- Inão âssinâ' lLocåt

lparositâ lnlcosparositâ lnlcos ltenperada ltnoia lLådo
sapróf i t6, lsotos orgâ-ltroplcet, lcosmopotit6¡nãosaprófit6, lsotos orgâ-ltroplcet, lcosmopotit6¡não âssina- Inão assínâ- lLocst
epffito e lnicos,vese- ltenperade | | tada I taaa I

parãsita ltais, e er le fria I

tll
pÊr6sita em lsoLos orsâ-ltroplcat Inão asslne-lnão €ssina- Inão assina' lLocal

I t ada

I

outros fun- Ini cos I

sosll tt

lsotos de flo- leplfitø e lsotos orgå'ltropicat, lcosrnopotitalnão Essinâ- Inão essine- lLocat

lrestas lsôprófitê Inicos, en- ltenperada I ltado ltede I

I I lcontrâdo ernle fria I I I I

I I Inamutesl llll

Itaaa lcoL P€ tudosa I

sap¡ófítã lsotos orgâ-ltropicet Inão assine-lnão âsslna- Inão essína' lLocot

Itada Itl

Itsd6

lem terra de I

lAreio - Rs I

lnicos Itt

Itaae I

Itade I todâ

tltl

Itada I

Itâda ltâd6tl

Itaaa I

tl

Itada Itlrl
ll.ade I

tl



Dâdos Ftoristfcos, Ecotógtcos, ceog¡óficos, cLímóticos ê ocorrêncía no 0u6têrnério Brssi teiro

lRelno l'lonêrâ

lFânf I lE Rivul.ariâcêâe

lGêh€¡o cloeotrlchiE
I

I

I

lRelno Protlsta
I Famf I ie Ch lorococceceae

lcênero llg9[þgig
I

lF€mfLia Desmidiocè€ê

lcênel.o ggelg l¡0
I

I

lcêne¡o ¡ticrasterias
I

I

lFanl I ia zygñômâtâceae

lGêne¡o Zygnemo

Hâbitêt 
I

Atuûl 
I

I

trlrtl
Itegoes, repre- latgss colo- lpÂntaho ra- lt¡opicâ1,
lsas raeas e lnleie fixes lso e solos ltelperede
lâmbientes com lou Iivres lorgânicos le frie
lvsg. aquÁtica I lencharcedoe I

ttll

Habito I Provável, lfaix6 cti-lDist¡ibui- lAtuaL Pre-lPresençs no lfipo del

Atu6t I ttebltet nolmetica lção Geográ-lsençð n6 Re-lQuaternário lFtora I

louoternériolAtuat lficâ AtuaL lgião lsreslteiro | |

TABELA N¡. IV

ll
lásua doce | ?

I I lsoto úmldo InoLêd€

tlll
lágua doce e lel,gas unice-lpântEho ra-ltropicat,
lsatobro ltulares de lso, soto ú- ltêflperâdã
I luidô tivre lmido le fria
lágua doce e latgas uníce- lpântano ¡a'lt¡oplc6L,
lsôtobrâ ltuteres e lso, soÌo 11- ltenperade

I lfi l€ñentosas lmido le frlotttt
lúgua doce, sa-letgas fil.a- lpântano ra-ltropicât,

lcênero qgþ¡yg

tt
lpånt. rs6o, lnão 6ssi -

ltobr6 e sotos lmentos¿s lso, soto ltenperedo

lrÍmidos I lencharcado le fria
I I le rÍmìdo 

I

ttt
lcoenopot i ta lnão esslne" lnão aesina'
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I ltada Itadâ
tllttr

lGênero ¡lougeoti a

léguê doce, râ-lstgas fita- lpántano ra-ltropicat,
lsa e sobre so-lmentosas lso, soto ltelperada

lnão assina-lnão aeeine- Inõo âssinE- lLocol
lr.êda ltaaa ltaua Itttl
lcosmopotitelnõo âssins- lhão ôssinâ- lLocat
I ltede ltaaa Itrlt
lcosmopotitelnão assina- Inão assina- lLocet

I ltada ltade Itttttttt
I cosmopot i te lnão êssina- I Turf .do P,N. I tocêt

I tos si t icffe-
I ros

I

I

I

lcènero sÞi rosv¡o

I

I

lLocâ[

lpequenos tagoslel.gos fitâ- lpàntâno ra-ltropicet,
lrepresas, va- lnentoses lso e solo ltenperede
Itetâs, breros I

le orüientes eml

lserat de ásue I

lrasa e estag- |

lnoda I

lenchâ.c€do le f rla
le rímido 

Itltl

lágua doce, lâtgâs fÍtê. lpântono 16-ltropicêt,

lquatquer tocat lrnentosos fi-lso, soto lterÞe¡Edg
lque mantenha lxos ou fLu- lenchercado le fria
lóguê por atgunltuantes le tu¡feirssl

Itqd€
I

I |fi. Trop. Pq- l

I ltudosa em r. I

I l¿u Arei o-Rs I

I l" Bêcia de I

I lsão Paul.o I

I t enrpo

I

lcosmopot i talnão assina- llurfeiras delLocel

lenchercado le fri e

lde Ap6r€dos I

lda serl"a-Rs, 
I

Itoda lcampos do 
I

I lJordão - sP, 
I

I lü.T,Pat. em I

I lT.de Areiq- |

I lRseBc.de I

I lsão Pauto I

lcosmopotitolnão ossina- lMata Tropi- ltocot
ItsdÊ lcÉt Pâtudoso I

I l"r rerrâ de I

I lAreia - Rs Ittt

¡lurf.de c.do lLocol
lJordão-sP, I

llt- 1. pat, em IItt. r. eat. em I

lT.de A¡ei€- |

lRs e Bscia I

lde são Pêutol
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I Taxonomie

I I Atuol 
I

I I I louoternáriolAtuat lflcâ AtuEt lsião lBrâsitelro | |

Dâdos Ftoristfcos, Ecotógicog, Geog¡óficos, ctimáticos ê ocol"¡ênci6 no Qusterhário Bråsi Iei¡o

ìReino P¡otista I | | | I I I I

ict6sse B6ci .âriophyceaelanÈientes ma- latges unice-lpântåno râ'ltropicot, lcosmopotitelnão aesina- Inão 6ssino- ILocåt

i u"btt"t I Hablto I Provévet lFalxa ctí'lDist¡íbui' lAtu6t Pre"lPresençe no lripo del

FâmfI iã Incertåe Sedis
cênero Bqsg!þÉq[!!9gq

Irlnho, de águ€ltutores de lso, ånbien- ltenpereda I

ldoce e sâtobralvida liv¡e, Ites de águale trla 
I

I lf itamentoses ldoce, sato-l I

I lo, em cotô- lb¡â ê nori-l I

I lntes bentô- Inhoe. I I

I Inicas, I I I

I lpt sñctôni cas I I I

I lu epffitas I I I

rllll

fASELÀ N!. IV

Atuât I Habitat nolnátice lção Geográ-lsênça na Re-lQqqternário lFtoro I

lombientes de lnão assina- lPântâno ¡o-lnão assi- |

água doce ltaao lso e tur- Inâtada I

lRelno Pt6ntâe

lDl vi são Bryophyts

lFêmlLiâ Meeseêcese

lGêhero ICCSS9

I

I

I

lFamf I i o Bo¡t¡åmiêceae

lcênêro llegllglþ

I taae

I

I

I

I

I

I

I

I

lb¡eios, tur- lhetiófits, lbreios e Inão essi-

tamfl iE sphagnaceoe

cênero S!hgg!!U

lfeiras e ro" lturfófit6, lturfeiros Inâl6dÊ

lchas únidês lêcidófi t€ |

I l.u'-ã I

lll

não assina'
I ada

lrochas catcó- lmesófita e lmont€nh6s Inão assi-

lre6s e mont6- lacidófítô lúnidâs Inateda

lnhâs únidas del I I

lmédie 6ttu¡s I I I

tlll
lsol,os suieitosldenses e ex-lsotos orgá-ltropicat,

ls inundoções, ltensas cotô'Inicos en- ltemperado

lcomo brejos, Inies, aquá- lch€rcedos, le f¡ío
lpântãnos, te- lticas ou lcomo bordasl

lgoas roses e I subâquát i cos I de pântanosl

lrochos únid6s le em massas le turfelresl

lltltl
tltltlttIItl

lnõo âsslnê- lcone de Rio

lcrânde - Rs,

llurfei¡as de

lcâdìpos do

lJordão - sP

lfurfei 16 do

lPerque Nac,

lde Apa¡odos

lda serrâ-Rs

ocål

lnão asslnE-

I t ade

I

lMate fropi-
lcâ t Patudosa

lem Îe¡ra de

lÂ¡eiâ - Rs

ldenses I

IItl

não Essina- lnão assina- lLocaI

não 6ssina.
Loda

cosnopot ito

6da lLada

I

I

I

não Essina- lnão assina- lLocât

furfeirâs dolTurf. de c. lLocåt

I taae

I

I

I

lvâte do Rio ldo Jordão - |

lParafbo do lsP, furf. dol

lsut lParq.Noc, del

lryerados de 
I

lse¡ro - Rs el

l ir. r. P6 tudos€ I

lem Terre de I

lArei6 - Rs I
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Dêdos Ftoristlcos, Ecotó9icos, Geográficos, cLimátlcos e ocorrêncle t|o Quate¡nárío 8rôsiteiro

lRei no Ptant6e

lDivisão Bryophyta I I

lFâmllia Ricciâceâe | |

lcênero Ricci6

I Hôbitât I ttatito I Provávet lfsixa cti- l0istrlbui- IÂtuat Pre- lPresença no lTipo del

I Atuât I Atuât I tjêbitåt nolmátice lção Geográ-ìsença na Re-louâternário lFtoro I

I I I I I Ino nordestel I

ìtsmftia Anthocerotêceâe I I I I I I I

lcênero phaeoceros lnargens de lpequenos tu-lsotos orgô-ltropicât, lcosmopoti- Inão essina- lcone de Rio

ìsotos sujeitoslaquético, lsolos orgâ-ltropicoI lcosmopoti' Inão êssino- Inão assina-

TABÊLA N¡. TV

I loueternáriolAtuaL lfíc6 Atust lsião

la inundeções, lftutuonte oulnlcos en- ltenperada lta, ocorre ltede ltedo

lcomo brejos, leventuatmen- lcharcados, le friâ lem todo o I I

lpåntanos, ta- lte te¡¡estrelcomo bordasl lBrêsit até I I

lsoes rasas e I lde pântenosl làs resiões I I

lrochâs únidas I l" turfeirasl lrnals seces I I

tlll tllrtl

lcórregos, c6m-ltos, hfg¡ó- Inicos en- ltemperedo lta, ocorre ltada lGrande - Rs,

lcênero AÈb99e!9g lrnargens de lpequenos tu-lsol.os orgâ-lfrie, lcosrnopotitalnão assina- lcone de Rio ltocol

lpos rimidos on- lfito, terrf- lcharcedos, le fria lem toda I lTurfelra do

lde existe co- lcola e eci- lcomo bordosl lAhérica do I lParg.ttac. de

lberturâ vese- ldófita lde pântanosl lsut I Inperedos de

Itat desenvot- | l" turfeirasl I I Iserrê -Rs e

lvide pera pro-l londe existel I I l êtâ Tropi-

Iteção I lveseteção | | I lc€t Pâtudosal

I I ldesenvotvi-| I I lem Terra de I

I I lds pôr6 I I I lA¡êio " Rs I

I I lProteçãol llll

1_45

llll
ttll
ttll

lcórregos, cam- lfos, higró- Inicos en- lprincipat'lPrincipat- ltado

lpos rtrnidos on-lfitâ, terrf-lchêrcados, lmente na lmente ns A-l

lde existe co- lcota e aci- lcono bordâslAmérica dolmérica do 
I

lDivisão Pteridophyto

ìFanl t i a Aspleniêceôe

lcênero AsÞþd![

leraslteíro | |

lberturê vese- ldófit6 lde pântanoslsut

Itât desenvot- I l. tu¡feirosl
lvida para pro- |

Iteção I

lno chão de lepffit6 e lftorestas eltropicêt,
lftorestês rtDi-lterrfcota lmargens de ltelperade
ldas, ravinas, I

lentre rochas el

londe existel
lvegeteção I

ldesenvotvl - 
|

lde paro 
I

lproteção I

tl
ll

lsobre out¡os

lvegetai s

Loc6l

lsut

lpántênos lê f ri6
lcom vegeto' I

lçoo Itl

lcrânde - Rs

le TurfeÍ rãs

lde carpos do

lJordão - sP

I

I

I

I

I

I

I

llll
cosrnopotitelserra do il6rlnão 6ssina- lPteri- |

le satesópo- ll,6da

Itrs
I

I

I

I

I

I

I

I



|--j T"^onon,ia I Hobitât j tuui,o I rrovávet lFaixâ cl.i-lDistribui- lltuat Pre-lPresença no ltipo del

I | ÀtusL i etu"t I fiabitat nolmática lcão Geog¡é-lsença nâ Re-lQuÊternÁrio l¡tora I

i f i iou"ternár i o lltuâ t lfica AtuÉt Isião lBrosltei¡o | |

D6dos Floristfcos, Ecotógicos, Geográficos, ctimáticos ê ocorrênciÊ no Quôtern6fio Brãsí(eiro

jneino Ptentee I I I I I I

iDlvisão Ptêridophyta I ì | I I Iiorvisão nteridophyta I i I I I I I I I

tFanflia Rrê.hñâôeâê I i I I I I I I IjFamltie Btechnaceee I I I I I I I | |

jcênero qþgb¡l' jftoreste ptu, ieplfite iftorestas, ltropicât elno B¡a6it élser¡6 do l4arlTurfei¡aB delPtèri- I

fABELA I¡¡. IV

lviol de terresl
jbaixas, flo- j ¡tio", pân- lcet In6s tlatrs' ltis lJordão' sP'l 

I

jresta de rnon- j lt"no". ""-l leproximoda- | lTurfeira do | |

itentra, ttor"s-i lalmentos I lrnente cos- | lrerque ttac' | |

ite ¿e nebtina. i lftuviôis I lnopotita I lde eperados | |

ii"".'""ao"illlllll
jFamltia cyetheaceae i i I I I I I I I

ite ae nertlna, I ittuvieis I Inopotita I lde eperados | |

jvet"s, ravi- I I I I I ld" serra-Rs,l I

in"", uo tonso i t I I I lsedimentos I I

ja" 
"o"r"no" " 

j I I I I lde r'låta Tro-l 
I

lGênero cvôtheâ

jrios, brejos, i t I I I lPlcat Patu' | |

ipantanos, rto-j I I I I ldosa ern ter-l 
Ij"esta-saterle,i I I I I lre de ereia-l 
I

joo tongo delsubtropi- lâbundante le s6tesópo- lcenrpos do ldófitâsl

isedirnentos I I I I | !*t I I

irruviais e i t I I I I I I

tllll

ifl.oresta de lerbusto lfLoreste deltropicat lanpta dis- lserra do lsedimentos lPteri- |

irnontonha, fto_ j lmontonhá, I lpersão no lilar, sâtesó- lMârinhos de ldófitesl
jresta de ne. i ¡tto.""t"- ¡ lHemlsfério lpotís e Re- lsentos - sl, | !
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itttna, uaixo j lsateria e I lsut lserva Fto- lBâci6 Amâzô'| |

irtor""t" ptu- i i"".t"¿o I I lrestet de Inicâ, Tur- | |

jvier, ravinas, i I I I lseo José doslfeiros de I I

ieo tonso d" i i I I lcampos lcarpos do I I

icorresos, fLo-l I I I I lJo'dão - sP, l I

lcênero Al.soÞh i Ia

jresta-gaterio i t I I I lrurteire ao | |

i" "ur""do i I I I I learq' trec' | 
|

i i I I I I lde APa.ados | |

i I I I I I lda serr6-Rs, l Ii I I I I I lda serr6-Rs, l I

i i I I I I lrete rroPí- | |

i t I I | | lcar retudosal 
I

ì i I I I I lemrema de | |

i i I I I I lAreia'Rs | |

jttoresta de lfetos arbo- lao tongo delpeteotro- lAnéricos Inão assina' Icone de Rio lPte¡i- |

lnebl,ina, fto- lrescentes lcórregos e lpicet
iresta rlmida i irto.""t"" ¡ I I lfiédio valê |

ifechada de I I I I I ldo Rio Pê- |

imontanha, de- i I I ! | lralba do sul'l

icLives, ravi- I | | I I l- sP 
I

ina". "o 
tonso I I I I | | I

ja" 
"0"""so" " i I I I I I I

iLocais rocho- I I I I I I 
I

i"o"llllllliirlll!l

e lpicst I ll.6da lcrânde - Rs, ldófitasl
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I

I

lReino Ptêntoe I I I I I I

lDivisäo Pteridophytå I I I I

lFanftia oenns t6edt i âceâe I I I I

lcênero qþlllsgtþ lftoresto ptu. lorbustos lftorestas elpantropi'

I Håbitât | flâbito I P¡ovável lF6ix6 cLi-lolstribui- lÂtuêL Pre-

I Atuêt | ^tuat I H6bitst nolmático lção Geosré- lsenç6 na Re-

I I lQustern6riolAtusl. lfíc€ Atuat lsião

TABELA I¡T. IV

lviat, ftores- |

It6 de monta- |

lnhâ, f Lorestã 
|

lde nebt inq, I

lmates de pl- |

lnhei ros, de- |

lc t ives arbus- |

It I vos, moitâs,l

lpântanos e ro- |

lchos mussoses 
I

lpróximes o 
I

lcórregos e I

lquedês d'ásua I

lcênerolig3i9p¡9¡¡¡ lbordes de fto-lterrestre lfl.oresta del$opicat,

lpántanos lco t e par-

I rest6s úmidas, I

lftorestôs de I

Inontsnh6, fto- 
|

lrestas de ne- |

lbt i na, ctarei- 
|

lras de ftores- |

Itas densas, I

lmatss âbertos I

le campos gra- |

lmedos I

lcênero ¡]ç¡þ!gg
I

I

I

I

rll
tll

lciatmente
I ext rot ¡o-

leicat
I

I

I

I

I

I

I

I

I
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IAnéricos lnão assina- Inão sssinâ-

Itropicat e Itads
lsub$opicêt I

lÁfr i ce, ao 
I

I teste ao I

lsudeste de 
I

lÁs i e, üetá. 
I

lsie e atre- |

lvés do Pe- |

lclf i co para I

lRopo, Tah iti I

leresença no ltipo del

louotêrhário lF torô |

leras i (ei ro | |

I lmoi tãs

lF6mf t ia Dryopteridãceae I

lcênero¡y9p39qþ lftorestasr¡ni.lepffitê, lpântanos, ltropicet
I ldâs, ravin6s, lterrestre e lftorestss I

lêdìbientes va- lterrestre lcenrpos ar- lt.oPicât,

lmontânhâ, ltenperade
lbordo de le pantro-

lftorest6s lpÍcôL
I 

r,rn i das Ilt

lriados, como I

In6tEs. f tores- l

Itas, conpos 
I

larbust i vos e 
I

Améric6 lnão åssin6-
T¡opícât lLada

lbustivos e ltemperado

lf t o¡estas le friâ
tltltltl

Inão ôsslna-

cosmopot i tê lser¡6 do l,lâr

le Sal,esópo-

Itis
I

I

I

I

lPteri -

ldófltasl

Ané¡icå do

não assi¡lâ-
ods

lnão
Itadê

âsstnB-

lPteri-
ldóf it

cone de Rio

êsl

I

I

I

I

I

crande - Rs, ldófit6sl
luota rropi- | |

lca t natudosa | |

lem Terrå de

lAreia - Rs

I

I

I

I

I

lPteri - |
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I | | louaternárlolAtuât lfica Atual.

lReino Ptontoe I I | | I

lDivisão Pte¡ldophyt6 | I I I I

lFâmfl.i6 Dryopteridaceêe I I I I I

lCêne¡o Ctenitis lftorestes ú¡i-lterrestre e lflorestes e¡tropic6t lÀrÉric6s

I fiobitôt I Habito I lrovávet ltâixa cl.i-lDist¡ibui-
I AtuoL l Atuâ( I Hêbítêt nolnática lção ceos¡á.

TASETA NI. ¡V

ldss, f t o¡estas lrupestre lpânt€nos I

lbaixâs, fto- I I I

lrestês dê mon-l I I

Itanhas, ravi- I I I

lnas, dectives, l I I

lmoites, eo I I I

Itoneo de cur. I | |

lsos d¡éeua, I I I

lpôntonos e I I I

lftorestas-sa- | I I

ll.erie I I I

Gênero çyglgplgqls

amft iâ cleicheniaceae
cêhero Slg¡ghg[þ

lftorestâs, lterrestre e lflorestss elt¡opicât lAnérica,
lcórregos alu- lrupestre leo tongo del

lviais de vatesl lcórregos I

le ârnbientes I I I

lrochosos I I I

tltl

lAtuat Pre- lP¡esença no

lsença na Re- lQuaternário
leião lBrâsi teiro

ttlltl
Inão essina- lnão essine-

lF6mf t i a Nymehophyt Lsceâel I

lcênero HymenoÞhyl tur lmêtâs ptuviaislepffito e lonrbientes ltropicet elcosmopotita

I lmontenhos tro-lrupestre lconstante- ltenperada lespeciat-

lambientes lterrestre lbancos ftv-ltnopicet elanptadís-

L4I

labertos, sotos I

lestéreis, bon- |

lcos ftuviais, I

lrovinas e ra- |

lramente em 
I

I f torestes tro- 
|

lpicai s I

Fanftia Lophosor-iâceoe | | | | |

cênêro!-qphgsglig lftorestastro-lte¡¡estre ltocåis ltropicå(elAmérìc6

lTipo del

lrtore Itt
tllt

I l.âdo

I

I

I

I

Jviâis e âm-¡subtropi- lpe.são, é

lbientes ê- lcat lcomurn no

lbertos I lBrêsi L

tttrtlttltrltrl

lpicai s e am- |

lbientes cons- 
|

Itontemente I

l'.lmidos Itt

lÁtri ca,

Iturási a e

lMa Lás iâ

I

I

I

lPte¡i-
ldór i tâs I

lnão assina- lnão assine-

I lede

I

lpicais, madei - 
|

lra oca, fto- |

lrestas de ne- |

lbl inê e tocaisl

lfrescos Itt

tltt
ll
lnão assina- lTurfei res de

lrìente úmi- |

ldos como I

lmarsens de I

lpântanos e I

Iturfei ras I

Itãdo
I

lpte¡ i -

ldófitEs

lcenpos do

lJo¡dão - sP

lmente Amé-

lri c6 do sut

I

I

I

nôo assrno-

Pte¡i -
dóf i tos

âdã

noo 6sstn6-
âdá

I Éts Att6n-

Itic6
I

I

I

I

I

I

lPter i -

ldófirås

Turfêi râs delPteri-
lcêrþos do ldófitâsl
lJordão - SP



I Taxonomio I Habit6t I raoito I P.ovávet lFaixo cLi-lDistribui' lAtuê|. Pre'

I I Âtuêt I Atuât I Hebitot nolmátice lção Geosrá-lsençe na ne-

I I I louaternáriolAtuat llico Atuåt lsião

Dados tlorlstlcos, Ecológicos, ceogréficos, ctimáticos e ocorrêncla no ouêternálio Brasilêiro

lRêino P t sntae I

lDiYisãoPteridophyta I

lFamftia Potypodiocese I | |

lcÊnero Pol,vpodiLm lflorestas tro" lepffito, lsotos orgå-

IABELA N¡. IV

lpicals de ter- lsãprófitê, Inicos, me-

lras beixos, lterrestre e ltes e cer-

lfto¡estâs de I rupestre lrados er'
lnontôhh6, fto- I lbustivos

lll
cênero Ejgggle@g lmatEs, ftores- lepffitâ lftorestas

Itas de pånta- | lde påntânos

lnos, ftorestasl le ao longo

ll
tl

lrestas de ne- |

lbt ino, nqtEs, I

lcerredos ar- |

lbustlvos, ma- |

laei re epodre- 
|

lci de e soto I

ttttlrtll

lptuvieis, f to- 
|

lrestes de ne- |

lbt inâ, ao ton- |

lso de rios e 
I

lcórregos, em 
I

lrochÊs 'i¡idás I

le bose de 
I

Itroncos e ra- 
|

lmos de érvores 
I

llFalhf t ia Pteridâceêe
Gênero Chei tonthes

1,49

lPresenço no lTipo del

loueternério lrtore I

lerasiteiro | |

trlttt

cènero Pe[ [âee

lambi entes lte¡restre e lonbientes
lêbertos, ¡e- l¡upest¡e lebertos e

19 i ões semi- | lcerrados
léridos ou sa- | |

lzohêLmente se- | |

lcas, precipf. I I

lcios e decÌl- | I

lves rochosos I I

Itocals âbertos lterrestre e ltoc6is
lde so [o rocho.lrupestre labertos,
lso, encostas I lencostas

lde rios e

lcórregos

tropicol elAndes da lnão 6esina-

lsubtropl - lcottuÈia e ltEd6
lcat lda Bot lvis I

lcanrpos do I

lJordão - sP, I

lsedimêntos I

l¡tarinhos de I

lsântos - sP 
I

le Turfei rô I

ldo Pârq.llac. I

lde Aparâdos I

lda se¡¡o-Rs I

Ittata rropi - llteri-
lcat P6 tudosã ldóf i tas

lem Terra de 
I

lA¡eio - Rs, 
I

lTurfei 16 do 
I

llarq.ttac. del

Inparedos da I

lsêrrâ . Rs el

lsedimentos I

li!€rlnhos de 
I

lsantos - sP 
Itttl

Inão assina- lcteri-

le Bacie I

lemazônica I

lârbustivas de I

lvot es, m€t6s I

I secos, preci " I

lpfcios, fendas I

le bordas de I

lrochas I

tl

tropi ceI ejAproximeda- lnão assino-

lsubtropi - lmente cos- ll,6da
lcat lmopot ltâ I

l6rbust lvas

le cerrados

I

I

I

I

I

tropic6t elAnérica do lnão Essina-
erìpersdê lilorte e do ltadâ

lsut, Ár¡i - |

lca, Austrá- 
|

Itiâ. ttov€ I

lzet ândi â, I

lfndi€ e Es- |

lpanha I

ldófl tas

I

I

I

I

I

I

não assina- IPteri -
6dã ldófitos



Tâxonomi â

Dodos ttoristfcos, Eco[óglcos, Geográficos, ctimáticos e ocorrêncio no ouaternário Brâsllelro

lRei no Ptantâe

lDlvlsão Pterldophyt6
Fomftis PteridÐcesê
Gênero eleti!

ll6bi tat
Atuât

tl
tltl

Habito I Provávet lFolxo cti-lDistrlbul- lAtuaL Pre'
Atuât I Båbitot nolmática lção Geográ-lsenç6 nã Re-

lousterhá¡ io lAtu€ t lfica Atuât lglão

lftorestes úni - leplf ita,
ldas ao longo lterrestre e

lde có¡regos, l¡upestre
lf t oceetes-ga- |

Iteria, sobre I

ÍABELÄ II I. IV

l¡ochês en Ìo- |

lceis abertos el

larbustos I

lcêne¡o E!þSgIgg

I ao Longo del tropicåt el Pêntropical. I não âssina'

lcórregos, ltenperede lcom extcn- ltsdå
lftorest6E- I

lgateri e e 
I

lenbi entes I

lcênero ¡P49994þ

tl
lftorestos de lterrestre
lnebl.ine, fto- 

|

lrestas de pi- 
|

Inhei ros, bor- |

ldas de flores- |

Itêe e entre I

I rochas I

lregiões de pá- lter¡êstrê
lremo e nas at-l
It I tudes entre 

I

l3ooo e looo rn, 
I

lentre sei xos el

lcampos grame- 
|

ldos abertos 
I

tltltltl
lenb. obertos elter¡estre
lbem drenados, I

lcerredos, f to- |

I restas Êbertas I

le tropi ce is, I

lmergens de I

lcórregos, en- |

lcostes de I

lvåtes e entre I

lrochae I

obeTtos I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡

Itaml t ie schizâeaceae

lcênero Aneni a

:¡.5 0

lsões em re- |

lsi ões tem- |

lperades, I

lchi t e, Re- I

lsiâo ¡ledl - |

Iterrânea, I

lcoréi6, Jê- l

lpão, Tasmô- I

Inie, Nova I

lzetândia e I

lrero na ee- |

lcíe Arnazô- |

Inica I

leresença no lt ipo del

louâtérná¡l o lF torâ |

lBr€siteiro | |

lbord6s de ltropicat e lcomr.rn no Inõo sssins'

lf torestos ltenpereda lSresit ltaae

tl
lTurfei ¡os delPte¡i-

lcêûpoe do ldófltos
lJo¡dão - sP I

lâ¡biâñtes ltropicet lsut do Mé- lnõo assina" Inão åssinâ- lPteri-
labe¡tos e I

Inas serras I

II
ll
II

lxico, costoltodÊ

lRic€ até àsl

llerr€s At- |

Ites do t es- 
|

Ite da vene- |

lzuete, sut 
I

lda Bot lvia 
I

le ¡tâti6iâ |

Ino Brôsi t ìtt

lnão assinê- lPte¡l-
Itada ldófitqstl

lmergens de ltropic6t elAmé¡ice Inão essine-

lcó¡regos, ltenperado lTropicêt ll.ada

lencostas del

lvEl.es e

lcerrados
I

I

I

I

I

ldesde os I

IEUÂ até à |

llrsentino el

ldófltÞs
I

I

I

I

I

I

I

I

I

cone de Rio lPteri-
crahde - ns ldófitasl



I oaAos ttoristlcos, Ecotógicos, ceográficos, ctlmáticos e ocorrênciâ ho Qu6têrnário Brâsitêiro
L-

I Taxononio

I

I

lReiño P Lôntae I

lD ivi são Pteridophytâ I

It6mft iê schiz6eâceêe 
I

lcênero Lyqodir¡n

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lcênero SgLUgÉg

I

I

I

I

I

I

I

I Båbi tat
I Atuâl

I

| fiâbito I Provávet lt6ixa cti-lDistrlbul- lAtuãt Pre-lPresençE no lripo del

I Atu€t I Hâbitêt nolmótica lção ceog¡á- lsenço no Re- louaternário lttorâ |

I louaterhé¡iolltuêt lfica Atuat lgião lBrasiteiro | |

lf(orestås lterrestre
labertas, fto- |

lrestas"gate- |

lríe, cerrados 
I

la¡bustivos, I

lmgrgens do 
I

lcórregos, ban- 
|

lcos f tuviel s, - 
|

TAEELA NE. IV

tttltt

lftorest6s t¡o- 
|

lpiceis e cta- |

I rei res erbus- 
|

It ivas I

lsot os defici- lterrestre
lentes em nu- |

Itrientes, so- |

llo arenoso, I

låmbientes I

låbcrtos, cer- |

lrados e entre I

lcerrados ltropic€t elÁfricE do Inão ãssihâ'

larbust ivos,lteoperede lsut, nova ltado

lFêmfLia vi ttar i aceêe I

lGênero \{!!!gdg
I

I

I

I

I

lrnorgens de I

lcórregos, I

lbencos f lu- |

lvieis e I

lfto¡estas- l

lsol.eri 6 I

ttlttt

I lcórregos e em 
I

I l¡avinas I

lFêrnf t i s setoginettaceae I I

lcênero setaEinetLÊ lftor.sonbrias,lter.estre,

151

lroches

lzetândla, I

lJâpãe, Les- |

Ite de EUÂ, I

ldo sut de I

lrot lvte ao I

lNorte da I

lnrgent lne el

lsut ao ere- 
|

lsit I

II

lf torestas tro- lepffit6,
lpicâis, fto- lsaprófita e

lrestas de ne. lreramente
lbt i na, nsdei- lter.est¡e
lre apodrec ide, I

leo tonso de I

ce¡rados e Itropicât êl[6 Américâ

anbientes ltenrperade ldo sut, ao

6bertos I lsut da Bo-

I ltfvia e eo

I lsul. do 816-

I lsittt

lnão sssina.
låda

I

I

I

lPte¡i -

lmedei re e- ltropicat eloproxlmoda-

leodrecide, lteoperade Inente cos-

lao tongo del lmopot i te

lrochas, nar- lrupestre e

lsens de córre- Iepffite
lsos, precipl- |

lcios rÍmidos e I

lsombrios, tur- |

lfãs, desertos I

lrochosos. rne- |

Itos secas, I

lfLor.trop.úni - 
|

ldes, barrancos 
I

le enrb. sazo- |

Inotmente secos 
I

ldóf r tas I

lcórregos e I

I f torestas I

lltt

lnão essina-

Itaao
I

I

I

I

I

I

I

lnão aeslna-

I t aaa

I

I

I

I

I

I

I

lmargens de lt¡opicat elqproxlmâd6-

lcórregos, ltenperada lmente cos-

Iturfei ras, I

lftorestas el

lnão asslna'

I t ede

I

I

I

I

I

I

I

lcerredos

lPter i -

ldóf i ras

lnão asslna-
ådo

lnão osslnÐ-

Pteri.
dófltês

[€da

cone de Rlo lPterl.
crande - Rs,ldófit6sl
sedimehtos

lMÊrinhos de

ls6ntos - sP

le Eecle

lAmâzôni ca,

Ittâta Tropi -

lca t Patudosa

lem lerra de

lArei a - Rs

I

I



I Dodos tlorístfcos, Ecotógicos, ceográtlcos, ctimáticos e ocorrêncl6 no Quqternório Brasi teiro

I Taxonomie

I

I

lReino Pt6ntôe

lD i visão Pteridophytâ

Itamf t ia Lycopodioceâe

lcênero Lvcopodiun

| flobitat
I Atuât

I

fiobito I crovável. ltaixo cti-loistribui- lÂtu€L Pre-lPresehç6 ho llípo del

Âtuot | âbitst nolmátlce lcão ceográ'lsençE na Re-lQuôternório lFto¡a I

TABELA N¡. IV

lf Lorest6s úmi - leplf itâ,
ldas em monta- lterrestre e

lnhâs tropica i s lrupestre
loté ¡esi ões I

l6Lpin6s $opi - 
l

lcai s, em ro- |

lch6s, precipl- I

¡ci os, solos 
I

lorenosos, ces_ 
|

lca thei ros, arn- 
|

lblentes ebêr- |

Itos, entre ve- 
|

lset6ção orbus- |

It iv6, chão de 
I

lf t orestâs, em 
I

Itroncos ou re- 
|

lnos de árvores 
I

lem f torestas 
I

lde nebt ine e 
I

Itropicais, I

larel as rÍmidas. 
I

lcerrados e 
I

lftora petustre 
I

tltl
lf Iorest6s p(u- larvoretEs

louåternár i o lAtust lflca Àtuel lgião

ambiêntes lt¡opic6t,
abertos, ltenperada
troncos ou le f ¡lâ
råmos de 

I

árvores, 
I

cerrados, I

Itorestâs el

IDivisão cynnospermae

I Fånll is Podocarpaceae

lcênero Podocsrpus

lrnergens de I

lpântênos I

L52

lcosmopotitelSerra do €rlcone de Rio lPteri'

lerasi t ei ro | |

le sstesópo- lcrânde - Rs, ldófltasl
Itis ¡Tu¡feirâs del

I lcarços do I

I lJordão - sn, I

I lBâci s Amszô- |

I Inica, lteta I

I lTropi câ t Pa.l

I ltudose em I

I lTerra de I

I lAreie - Rs I

lvi 6l s tropi- 
|

lcais e fl,ores- |

Ites serranes 
I

ftorestâs ltropicet elhernisfério lserres do llurfeiras delReglo-

se¡¡anos ltenperade lsut - Brâ- I ár e da lcanrpos do Inat
I lsit e Áfri-l antiqueirâ lJordão - sP,l

lAm6zônlc€, I

lsedimehtos I

Ittarlnhos de I

lsentos - sP, I

Iturfeira do I

learque ttec. I

lde eperados 
I

ldÉ se¡râ-Rs, I

lcone de Rio I

lcrônde - Rs I

le Turfel rÊs I

ldo Estêdo dol

lraranó e ec. 
I

lsão Pauto I



Dados Ftoristfcos, Ecotógicos, Geográficos, Climáticos e Ocorrência no Quaternário Brasileiro

lReino Ptantâe

loivisão crmospermae

I Famf t ia Aroucariaceae

lGênero Araucaria

Habi tat
Atua t

A. anqustifotia
I

I f t orestas

I ranas e de

I teria

Habi to
Atua I

TABELA Nq. ¡V

I

I

I

I

ser- | árvores

sa- |

I

I

I

I

I Provávet lFåixa cti-lDistribui- lntuat Pre-lPresença no lTipo de

I Habitat nolmática lÇão Geográ-lsença na Re-lauaternário lFtora

loivisão Magnot iophyta

lFamftia l\canthâceae

louaternáriolAtual
l--lttttt

lftorestas ltropicat lsrasit e lserras do lTurfeiras delRegio-

lserranas e lde attítu-lnrgentina lilar e da lcarços do lnat
lde gateria lde, tenrpe-l

lf ica etual, lsião

f torestas
pícais e

rados

lGênero Justicia
I

I

tro-lervas de ba-lcerrados e

cer- lse Ienhosa lf(orestas

I Famf I ia Amaranthaceae

r53

I rada e

I fria

Gênero Gonrphrena

I

I

I

I eretas ou

I prostradas,

I arbustos,

I Brasi Iei ro I

lcerrados ar-

I bust i vos

I

I

lanbientes de

I soto arenoso

I seco e cerra-

I dos

I

I

I subarbustos, 
I

ra¡amente I

árvores e 
I

atgr.rrnas tre- |

padei ras 
I

tttttt

ll.lantiqueira,lJordão - sP, 
I

lFtorestas lTurfeiras dol

lomurotita lestado do

lMista, llon- lParané - PR

Itana, Alto le Turfeira

lMontana, Es- ldo Parque

Itropicat elregiões lSerra do llarlBacia Amazô-lRegio-

Itenperada ltropicais, le Satesópo- lnica e Cone lnat

t------l

ervas e ar- lcerrados
bustos Ie- |

nhosos 
I

Itacionat e lxac. de Apa-l

tt
I trepadeiras lcerrados
le arbustos lanrUientel
I semi t repado- | secos e

I Densa

I

I

I

lresiões me-ltis
ldi terr'âneas I

I res

lrun, Aus- |

I trát ia, tn- |

ldo-llatásia, I

I rados da I

lserra - Rs el

lac. de são 
I

lrauto I

Itropicat lnão assina-lnão assina-

| | tada

tttt

lÁfrica.
larasi t e

lAm. CentraI

I 
arenosos

I

I

Itropicat, lregiões lnão assina-

lsubtropi- ltropicais, ltada
I ca t e tem- | subt ropi - |

lperado lcais e tem-l

lde nio cran-l

lde - Rs

I tada

I

I

lperadas da I

lanérica e 
I

lÁfrica es- |

I 
pec i atmente 

I

lemérica do 
I

lnão assina- lRegio-
I tada lnatttrt

I sut

I sedimentos I Regio-

lilarinhos de lnal,

lSantos - SP,l

leacia nmazô- |

Inica, Cone I

lde nio cran-l

lde - ns,rur-l
lfeira do

lParque Nac.

lde Aparados

lda serra -nsl

le Turfeiras I

ldo estado dol

lParaná - nR I



Taxonomi a

Dados Ftoristfcos, Ecológicos, Geográficos, Ctimáticos e ocorrência no euaternário Brasil,eiro

lReino Ptantae

loivisao Hagnol iophyta

I famf t ia Amaranthaceae

lGènero Atternanthera

I

I

I

lcênero pfaffia
I

I

I

lcênero Amaranthus

r'--.-l
Habi tat
Atue I

lambientes se- lervas
lcos, aquáticosl

le cerredos 
I

Hâbito I provávet lraixa cti- lDistribui- lAtuat pre- lpresença no lripo del
Atuat I Habitat nolmática lÇão ceográ-lsençe na Re-leuaternário lFtora I

TABELA NI. ¡V

I leuaternáriolAtuat lfica ntuat lsião lBrasiteiro I I

I Famf t ia Anacardiaceae

cerrados

r

lanrbientes se-

I

lerves e

I padei ras

I

I

I ervas

I cerrados,

I anrbi entes

lsecos e a-

I bertos
tre- lcerrados

I

I

I

I cer rados

lcos, arenosos I

lou argiLosos, 
I

I raramente em 
I

I so l, os rJmi dos 
I

lftorestas ptu- lárvores, ar- lcerrados e
lviais tropi- lbustos e

lcais, mangues ltrepadeiras
le cerrados I tenhosas

I Famf t ia Apocynaceae

I tropicat, 
I

lsubmopi - |

lcal, e tem- |

I perada 
I

Itropicel., I

L54

cosmopot i talnão assina-
a maioria I tada

na América 
I

do sul 
I

cosmopot i ta lnão assina-

lcênero Rauvolfia

I

I

lcènero Mandevi t ta

I

lsubtropi- |

lcat e tem-l

I 
perada

I tropicat

I f I orestas

lpicais e

I 
peradas

I

I

I cerrados

I f I orestas

I

I

tro- larbustos e

tem- lárvores
I

I

I

lAfrica e

I nmér i ca

I tropicaI el parcial.men- lxata At l.ån-

Itenrpenada I te cosmopo- | tica

lEacia Amazô- lRegio-
Inica, Cone lnat
lae nio cran-l

lde-Rs I

Inão assina- lnegio-
I tada lnatlttt

I tada

I

I

lnão assina-

I tada

matas, cå['rpos

e cerrados

It ita

I f t orestas

lárvores at-
I tas e subar-

I bustos

I ervas, tre-

lcone de

lcrende -

I

I

I

I

I tropicat
I temperada

I

I

I

I tropicat
I

I

I pade i ras,

lepffitas e

I 
paras i tas

Rio fResio-
Rs lnat

cerrados

lsedimentos lResio-
lüarinhos de lnat
lSantos - SP,l

lBacia Amazô- 
|

Inica, Cone 
I

lde nio cran-l

lde-nse I

I

elregiões

Itropicais
I tenperadas

lmatas, cam-

lpos e cer-

I rados

I

Itropical
I tenperada

lnão assina-
el tada

I

I

I

lnão assina-

I tada

I

Ittédio vate

ldo nio na-

lrafba do Sut

t rópi cos

elAmérica lserra do llarlnão assina-
lrropicat dolxeta Atl.ån- ltâda
lsut e cen- ltica I

l' sp

lsedimentos lRegio-
lüarinhos de lnat
lsantos - sp I

le Bacia Ama-f

I zôníca I

Inão assina- lRegio-

I trat

I tada

I

lnat
I

lnegio-
lna(



I I I louaternáriolAtuat lfica Atuat lsião lBrasiteiro I I

F-¡

laxonomi a

Dados Ftoristlcos, Ecotó9icos, Geográficos, Ctimáticos e ocorrência no euaternárío Brasiteiro

lReinoPtantae I I I I I

lo ivi são ltagnol, i ophyta

I ramf t ia AquifoL iaceae

I cênero I tex

I

I

I

Habi tst
Atua t

lmatas abertas, larvoretas e

lftorestas fe- lárvores
lchadas senpre 

I

lverdes, flo- 
|

I restas serra- 
|

Inas e cerradosl

Habito I Provável I raixa ct i- loistribui- lAtuat pre- lpresença no lripo del
Atual I rauitat nolmática lÇão ceoerá-lsença na Re-lauaternário lFtora I

IABELA NI. IV

lFamftia Aratieceae

lcênero Didymopanax

I

I f torestas el tropicat, I cosmopot i tal Serra do litar I Sedimentos lnegio-
lcerrados lsubtropi- | irregul,ar lsatesópoLis, lHarinhos de lnal,

I

I Famf t ia Asteraceae

lou Corços i tae

lcerrados e

I f toresta ptu-

lviat attånti -

1""

lcat e tem-l

I 
perada
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| árvores

cerrados e

f Ioresta
atlåntice

lflorestas eltropicat, ldispersão lXata nttân- lsedimentos lRegio-
lpreferenci- lsubtropi- lprincipal. I tica e Re- lilarinhos de lnat
latmente lcal, e tem-lna tndo-Èta-lserva Fto- lsantos - sp I

Ina Ftoresta lSantos - Sp,l

lAtto I'tontana I Turfei ras del

Ina filata lcanpos do I

lcerrados lperada I l,ásia, Aus- lrestal de le Bacia Ama- |

I I ltrOtia e lseo José doslzônica 
I

lltl,ântica e lJordão, Bc.

I Reserva Fto- lAmazônica,
I restal, de lTurf ei ra de

lsão,tosé dosle.l.ap. da

lervas, ar- lftorestas eltropicat, lcosmopolitalserra do l{arlcone de Rio lReg
lbustos bai- lpreferenci- lsubtropi- | lsatesópol.is, lcrande - RS, lnat
lxos ou te- latmente lcat e tem-l lilatå Attân- lsed.rarinhosl
I nhosos e ar- | cerrados I 

perada

I canpos

I voretas

I I trópicos dalCarpos 
I

I l¡mérica I Ilttt

I Serra, il. I .
lPatudosa ern

It. de lreia-
lRs e eacía

lde são rautol

lrata nttân- lsed.rarinhosf
I tica, Reser- lde Santos-Spl

lva Ftorestal lTurf.de Cam- 
|

lde são José lpos do Jor- |

ldos canpos ldão, Bacia

lResío-

I Amazôni ca,

lTurf. do Es-l

Itado do Ra- |

I raná,Turf.dol

In.x.ae rp.aal

lSerra,lil.T. I

lRat.em terral
lde nreia-Rs 

I

le ilédio vatel

ldo n.Raraf- |

lba do sut-sPl

le Bacia d" 
I

lsão pauto 
I



I Texonomia

I

I rii;;i-

Dados Fto¡istlcos, Ecotógicos, ceog¡áficos, ctimátícos e ocor¡ência no ouoternário B¡asiteiro

lRe ino Pt6ntåe

lDivisão ¡rêgnotiophyt€

lou colfrposit6e

lcêne¡o Ve¡noniE

| [âbltot I Hobito I provávet. lFâix6 cti-loistribui- IAtuat pre"lpresençe no irtpo a"j
I

I

Atual I Atuêt I ilabitat nolmárica lção ceogré-lsença n6 Re-lQuåterná¡io lFtora I

lGênero Centaureô

I

I

I

lcênero B idens

I

lcerrados e

lfloresto
l€t tânt i c6

I

I

I

I

I

lcerredos e

lftoras rupes-

I tres

I

lm6rgens de tâ-
lsos
I

I

I

IABETA N¡. IV

I louêterná¡iolÂtuot lfice Atuat jglão

lervas, arlervâs, €r'- lcerredos e lt¡oÞic€t, lÁméric€, lserre do ilârlcone de Rlo lRogÍo-
lbustos bal- lftorest€s lsubtroÞl- lÁfrlcâ- lsstesórlôtts ln¡ah.tÀ - Þc tñÂrlbustos bal- lftorest€s lsubtropl- lÁfrica, lSâtesópot is,lcránde - Rs lnot
lxos ou te- | lcat e tern-lÁsio e Aus-lfista Attån- | |

Inhosos o ar-l lperada lt¡étia lticê e Re- | I

lcênero sot i daso

temfl iq Betutaceae
Gêne¡"o &!trgg

lervas lcerrados ltropicEt, lEuráslâ, Inão assin6- Inão ãseinô- lRegio-
I I leubtropi- lÁfrica do ltada ltaaa jnar

I I lcat e tem-llortê e I I I

I I lperada lAmérice I ll

lmâ.gens de [â-

l9os, de córre-
lgos e ocesio-

lervas lrnargens de ltroplce(, lregiões Inão assine- Inão asefna- jLocot

lperada lt¡étia ltica e Re- |

I I lse¡vo Fto- |

L56

nâtnêhtê em

águas rEs6s

lBrssl tei ro | |

e¡vÊs Imsrgenê de ltropicet, lregiões lnão âssinâ- Inão ãssinâ- llocat

f I orestâs ser- lárvores ou

ronâs andinâs lãrbustos

lpÂntånos lsubt¡opi - ltropic6is, lt6da
I lcat e tem- lsubtropi- |

I lperada lcais e tem-l

I I lperada I

tomf t i6 gignoniaceêe

l6ênero pyrosteoia

lserve Fl,o- |

lpântenos e lsubtropi- ltropicois, lt6do ltada
Iturfei¡êe lcet e tem-lsubropt- | |

I lpê¡ôde lcais e ten-l I

I I lperadasl Ittttt

lrestgL de 
I

lsão José dos I

lcanpos I

lftorestås ltenrperada lregiões l$-o.-9gI"" lcone de nio lResio-
lserrenas ldo hemts- lterperodâs Ino eragit, lGrEndê - Rs, Inat
landines lterto nor-ldo trentsfe- llienspórte alsedirnentoe j

lcerrados, ce-

lat i ngas e me-

Itas
I

I

I

I

Itrepadeirås lcerredos e lt¡opicat, lme(hor de- lÍotE Attân- lcone de Rfo

Ite, tropl-lrio ñorte, ll,ohgo dls- lH6riñhos de I

lcat e sub-ltropicais êltônci6 peto lsantos - sn, l

Itroplcat lsubtropl. lyl{o lBåclo Am6rô-l

I taae

I

I

I

lâhdino lcal s andi- 
|

I Inas do nor- |

I lte Oa rr- |

lmatas lsubtropi - lsenvotvide ltice

leentina e I

lchr (e 
Itt

lcôt e ten-lno Amértca I

lper6dá lrropice t Ittttttttt

Inica e Bacie I

lde são Pãuto I

lcrande - Rs

l(sonente a

lf6mltiâ)
I

I

I

Regi o-

naI



I Dêdos Ftorlstlcos, Ecotógicos, ceogréficos, Ctimáticos e ocorrênciâ no Quaternário Sr6sileiro

I Texonomie

I

I

lRelno ptant6e

lDivisão l.lâgnot îophytâ

Itaml L iå BofiÈêc€ceoe

lcêne¡o Pseudobombox

I Hâbi tât
I AtuaL

I

I

I

I

lcerrados
I

I

I

I

I

I

I

I

lcerrados e

lflorestes

lFamf I ia Bor6ginsce6e

lcênêro cordi a

Hâbito I Provável lFâixâ cli-lDistrlbui- lAtuât pre-lpresença no lTfpo del
Atuêt I Hâbit6t nolmátlce lção ceográ-lsença na Re-louete¡nÉrio lF{ora I

ÍABELA T. IV

louqtêrnér io lAtuât lfica Atuat Igião

átvores at-

I

I

I

lcerrados
as

Fêmftiâ Brossicoceee lterrenos rude- lervas ou lcanpos e ltropicâ1, lcosrnopotitalnão assina- lnão assina"

lttttlttttlrtll
Itroplcat Inelsee tro-lReserva Fto-lrefêrlds lRêoio-
I lplcais es- lrestat de lâpenas à fa-lnâ|.
I lpeclatnrentelsão José doslmfti6: sedi-l
I Inrneriea lcenrpos lñentos ilerl-l
I ltropicat I lhhos de s6n-l

I | | ltos- see I

Itâmf t io coíÞ6ñutêceae

lervoretas,
lÉrvores at-
Itas e trepa

ldel res

Famf I i6 câryophyl l€ceoe
cênêro qÐqgli!

lreis
I

I

I
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l¡n6têgêi s de lervos, er-
lbrejos, mar- lbustos e er-

lB¡asi t ei ¡o | |

lsubarbustos lcerrados lterperâdê lprinclpat- ltode
I I le fria Inente no I

I I I lttemisfério I

llllrortel

I

brejos e vote- lervos
t6s dê hortê6 |

I

lFâmf t is chenopodiace6e

lmargens de ltroplcst, Icosmopotitêlserro do ttarlnão essina- lLocet
lpôntanos e lsubt ropi - |

turfei râs lcêt e tem- |

Itlcâ e Re- |

lserve Fl.o. I

lrestot de 
I

lsão José dos I

lcampos I

ârÍbiehtes ru- lervã6 hotó- lcernpos e ltropicat, lcosmopol,itelnão âssinê- lsed,l,t6rin.delRegio-
ldes. serni -de- lfítas, 6r- lcerrâdos ltenpereda

lsérticos e re-lbustos, ór- 
¡

lgiões titorá- lvores e tre-l
Ineas lpedei ras I

I tade

I

I

I

I ltst Itlrrtttttttlltt

Regi o"

hÊl

le frle
I

I

lnhos de san- |

Itos - sP, I

lsac i ã Amêzô- |

Inice e cone I

lde nio cran- |

lde- Rs I

Itoda
I

I

I

lsantos-sP,8.lnât
lemezðnlca el

lTurf.do Est, I

ldo Pêr^aná I



Tâxonomi€

ffi

lFåmftia chrysobâ t 6n6ce6e I

Hobi tat
Atuâ[

lcênê¡o CoueÞiâ

I

I

I

lfto.est€ plu- lerbustos e lftorestes ltropic6t olregiôe" js"."" do rorjsea. orlnhosjnegio.

Hobito
Atuat

TABELÁ NI. IV

lou Guttiferae

I Provávet lFaixa cti-lDistribui- lAtuat pre-lpresença no lripo Ocj

I ilâbit6t nolnátice lcão ceográ-lsença na Re-lQu6ternário lFtora

lcerrados e lárvores e lcerrados e ltroplcat lmeior de- lcerrado do

lQuâte¡nári o lAtuât lftcâ Atuât lsião

lcênero C tus ia
I

I

lcêhero SvÍþhonio

I

I

IIt6mftia co,met inaceoe lter¡enos úni- lerves e ar- lmergens de ltropicat, lcosmopotitajnão assina- jnão essina- jLocat

I ,0." lbustos jpÄntenos e jsubtropi- | ltada l(eda II I I lrr'¡r.r"." i..r -.---r I r

lsubtropl- ltropicois ele s6tesópo- lde sontos-Splnât

I

lcerredos, cam- larvoretos lcerredos, ltropicat elAméric" jr"t" lttén- ieecia lmazo_jnegio_

1.5 8

Itamfti6 convotvutaceae lcerrados e lervas. t.e" lce¡rados ltropicat, jregiõee jt"," l,tan- jnão essina- jnegio-
I l*t"" loeri¡i¡aq I i-,¡.r.^À¡- r¡-^^:^^¡- r¡:^^

lÞos e f Lores- |

Itos
lftoreste tro- lárvores lftorestås ltroplcat
lpicâl úmid6 I ¡*ntaas lsr.rbtropl
I I I lcet

lcais I

lttt

lBrasl teiro I

lm6ior de- Jcerrado do lnão asslna- lRegto-
lsenvotvi- lvate do pe- ll.6dã lnat

lcênero lpomes

I

I

tro- I

lsenvotvi- lvate do pe- ll.6dã
lmento ne lrafba e t{a- |

ltl

I

lernérlca ltalttanticolttt

ll
lfânlt ia cunoniaceâe I

lpereda lsudeete dalsut, M6tâ À-lB6cio Àmâzô- |

llllperadel

lGênero lleir[n6nniâ lfLorestos ser- lê.bustos te- lltorestos jtroptcet ejtemistério iserros do jnao 
"ssina- 

jnegio-

lmotes

lcanpos e lsubtropl- ITrop.e sub-ltic€
lftorestas lcoL ltropica t I

le Bacia Ama- |

lzôni ce I

I

I

I

lftorestås ltroplcat elAné¡lce Inão assínq- lBEcia Am6zô-lResio_

lúnldas lsubt¡opl- Jtropicot e ltadê Intca jnel

lÁsiE, rthÊslttântice e Inice I

lcerrados e ltrepadel¡6s lcerrados e ltroplcat, leproximada-juote attôn- jnão assina_ ineglo.

lPEcfficås, lRes. Fto¡es. I

llndia ocld.ltst de s. J.l
le Áfrice ldos câûrpos I

llropicet I I

I

lltorestas I

lpâdeilpâdei ¡as, I

lerbustos,ar- |lerbustos,ar- |

lvoretas e I

Iturfel ras lcat e tern- |

lporasltas I

lcel. lsubt¡opíc€t I

lna t

I renas

I

I

I

I

I

lsubt¡opi - ltropicai s, lttca

lftorestas lsvbtropi- Inente cos" ltice
I lcat e tem-lmopotitâ I

Inhosos e ar- lserranas lsubtropi- lsul
lvoretos I lcat I

lca( e tem- lsubtropi. | |

lpereda lcal s e tem-l

I Inereaas I

I lpereda I

lnica
I

I

I

I

I

I

lne t

I

l(eda Ilt
I

lne I

I

I

Itadô

I

I

I

I

I

lne t

I

I

I

I t âdE

I

It4êr e ilanti- ltada lnet
lquei ra e tta- |

Its AttônricEl

lt
I

Inet
I

I



I loxonomia

I

I

lRei no Ptants€

lDivlsão ¡.tsgnot i ophyta

lF6ml tio cyperocege

I

DÊdos Ftoristlcos, Ecotó9icos, ceográficos, cHmáticos e ocor¡ência no euoternérlo Brssiteiro

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lFomlI iê Dtoseraceêe

lGênero D¡ose¡e

I

I

I

I

¡

Itrmf t i € Ericåceaè

lGênêro cêvlussÊci6

| fiEbirât I H6bito I provávet lFâixE cti
I etuat I Atugt I Hobttât nolmáticâ
I I lou€ternári o lÄtuot

âmbiehtes rlni-lervas, raro-lpântanos e lt¡opic6t,
dos como b¡e- lmente arbus-lturfeiras lterperade
Jos e áress ltos I le fria
atêsodl ç6s I I Itttttlttt

ÍABELA NI. IV

lou€ternári o JAtuol lfic6 Atuãt lstão

- lDist¡ibut- lÂtqåt pre- lp¡esênço no ltipo del

lÇão Geoerá-lsençe no Re-loueternÁrio lFtora I

lfic6 Atuãt lslão leresiteíro | |

tttttllttt

I

I

I

I

I

I

I

lcosnþpot i t6lserr€ do ¡tarlsedtmentos lLocot
lsendo mois ls6tesópoLis,l¡têrlnho6 de I

lobundante l¡tota Att6n- ls6ntos - Sp,l

len ¡egiões lticE, fto- ltqrfeiras del

1_59

Itemperades lrestas ser- lCarpos do I

I lranas e bsn-lJordão - sp,l
I lcos ftuvieislcone de Rio I

rtttlt

lombientes úni- lervas lmargens de ltropicet,
ldos ê tl.¡¡fosos I

lcomo brejos e I

l6¡eos 6têgâdi- l

I cas de f tores- |

Itas e cerrados Ilt

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lbrâjos, terre- la¡bustos te- lmargens de ltropicat.
Inos a t agâdl ços lhhosos
lem Áreas de I

lsotos ácidos I

Inas rnontanhas 
IttltIIlttl

tt.,tt¡t

lcrênde - RS, I

lBåci o Amâ26- |

Inica, rur- |

lfeire do I

lrarq.tlac. del

laparedos da I

lSe.r€ -Rs, 
I

llteta rropl - |

lcâ t Pâtudosa I

lem Terr6 de I

lÀreia - Rs, 
I

lvereda en I

lCromlñla-co, I

lüédio var.e I

ldo Rio Pa- I

lrafba do sut I

l-sP ê Boci6 |

lde sðo P€utol

tt
lpântonoe, ltenporoda
Iturfeiras ele f rle
ldes óreas I

latagedas Itllt
lpåntånos, ltelperade
Iturfêi ¡as ele f¡i6
lserras I

lcosnopolitalserre do Merlreferída a- lLocet
le sotesópo- lpenas à fe- |

Itls
I

I

I

I

lmlt ie: sedi - 
|

In ntos ilari - 
|

Inhos de San- |

Itos-SP, lur- |

lfeirE6 d6 I

lcenpos do I

lJordão-sP e I

lEoci a Amazô- |

lnice



Taxonomia

Dados Ftoristlcos, EcoLóEicos, Ceogr6ficos, Ctinétlcos e Ocor¡ênciâ no Quãtêrnório B¡Esiteiro

lRelno Ptantsê

lDivlsão Mêgnot I ophyta

Itamft ia Ericaceae
Gênero !9ggg!¡99

Sablt6t
Ätuâl

I

I

I

lbrejos, terre-

lnos €lagadi ços

lem áreas de

lsot os ác idos

lnes nontânhos

I

I

Iterrenos eta-

lgedi Ços corno

lb¡ejos
I

I

I

I

smft iê Eriocåutâcêâe
cêñero Pggpqþllblg

| 8ãbito

I Atuot

I

TABELÂ NC. IV

lrttttlrl
lerves e ar- lmargens de ltropicat,

I ProvávêL lF6ixâ cl.i-lDlstrlbuí- lAtuot Pre-lPresença no lTlpo dêl

I HabitEt nolmátice lção Geográ-lsença ne Re-lQuaternério ltt016

I

I

Famft iå Eryth.oxyl.Êce6ê 
|

lQuaternár i o lÂtuât lfico Atuât lgião

lbustos te- lpôntanos, ltenrperada

lcênè¡oE¡ythroxvtum lcanpos, cerre-

I |dos e ftores-

hhosos lturfeiras ele fria

j ltas
Itaml t i € Eupho¡biacêâe I

lcênero Dal,echarþi6 lf Loresto ptu-

I lviêt Etl.ôntí -

I lca, várzeês,

ervâs lpÄntanos, ltropicat, lcosmopolitslSerra do M€rllurfei¡as delLocot

Iturfeires elsubtropi- lmaior dis- lsâtêsópotls lcanpos do I

lbrejos de lcat e tem-lpersão na le ao tongo lJordão-sP e 
I

lftorestas lperade lAmérlco do ldo Rio Po- lttata rropl- |

I I lsul,, espe- lrolba do sutlcat Patudosol

I I lciol.mente l- sP lem Terra de I

lserrâs Itttl

I

I

I

lcênero 4þ!9¡¡9q

ttt
cosrcpot itslnão assina- lTurfeires delLocal

lBrasitelra I

lmargens de

l(ada
I

I

I

I

I

jÁrvores lftoresttrs le f¡io I I I Irtltttl
I trepadei ras I f torestôs, lmethor de- lcosmopot lt6l não assina- | não assina- lnegio-
le orbr.rstos lp6ntano6 e lsenvotvi- | ltaaa ltaae lnat
lsemi-trepa- lcerrados lmento na I I I I

lrios e cerre- |

ldos I I lcat I

lftoresta ptu- l6rvores lllo¡estos- lmethor dc-lcosmopotita

I lno Brâsi t

tlttlt

lviåt sttânti -

lca, várzeas,

lmargens de

lrl os, sotos

lúrnidos, cer ra -

ldos e f tores-

Ite-geteria

lcanpos do I

lJordão-sP e 
I

lTurfei ¡as dol

lEstêdo do I

lPâr6ná I

II

ldores I

I

I lAreiâ - Rs I

I ltsom"nte e 
¡

I lfaml L ia) 
|ttt

tâltlêto Attân- lnão €ssinâ- lRegio-

lsateria, lsenvoLvi- |

lpêntÊnos, lorento no I

It¡oplcêt el

lsubtropi - |

lftorestas ltropicat el

lserranas e lsubtropi - I

Itica lteaa

lcerrados lcet

lMêtâ Atlôrl- lsed. lter. de¡Reglo-

It i6o, Reser- lsêntos-sP, lnol,

lvâ ttorêstát lTurf.de c6m- 
|

lde são José lÞos do Jor- |

ldos cãnpos - Idão-sP, Bâcla I

lsn e rtores- lÀnazônice, I

lna t

t6s Ser¡6nâs l¡t. T, PâLudoga I

lem Terre de 
I

lArele-Rs,l. I

ldo P.¡¡.de A-l

lparådos da I

lserra . RS el

lüédio v6tê |

ldo Rio P6. I

lr€fbê do sut 
I

l'sP I



| Ìâxohomia

I

lt
lReino P Lânrêe I

lDìvisão ¡l€gnot iophytE I

lFamf L ia Eupho¡bisceae 
I

Dâdos tloristfcos, Ecotógicos, ceog¡áficos, cl.ináticos e Oco¡rênci€ ño QuÊternário Brssiteiro

cêne¡o !Ig!g!

I H6bitat

I Atuat

Gênero ggÞ!q!!!!g ltocais rlrnidos larvoretas lcerrados, lmethor de-lcosmopotitâlnão assin€- lnão sssin€- lRegio-

I Hêbito I Provável IFaixê cti-
I Atuol. I ttebitat nolrnátice

I loueternári o lAtqBt

rtlttt
ltl
lerves e ar- lcerrodos e lmethor de"

lvoretas lftorestas lsehvoLvi -
lcêrrsdos e

lflorest6s ser-

I ranas

I

I

I

ÌABELÄ NT. IV

têmft iô Fagsceâê

lGênero Nothof6qus

le abe¡tos,

lsendo rero ne

lfloresta dense

le solrbria e

Inos cerrados

lfamf Iia Flâcourtiace6ê

lcênero Eonarâ

lDistribui- lAtuat Pre- lPresençe no lflpo del

lção cêográ-lsehç€ na Re-lau6ternárlo lFto.a I

lserranas lmento na

I ltropl cal. e

I lsubtropi -

I lcat

motas únidês
periântértícos

lrìorgens de lsenvotvi - |

lpântanos e lmento na I

llto¡estss ltropi ca t el

I lsubtropi - |

I lcet Ittl

t 6L

á¡vores e

ârbustos

lFtrml I i â centisnaceâe

cerrados e

f I orestâs

lmates rirni - ltemperada
ldas perlen- le fri a

Itá¡t I c6s 
Itt

lllt
tltl

lãrvoretÊs

lFamftiå H6toraggceoe

lcênero fiyrlophvlLum

I Lada

I

I

I

I

I

lmatas, cerra- lervas ou er- lcerrados,

lcosmopotitâlregiões pe- lCone de Rio lReglo-
lexceto no lriântárticqslcrande - Rs lnEt

lbrejos

lAméricê do ltrBnspote à

lsut Tropi - ltongas dls-
lcât e Áfri - ltânci6s
lca do sut 

I

lrropicat Itt
Itropical, elprincipaL- lassinalada jnão essine-

lsubt¡opi- lmento na lapenas e fa- ltada
lcat lAméricê do lmftia n6 I

I lsut l''rota Âttân- I

I I ltice e na I

I I lRêsêrvâ r[o- |

bustos sq- lvárzeas e

prófi tos lmotas

lambientes I

loquáticos de ltices e ra'
légttes perades lramente ter-
I lrestrestt

erves aquá- lpântanos

I tropi cât,

Iteorperada

le fri 6

lcosrnopot I te lassl nat eda lnão assin6- lRêsio-

lrestât de I

lsão ,tosé dos I

lcenrpos I

ropi coL,

subtropi -
cal e tem-

pereda

lapenes a fa- ltada
lmlt la: na I

lserr6 do ü6r I

le sâtesópo- 
|

Itis Ilt

Reglo-
nãt

lrnels desen- lasslnatad6 lIu¡feiro do lLocat
lvotvlda no lepenas e fe-lPargue Na-

lhelnisf.sut,lmltia nâ M6- lcionat de

lespecla t - lt6 AttônticâlApa¡âdos da

Inente na I Iserra - Rs

lAusÙátia I I

lna t e

Itocet
I

I

I

I



Taxonomia

D6dos Ftoristfcos, Ecotó9icos, cêogréficos, Ctlmátlcos e oco¡¡ência no Quote¡nário Brasiteiro

¡Rêiho PtontÊe

lDivisão Ltågnot iophyts

lÈamft iê I ridoceaè

I

I

lFåml L i€ Juñcêceoe

Hêbi tat
Atu6t

ll,ocais rinidos lervas
lou de águas I

lrasas I

lbreJos, locais lerves
I frescos e úni - |

Fâûìf I i a Lêbiâtoe
ou Laniaceae

Hâbito I Provável. lrsixâ cLi-lDístribui- lAtuat prê-lprêsença no lrlpo del
Atu6[ | fisbitat nolnática lção Geográ-lsenço na Re-lousternârio lFtora I

TABELA N¡. IV

loos

lQuaterná¡iolAtuat lficôAtuot l9ião

ttt
lpantânos e lt¡opicãt, lcosmopot I ta

I turfei ras I ternperade I

I le fria I

I

lFãnft ia Lauraceae

lcênêro Perseâ

lcerrados e lerves, ar-

lfto¡estâs ser- lbustos ou

I rañês

I

I

I

I

I

I

I

I

lcerredos e

I f lorestes

I

I

I

I

I

I

I

I

lpántenos e ltenrperada lhemlsfério
I turfei ros I lsutttl

lreramente

1-6 2

lcerrados e ltroplcat,
lf torestas ltelperada
lserranas le f ¡iê

Itâmf L iå Lecythidêcese

lcênêro c6rinisn6

tl
não assinÐ- lnão assine- |

laresi teiro | |

não asslnê- less ì net ade lLocat
adE lepenas a fe- |

lmftie na I

lTurfeÍ râ do I

lParq. Nec.del

êrvoretss lcerredos ltropiceL elsr.rdeste da

I lsubtropi - lÁsle, Amé-

¡ lcat l¡l c6 cen-

I t 6dÊ

I

cosriþpotitolnão ¿ssinê' lassinatÊda lR€9io-
ll,ade lopenãs o fs- lna t

I lmf t te: lur- |

I lfei res de I

I lApârados do I

I lserrs - Rs Ittt

lflorestes tro
lpicais e ser-

It-ocel
I

lanoa

årvores at- lftorestôs ltropicot lregiões lReserva FLo-l6ssinatodo lRegio-
tss

lcanpos do I

lJordão - sP,l

lcone de Rio I

lcrÊnde - Rs, I

lBacia Anazô- |

lni ce 
Itl

It¡aL e do

lsut, prin-
lcipåtrnente
Ino Brasl t

I

I

I

jReserve Fto- lnão assíne- lRegio-
lrestêt de I tado lnat
lsão José dos I

lcanpos - sP I

le nê l.lata I

lAt tântica 
I

lreferidos I

lout.os gène- 
|

lros Itl
Itropicâis lreståt de loutro gên

leepeciat- lsão José doslnâ Bâcia

lmente da lcôripos, Fto- lÁm6zônicá
lAmérlca do lresto ae cl-l
lsut lcuto, ilota I

reståt de loutro gênerolnat

lAt tônt i câ e I

Ittorestos I

lserranas I



Taxonomi6

Dâdos Floristlcos, Ecotógicos, ceog¡áficos, Cl.imáticos ê ocot¡ênclâ no euôtetnário Brasitei¡o

lReino Plantoe I

lDivlsão üegnot iophyta I

Itamf I i 6 Legurinosoe 
I

lsubfam. cEes6tpi hi oideae 
I

lcênero Bauhini6

tlob i t6t
AtuaI

cênero Sch i zolobi Ltln

Hôbi to
Atual

TÀBELA NI. IV

lcerredos e larvoretes oulcerrados e

I f lorestâs ltrepâdei rss lf torestês

lt¡lttttt

I Provévet lFaix6 cLi-lDist¡ibui- lAtuaL pre-lpresença no lripo del

| [6bit6t nolmática lção ceosrá- lsênçÊ nå Re- louoternário lFtor6 I

louate¡náriolAtuåt lficâ Atuât lsião lBrssitei¡o | |

lGênero cassia

lftorestâ ptu-

lvl€t 6ttânti -

lca, plonfcies

letuvieis e ao

Itongo de rlos
I

I

I

I

lcerrodos e

lftorestes
I

I

I

I
Subf6m. ¡limosoidôe
cêñero 9ql!_!!!d!9

lárvores et- lf torestês
tÊs I

I

I

I

I

I

I

I

Itropical el¡e9iões lReserva Fto-lnão âssinâ- lRegio-
lsubhopi- ltroplcels elrestal, de ltaaa lnat
lcat lsubtropi- Isão José dosl I

I lcals lcâmpos - sP, I I

I I lserre do r{arl I

Itropicet, lreglões lFlorest€ Es.lnão assinâ- lRêgio-
lsubtropí- ltropicâiselt€cion6t Se-lL6da lnat

lGênero PiÞtsdeni ê

L63

6rbustos Ie- lce¡t¡dos e

nhosos ou lftorestas
arvo¡et€s I

I

I

I

lcat lsubtropi - lmideciduat I

I lcais lAtuvlãt, tta- |

lÐrbt-rstos te- lcerr6dos
Inhosos ou I

I restâs de ter- ltas
lras bai xas e I

lfl.orestås atu- |

lviois I

lervoretas

Itropical,, lregiõeo lserre do I'terleecia Am6zô-lReglo.

lsubtropl - ltropicais elReservo Fto-lnica
lcat e tem- lteçeredas lrestal, de I

lperada lguentes lsão José dosl

I I lcoûlpos - sP Itttt

Itâ Àt t ânti c€ |

lFtorestB ci-l
lcute e Fto- |

lreste onUrO- |

Ifita oense I

Itropicet elüadegascar, Inão assina- lnão assihâ- lRegio-
lsubtropi - lregiões l(sde
lcat lquentes da I

I lÁsle e da 
I

I lemerice I

ItropicâL elreglões lcer¡odo de lnão assina- lRegio-
lsubt¡opi- ltropicais elsão Jo6é doslLôda

lcet lsubtropi - lcanpos, fto-l
lc6i s I restês de I

I llerras eai - |

I lxas, f tores- |

I lt" Estac i o- |

I Inet seÍìlde- I

lnal
I

I

I

I

Itadâ lnattltt
II

lcidus t ALu- I

lviEt, contå- |

Ito sevana, 
I

lFloresto Es- I

Itecionat e I

lReserva Fto- 
|

lrestêt de I

lsõo Jo6é dos I

lcanrpos I

lnat



lêxohomiE

Dqdos Fl.oristlcos, Ecológicos, Geográficos, ctimátlcos e Ocor¡ênci6 no Quatelnário Brasiteiro

lReino Ptântae

lDivisão MBgnot i ophyt6

lFamlli6 Lêgqnlnosqe
subfãn. Minosoidâe
cêne¡o Zi.llylg9llpq

I H6bi tat

I ntuat

I

Gênero Açgqlg

I Babito I Provávet lF6ixo cti-lDistribui-
I ltuat | fiobitât holmátícã lção ceogré-

I louoternári o lAtuÊt lfica Atuêt

TÁBELA N¡. IV

lftorestes tro-lárvores lftorestss ltropicet elregiõee Inão assina- Inão asslðå- lRegio

lplcåi s Itttl

Gênero llj¡gsg

lmetas ebertas,lárvores e lcerrEdos ê ltropicet elregiões lserre do arllu¡felrÊê dolRegio-

lfLorestas es- ltrepedeires lfto¡estås lsubtropi- ltroplcals el lEstodo do Inat

Jc teróf i t6s, 
I

lf torêstâs tro- 
|

lpi ca is e cer- 
|

lrados I

lcerrados, ptê-16¡vo.etas, lcerredos e ltropicot elprincipat-

Inlciês costei-lt¡epodeirss lmargens de lsubtropl- Inente ho

I lsubtropì - ltroplcâis eltâdo

I lcet lsubtropl - |

I I lcois I

lras, solos le erves lpôntonos lcat lÂmérica

lúnidos ou bre- 
|

ljosos I

tl

lAtuol. Pre-lPresençâ no lTlpo del

lsença na Re-louaternárlo lFtora I

lsião leras i Lei ro | |

I lcat lsubtropi - |

I I lcais Itttlttll

L64

subfêm. Fâboideâe

lcênêro Erythrin€.

lcêne¡o ¡lêchêerìu¡

lsol.os únidos, lsrvoretss e lcerredos e lt¡opicot. lcosrcpol.it6lFtoresta Es'lnão ossinE- lRegio'
lptenfciesotu-lórvores ltoc6isúni-lsubtropí- l(subfamf' lteclonet Se-ltado IneL

I t aae Inet

ll
ll

lviais, infeio
lde encost6s e

lcerrodos
I

lFto¡esta om- lcone de Rio lRegio-
lb¡ófi tâ ¡tis-lc¡6nde - Rs,lneL

Ita, contato lBociâ Amozô- |

lde rtoreste Inice, Tur- |

lornbrófí t6 lfel¡as do I

loensa lEstodo do I

lP€râná

I

I

I

lcerrados, fto-lárvores at. lcerrados e ltropicat, lcosmopotlt
l¡estas de so- ltas, arvore-lftorestâs lsubtropi. l(subf6Dl-
lLos únidos, ltes e trepa-l

lsotos rasos e ldeires I

lrochosos
I

I

I

ldos, como lcat, tem- lti6)
lmorgens de lperado e I

lpântanos e lfri a (sub-l

Iturfel ¡a6 lfânf t ia) |

lParEná, Tur- I

lfel res do 
I

lP6rq.Ì¡âc, del

leperedos da I

lserre - RS el

lreferida a- |

lpenes a eub- |

lfâmft la prral

I lfriê (sub-l

lcê1., tem- Itla)
lperede e I

lSedimentos

It'terinhos de

lsentos - sÞ

lmideciduat I

lrtuvtat e I

lF t orestâ ci- |

lcute I

e lF loresta Es-lhão âseina-

Itåcíonål se- | Lâd6

lnidêciduôL l

lAtuviot, üq- I

It6 Ar tânt., I

lRes, t t ores- |

ItÞt de s. J. I

ldos ceços I

lfemf t la) |tttt

Regi o-
hÐ[



loxononia

Dâdos Floristlcos, Ecotógicos, ceog¡áficos, cl.imóticos e Ocortêncl6 no OuÊte¡nário Brâsi telro

lReino Ptantae I I

lDivisão Ltesnot i ophytÊ I I

lFûnllis Lent i but ori qceae l I

lGênero Utrlcutqriâ lterrenos rJoí- lecvas fixas lsotos úmi-

üabi tat
Atust

Ita!¡f L IE Lití6ceoe I

lou Arnoryt t ideceae I

lGênêro AsÞhodetus lmangues, dunaslervas ldunas ftu- ltropicet elanptamente lnão asslna- lcone de Río lRegio-
I lfl,uvieis, de I lviais, pân-lsubt.opi- lrepresenta-ltsda lcrande - Rs,ln6t
I lcórresos, pân-l ltanos e lcet lda nos tró-l lTurfeir€s dol

I ltonoe e cerrâ-l lcerrados I lpicos, conr I lrstãdo do I

Hsbi to I Provável
Âtuat I obl tat

TABÉLA ÑI. IV

I ltonoe e cerrâ-l lcerrados I lpicos, conr I lrstãdo do I

I ldos êrbustivosl la¡bustivos I lcentros de I lp6râná, flotoj
I lebertos I lobertos I ldtspersão I lTropicât po-l

ldos ou toc6is lou ftutuan- ldos, tur- lte¡pe¡oda
lcoo águas ra- ltes e epffi-lfeiras e lc frte
lsas I tas

ll

I I I I I Ina África I ltudosa em I

I I I I I ldo sut, e nol lreffa de I

I I I I I lemertca ao I lÂreia - Rs êl
I I I I I lsut Andinâ | lrurfelra do I

I I I I I I I lrarque ttac. I

lFåixå cti-lDistríbui- lAtu6t Pre-lpresençe ho lTipo del
nolmática lção Geogré-lsença nâ Re-louaterná¡lo IFt016

I I I I I I I l¿u Aperados I

lFamftiå Linaceoe I I | | I I ldâ serrâ-Rs I

lGênero vtrntanea lfl.orestas tro-lárvores lfLorestês ltropicet lfamfLia lttata lttan- Ihõo 6ssin6- lRegio-
| ¡0t""'" I I I lcosmopotitâltica ltaaa lnat

lpântanos I

lresos Ilttt

Itroplc6l, lcosmopotitâlserro do il6rlnão êssihê-

lFâml I iê Lor€nthaceêe

165

lttr
tt

lBrâsl telro I

lcerrados e larbustos lcercados e

lftorestos leretos ou IftorestEs
I l""candentes, I

I l¡"míparasi- |

I lt"s de érvo- 
|

I I".s e pare- 
|

I lsltas de I

I lrafzes e 
I

I lcaut es 
I

lcerrados e ltrepodeiras,lcerrados eFomftig Malpighiêceâe

| | | l. o sênero I

I I I lnu Américe I

LocaI

I I lna Américe I

I I lao sut rro-l
I I lpicat I

lftorestâs t¡o- lêrbuêtos e lfIo¡est6s
lpicais l¡srsmente I

I lervores I

ltlttttttt
It¡oplcåt el¡eglões lttota Âtl,ân- lsedimêntos lReglo-
lsubtropl- ltropícais eltice, cerra-l erinhos de lnel,
lcal lsubt¡opi- ldo, Ftorestolsontos - sP, I

lespeciet- |

lrnente do I

lhernisféri o I

lsut I

lcais, espe- lontrOfi t,a l86clÊ AmÊzô- l

lciatmente loense lnica I

lÂmérica do I I I

le Baclo Anâ- |

lzônice Itt
II

lsut Itt ttlt



I Oo¿os ttoristfcos, Ecológicos, Geog¡áficos, CtimÁticos e Ocorrêncià no Ouaternário Bråsiteiro

I Texonomia I fiãbitêt I Habito I Provávet lFslxo cli-lDistribui- lAtuôt pre-lpresença no lrlpo aej
I I Atual I Atuot I Habitet nolnátics lção Geográ-lsençe nE Re-louate¡hário lFtorê |

| | | louaternártolAtuat ¡fica AtuEt lsião lerasiteiro I i

lRêino Pl.6nt6e

lDivisão ¡tqgnol,iophyt6

I t€mf tía M6tpighlacê6e

lcênêro Hete¡opterys

tsnftiå I'lâ[vtrceâe

TABELA NE. IV

lpicais

lcênero Abut i ton

Inargens de Ie- lervas, ar-

l9os, pôntenos lbustos e re-

le cerrados ar- lremente ár-

lbust i vos ober- lvores
Itos I

cerrodos e ltropicat elregiôes ltteta Attôn- lnão assina- lRegio-
fLo¡estes lsubtr^opi- ltropícâis eltic€ ltâds lnat

lcet lsubtropi- I I I

I lceie, espe- | | I

I lcietrnente I I I

I Ina Amértce I I I

I lao sut I j 
I

lcênero Bastsrdiogsis

lnergens de [a-lervas e ar-

l9os, Þântanos lvoretes
le cerrados ar- |

lbust i vos aber- |

Itos I

lcerrodos e ltropicet,
lmergens de lsubt¡opl -

lpântanos lcot e tem-

L66

emf t ia tlarcgrsvioce6e
Gênero lþIg!]Lheq

lmargens de [6- larbustos e

l9os, p6ntonos lérvores
le cerredos ar- |

lbust lvos aber- |

Itos I

lpérad6
I

I

I

I

I

l¡esiões lnão oesine.

Itropicals, J t odâ

lsubtropì - |

lceis e tern- |

lperedes, I

lespeciet- |

lmênte Âmé- |

lrica do sul Itt
lregiões lnão assino-

It.opi c6i s, ltãd6
lsubtropl - |

lceis e tem- |

lperades, I

lespeciaL- |

lmente Amé- |

lrlco do sut 
I

lmargens de ltropicat,
lpåntenos e lsubtropl -

lcerrodos lcat e tem

larbust ivos lperade
lâbertos Iltllrt
lmergens de ltropicat,
lpÂntenoe e lsubtropi -

lcerrodos lcât e tem-

lerbustivos lperode
lsbertos Ilttttttt

lsobre árvores, lepffitas e lsobre árvo-ltropicat
lroches ou ber-lparasitas lres, rochasl

lroncos em f[o- 
|

lrestas serra- |

lnas e nos cer- |

lrados I

lsêdinentos lRegío-
ll,lerinhos de lnel
lsantos - sP, I

lTurfeí ras del

lconrpos do I

lJo¡dão - sP 
I

le Cone de I

lRi o c¡ande -|

lRs I

lTurfei râs delnegio-

lregiões Inão ssslna- lnão asslna- lnegio-
Itroplcsis, Itâdâ |taOa lna l

lsubtopi- I I I

lcais e tern-l I I

lcerços do lnat
lJordão - sP I

lou bârron- |

lcos em fto- |

lrestes ser- |

lranas e nos I

lcerredos I

lperêdås, I

lespeciat- |

lmente Âmé- |

lrlca do sut Itt
lregiðes lserro do t{arlnão Essina- lR€gio.

I

I

I

I

I

Itropicols
lda América



I Ooaos Ftoristfcos, Ecotó9icos¡ ceográficos, Ctirnáticos e Oco¡rência no Quâte¡ná¡io Brasileiro

I Texonomie

I

I

lRei no PtEntae I

lDívlsão Mêgnot iophyta I

Fqmf Liå ¡telEstomâtaceee lcenpos, brejos

I Habi tat
I Atust

I

êml I iâ Moråceãê

Cênero S9¡9ç99

lbordos de mo-

Itas, serres e

lcerrados
I

I

I

I

I

Hsbito I Provávet lFêixa cl,i-lDistribui- lAtuâL pre-

Atu€[ | Håbitât nolmática lção ceográ-lsença ha Re-

TABELA T. IV

I louate¡ná¡iolÂtuÐ|. lfica Atuat lgião

tttttrlttl
lêrbustos, lconpos, ltroplcat olreglões lse¡r€ do M6¡

lervas, tre- lbrejos, lsubt¡opi- ltropicais el

lpadeires, lserres e lcet lsubtropi- |

larvoretas e lcerrados I lcais, prin- 
|

lepffitas I I lcipaLmente I

lftorestas tro-
lpicais
I

I

I

I

I

I

I

I

lCênero llgqllûÐ

larvoretas I f toresttrs

ltttlt

lFôml I i6 tlyristlcêceae

lGênero viroto

lcerrodos e lárvores ot- lfl,orestês eltropicâ|, elreglões lneserve Fto-
lftorestâs ltes lprincipat- Isubtropi- ltropicais elrestât de

I ld€ Améric€ |tttttlttr
Itropicet elregiõe6 l åta AttAn-

lsubtropi - ltropícais elticâ, Reser-

lce I lsubtropi- lvâ Ftorestat
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leresençe no lTipo del

louoternário lttorâ |

larasi tei ro | |

lrtttt

lftore6te ptu-

lviat 6ttântico
lcerrados e so-

lsedimentos lneg io-

lMerínhos de lnet
lSantos - SP, I

llurfeí r6s dej

lcenpos do I

lJordão " SP, I

lEoci E Anazô- I

lcal s lde são José

I ldos canpos,

I lFLorest6 d€

lmente cer-

I rados

I

I

I

I

tos sluvl âis

tt
lárvores at- lf Lorestas,

Ites

lníca
I

lceL leubtropi- lsão José dosl

I lceis lcarpos, HÊt6 |

I I lAttânt ic6, I

I I lFto¡esta ofl- |

I I lbrófi Lã oen- |

lassineLedos lnegio-
loutros gêne- lnat
lroe: sedl- |

lmentos lrlerI - |

lnhos de san- |

Itos - sP, 
I

lc I cuta, Fto-

lresta omb.ó-

lf i ta Densa

I

lcertados e

lsotos at u-

lviais

I I l"u Ilttt
Itroplcat lregiões lttata Attån- lBaci6 Amszô-lRêglo-

cone de Rio I

Grâhde - RS, I

Bêci6 Am62ô- I

nico 
I

idem 60 an- lRegfo-
ter I o¡ lna t

Itropiceis lt I c6, Rese¡-lhica

lda emérlca,lva Fl,orêstot I

le outros lde são José |

lgêneros na ldos canpos el

lAsi 6, Áfri- lFtorêsta om-

lc6 e Ìlsdâ- lbróflta Dên-

lgascer 1""

lna t



Dodos Ftoristfcos, Ecol.ógicos, ceográficos, Climótlcos e Ocorrêncl6 no ouote¡nárlo Brosileiro

lReino Ptant€e

loivi são Itâgnot iophyto

lF6ml t is l,lyrsi ñêceâe

¡cênero Rapêne€

I Håbit6t I teui to

I AtuâL l 
^tu6tlt

lcerrados, fLo- lêrbustos Ie- lcerrodos e
lrestas t¡opi - lnhosos e êr- lfl.orestss
lcei s pl.uviais lvoretas Iltltltlrllttttr

IABÈLA N'. IV

I Provévet IF6ixã cl,i-lDlstribui. lAtuot prè-lpresença no lTlpo del

I Habitat nolmátice lção Geográ-lsençe n€ Re-leuste¡ná¡lo ltto¡E I

lOuate¡ná.iolAtuêt lficsAtuot lgião

ttttttlrtttlrlrltr
lftorestss, ¡ns- lårbustos te- lf torestos

Itas abertas, lnhosos, ar- lcerredos
lf t orestes-ga- lvoretas e I

Iterie e cerra" lárvores al- 
|

ttttt
Itropicåt el¡eglöes lserra do üarlsedlmentos lRegio-
lsubtropi- ltropic6is elFtorestâ At-lfisrlnhos de lnat
lcat lsubt¡opi- lto Mohtsns elsEntos - SP, I

tllt

168

ldos
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lcais lReservå Fl.o- lTu¡feirss del

lBrasiteiro | |

tttl

Itos
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
Fåmf I i6 Nyctqglnaceêe

¡estat de lcenpos do 
I

são José doslJordão - sP, I

c6nrpos lrurfeíre do I

lrarque ttac, I

lde lperados I

lda Se¡ra-RS, I

lEoclo Arlâzô- I

lhl ca, ilâta I

lrropi ca t Pa- |

l tudosa em I

lferra de I

lAreia - Rs Itt

lGênefo Guapi rq

clt¡oplc6L elregiões lüato AttÂn- lref. apenes lRegio-
lsubt¡opi- ltroplcois eltíca, Fto- la fam.: se. lnet
lcet lsubtropi- lrest6 onìbró- ldimentos ¡16-l

lcerrados e larbustos te- lcerrodos e

lflorestos lnhosos e er- lftorestas

lcals, espe-ltita Dens6, lrinhos de I

lciêtmente lReservâ Fto- ls6ntos - sP, I

lÂirstrátio elrestot de lcone de Rlo I

lemerica lsão José doslG¡onde - Rs, 
I

llropicat lcanpos lBaciâ Anâzô- |

lvoretas Itl
ll

tropic6t el reg. tr.op.eltt.At tån.,Re- | não ass ine- lRegÍo
subtropi - lsubtropic.,lserva Ftor, ltâdE
c6t lprinclpet- lde s.J.c€m- I

lrnente da lpos e f l.o. 
I

lamerice lonb. oensa I

lnic¡, Turf. I

ldo Est6do dol

lP6¡onÉ, ¡letÊl

lrroplcat Pa- |

Itudose em I

Iterro de I

lÂreiô - Rs, I

lru¡fei ro do I

lP. N. de Ap.da I

lserro-Rs e I

¡Bc.são P6ut o I

tl



Taxonomia

Dados ttoristfcos, Eco[óglcos, ceográficos, Cl,imáticos e Ocorrênciâ ¡o euâternário Br€sileiro

JReino P l6ntôe

lDivisão üêgnol iophytâ

I Fâmf I îå Nyctoginâceãe

lcënero Pisoniâ

I Hobi tat
I Atuat

I

I

I

I

lcerrados
I

I

I

I

I

smlti6 Nyrphaeâcêâê

Hâbíto I ProváveL lFâixâ cti-lDlstrlbui- lAtuBt pre-lpresêhç€ no llipo del
Atuåt I ttabitet nolMtlca lção ceográ-lsençs ne Re-louaternárlo l .ora I

TÂBELA NI. IV

Famftia 0chnoce6e

lcênero gglglgq

I

I

I

I

I

It6mf I i I onagraceae

lcênèro lsdshþ

lou6te.ná¡"iolAtu6t lf ica Atu6t lsião

larvoretes lcerrredos

Itq9o6s, b6lês

lde água doce

lou pouco sa-

I

I

I

I

I

ervos ri zo- lpântanos
motozâs I

emersas ou I

suhnersâs 
I

I

I

arbustos te- lcerredos e

ob¡^â e pônt6-

cerrEdos e

brejos de flo-
¡estas

Itropicâ t, l¡eslöes
lsubtropi - ltropicals,
lcat e ne- lsubtropi -

Inos fre- lcals e tem-

lqüentê na lperêdas
jterperada 

I

Inhosos e ar- lmargens de

lvoretas lpántEnos

L69

lbrèjos, terre- lervâs eretss

lnos at agodi - le terrestres
lços, ño t i to- lou prostadas

lraI e pôntânosle .asteirâs,

Itroplcat. lcosmopotitalnão assino- Inão assina- lLoeet
Itenperade lêspeci€t- ltadâ ltaaa I

le fria lnente no I I I

ttt
lnão assine- lnão eselna- lRegio-

lBrasi têi ro | |

I tada

I

I

I

I

t¡opicEt e lregiões
subtropi - ltroplcais
cal lsubtropi -

lnorte e sut I

lda Américe Ilt

lemersos ou

lsubnersas

lpântonos e

Itrufei¡as

lcals, espe.

lclâtmente
Ino Bråsl t

I

telperada, lcosrnopot i te Inão ossina- lturfelre lLocat
lsubtropi - lespeci 6 t - lt6da
lcat e tro- l¡nente nê I

lpica t lernér ica I

lSerra do MarlB€cio Amazô- lReglo-
el InicÉ e sedi - Inat

lmentos lla.i - 
|

Inhos de San- |

Itos - sP Iltlt
ldo Pãrque I

Ittacionat I

lde Aperedos I

lda serra - |

lns, üata I

lTropicot I

lletudoee I

lem Ìerrâ I

lde lreia - 
|

Ins, esslna- |

ll.eda apenas I

la femlt ia I

lp6rs: sedi - 
|

Inentos ¡,16ri " I

Inhos de I

lsentos - |

lsP e Baciâ |

l^nazônicâ Itt
ll
lt



I Dados Floristfcos, Ecotógicos, ceográfícos, cLimáticos e Oco¡¡ênci6 no Quâterhário Srasi teito
t-
I Taxononie

I

I

lReino PlântEe I I I

lDivisão r.rêsníotlophytê | I I

It6nftio Pátnâê I I I

lou Arececeae

I

I

I

I

I

I

I

I

| fi6bitêt I Íâbito I provávet lFolx6 ctl-lDist¡ibui. lAtuât pre-lpresença no lTipo del

I Atuãt I Atuat I Hêbltat nolmétice lção ceosrá-lsençã n€ Re-louãternário lFtora I

tltllt
Itomf t i a Passiftorêceêe I

lombientes ta- larbustos. lmargens de

lcustres, pô- lárvores e lpântãnos e

I Lustres, ter- I trepsdel râs lcer¡âdos
lrenos brejo- I I

lsos, próximo I I

leo nor e rios I I

IABELA NI. ¡V

lGênero PEss llllqq lfLorestês tro-ltrep6dêi¡as Iftorest6s ltropicet elreglões lnão essine- lnão essine- lReglo

louoternáriolAtuat lflca Atuât lgl ão

lttrtllllttt

lGênero Phvtolâcca lftoreste ptu- lervas rude- lftorestos, lpantropi- lreg.pentro-lesslnat6da lnão assina- lnegio-

ttttt
I$opicot elregiões lttete Atl.ån- lsedimentos lRegio.
lsubtropi- ltroplcals eltlca, Fto- lüarinhos de lnôt
leat lsubt¡opl - I resta de lsântos - SP, I

lpÍcais I Itttltllttttttlt
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lcênero Petiveria

lcais lTer¡as Bai- l86cið Anåzô- |

I lxas, Resêrv6lnlcâ e ilatâ |

I lFto¡e6tât delTroplcat Ps- I

I lsão José doslLudosa em I

I lcanpos, tto- lTerra dê I

lviat 6ttânti- lr6is e árvo-lpL6nlcies

leres it ei ro | |

lca, ptEnfcies lres 6ltas lâLuvi6is e

letuviais e I linlclo de

tttt
lttt

I inlcio de en-

lcostas
I

I

lf t oresta ptu-

lviå t êtt6nti-
lcâ, ptonfcies

laLuviais e

Itenperede I teflperôdas I todo

I l" $opicais 
I

I lpri ncipet. I

I lmente na I

I lmerice e I

I lÁfrica Ittr

lrest6 de ci-lAreia - Rs 
I

lcuta e FLo- ¡ I

l.êst€ onbró- |

lf ita Densa Itl

inlcio de en.
costãs

lencostas
I

I

I

lftorestas,
lptanfci es

le(uvieis e

linlcio de

lencostas

lcot lpicais, lapenes e fa- ltada
I lprlncipat- lmfÌia para el

lmente nas lMâta At(ân-

lmre r I cee, ltice
lpouco re- |

lpresentada I

lno eresi t I

pantropi- lregiões lassinetada Inão essine- lnegio-
c6l lpântropi- lepenes a fe-ltada

lcais, prln- lmfl.la para al

lcipatmente l stâ Attân- I

lnês Amér i - lticâ I

lces, pouco I I

lrepresenta- | |

lde no Bra- I I

lsrt I I

lna t

lnel.



I D€dos ttoristlcos, Ecológicos, ceog¡áficos, c(imáticos e ocorrênciâ no ou6terhário BrEsltel¡o

I Texonornia

I

I

IReino Ptantqê

lDivisão 6gnol,iophyta
lFomfIia Poaceae

ou Grâmlne€e

I liâbi tåt
I AtuaL

I

tltt
lcerrados, f to-lervos pere- lcenpos, to-ltropicat,
lrestas, cam- Ines, às ve- l6êls úÌidos lteÍperâda
lpos, tocais ri- lzes tenhoseslcono pánt¡- le f¡lE
lmídos e nûítåslê âté erbo- lnos è Tur- |

HEbíto I Provávêl lFoíxå cti-lDistribui- lAtust Pre-lPresença no lTipo del
Atual I tlabitat nolnátlce lção Geográ-lsençâ no Re-lQuêternárlo lFto¡E I

louote¡náriolAtuê|. lficô Atuâ|. lsião leresltelro | |

TASELA NT. IV

lvezes ne águe l¡escentestt lfei ras, I

lpr"eferenci - 
|

latrnente em 
I

lcerredos I

cênero Pg!pg!]4

cênero !g!:h!S

L77

cooÍropot i t6lserrâ do 146rlSèdlnentos lRegio.
sendo âbqn-lsâtesópotls, lMsrlnhos de lnot
d6nt6 noa lc€¡rado,ñto- lsantos - sP, I

reglões lrests Atto lrurfelres del
norte-tem- ll4ontâna, lcámpos do I

perâdâs, lFtorêsta om- lJo¡dão - sP, I

semi-óridâslbrófita l,tls-lcone de Rlo I

lGênêro And¡oposon

lcarpos. cerre- lervas
ldos, tagoes e I

lpÁntânos I

lt
lcelpos, cerre- lervas
ldos e f tores- |

Ites I

II

lFêmf t i s Potygatsceâe

lcêhero Bredemevera

I

I

Ito Atto on-lcrâhde - Rs,l

Itane, Rêfú- lBâcia Anazô- |

lsl o Ecotóei-lnlca, Tur- |

lco l{ontano. lfeirâs do I

Iteta attân- lEst€do do I

Itlcâ e Í(o" lPorãná, tlâtal

lrest6 ffil.ó- lTropic6t Pá- |

lfi te Densa I tudosa em I

I llerre ae I

I lAreis - Rs, I

I lrurfei ra do I

I lP. .de Ap.dal

I lsêrrâ-Rs, I

I lcromlnia-Go, I

I l édio v€te I

I ldo R.Pârâfbal

I l¿o sut-sP e I

I leacie de sãol

I leaut o I

lcempos e cer- lervas lcanpos e ltropicat elregiões lserra do l.16rlTurfei¡o do lRegio-
lredos I lcerrados ltenperode ltropicêls êlsotêsópotls lPa¡q.[6c. delnat

I I I I ltenperades le Cerrado delAperedos da I

I I I I lguentes lsão José doslserrs - Rs I

llllllcenposllrllllttt
lcerrados ltrepedeiras lcerrados ltropicât, ¡cost¡ropol.it6lnão assine- lEacia Amãzô-lRegio-

I I I lteçerade I ltaaa lnice lnat
I I I le frra I I I I

câmpos, ltropicol. elregiões lcerrado de lTurfeí¡â do lRegio-
lcerrodos, ltenperede ltropicais êlsão Josó doslPErq.Nêc. deln6t

lpåntanos e I

I turfeiras 
I

lceopoc, ltropicât elrêgiões Ittorestq om-lnão assine- lneglo-
lcerrados e ltenperada ItropicEis elbróflta l{is-lLada

lfl.orestas I ltenperades lta etto-tton-l
I I lquentes ltena I

Itenperades lcenpos llparados de I

leuentes I lserra - Rs I

lneL

I

I



Tãxonomíâ

Dodos Ftoristfcos, Ecotó9icos, ceog¡áficos, ctimáticos e ocorrência no Quatetnárlo BrssiIeiro

lReino Plontae I I I I I I I I

loivisão ¡êsnot iophyttr I I I I I I I I

lFomltia Polysonoceôe I I I I I I I I

lGênero ¡g!¡rg9¡!Ð lmergens ftu- lerves aquá- lmargens lt¡opicot, lcosmopotitalsão ossinâ- lsedimêntos lLocot

Habi tat
Atuât

lcênero SlAgI

TAEELA }¡ ¡. IV

¡FqnlI ia Prim]loceêe

lcênero A!ggq!!!S

lvlais,anblen- lticas, mar- lftuvi6is, lsubtropi- |

Ites terreetresloínais ou lpônt6nos ê lcet e tern- |

le 6quátlcos lanflbiEs lturfelres lperade Ittrtt
lmargens de lerves lmargens de ltropicat, I cosmopo t i ta I são assina- lsão âssina- ILocâl
lbrejos e pôh- | lpántsnos e lsubtropl- | ltados outrosltådos outrosl

Itenos I lturfeirâs lcât e ten-l lsêneros leêneros paral

I I I lpereda I I lu ¡aciê Ama- |

Fâml t ia Paoteâcege

Iterrenos rimi- lervas rude- lmangues de ltropicat, lcosnopotitelnão essine- lnão assina- lLocaI
ldos ou locâis lrâis ou lpântonos e ltenrperoda lCrlncipet- ltada
lcom ágr.res ¡6- lâquóticâs lturfelrss le fria lmente na I

lsas Itttt

lFêmf tia aui inaceae

lcênero qglilg

lcerrados e lârbustos, lcerrados e lt¡opic6t elespeci€t- lMEta AtLân- Isedimentoê lRegio-
lftorestâs lmenos fre- lftorestas lsubttopl- lmente nas lticê, cerr6-lMårinhos de lnot

L72

lFâmft ia Ros6ceae

lGênê¡o sEnEuisorbE

I lvastttt

| | lEuropâ ocl-l I

I I ldêntát é I I

I I lÁfrical I

I tados out¡oslüorinhos de I

leêneros lsântoê-sP e I

I lBâclo AmÉzô- |

I Inica I

lftorestas lsrvoretss lftorestos ltroplc6l lAmérica l ôtâ Atl,ân- lnão Essln6- lRegio-

lt
lttl
lbrejos. pâhtâ-lâ fâmftiÊ lmorgens de ltelperede leorpta dis- locorren ou- lnão assina- lnegio-
Inos e terrsçoslâpresent€ lpântâhos e I

lptonos abertos lárvores, er.lcerrados 
I

loróximo e rioslbustos, tre. I I

le nos cerredoslpadeiras e | |

I lerves I I

lcat lárees mais ldos e Re6er-lsantos - sP, l

I lquentes do lvâ FLorestâtlcone de Rlo I

I lhemisfério lde são José lcrqnde- RS el

¡ lsut ldos campos lBácia Amozô- 
|

llllnrcalltttr
ttIItltt

lzôni ce Itt
I tâda

I

lr¡opicât, lticE, Fto- | têda

lprincip6t- lresta onrbró- |

lmente ne lrite oensa I

lAmâzônio I I

ltl
Itri bui ção ltros gêneroslLada

Jnas reg I ões lna Mst6 
|

Itemperadas lAttAntica, I

ldo hemlsfé- lno cont6to I

lrio norte, lf tor. ombró- l

lho 8råsit lfita oensa el

leó ne re- lFLor. ffil"ó-l
lgi ðo sutinslflLs llistâ, I

I Ineserva rt. I

I la" são José |

I ldoe canpos I

lnet
I

I

I

I

lnel.



I Dqdos tloristfcos¡ Ecotógicos, ceográficos, Ctináticos e Ocorrênci€ no Quâtern6rio Brasi teiro

I Texonornia

I

I

lReino PtEntâe

lDivisão Mrgnol. I ophyta

lFâmft i6 Rr¡bi 6ce6e

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lcêne¡o Borreris

I

I

lF€ml tiê sât icsceae

lcênero Sqli¡

Habi tat
Átuâ I

tttttt
lf toresta de lárvores. ar- lcanpos,
Inebtina, câm- lbustos, tre-lce¡rådos e

lpos e cerrados lpede i râs e lfLorestôs
I lervas Iltr

I llâbito

I etual.

I

IABËTA NT. IV

I Provávet ltalxã cti-lOlstribui- lAtuat Pre-lPresença no lripo del

I Hobitot nolrnátice lção Geog¡á-lsençs na Re-louoternárlo lFtora I

louate¡nÁriolAtuat lflcaAtuat lsíão

tttt
Itroplcat, locorre lserra do 6rlsedlmentoe

I tenperade I prlncipat - I So(esópol ls, lü6rinhos do

le frla lnente nas lcerrados, lsantos - SP,

I lregiões lFtoresta llurfeiras de

I ltroplcal s l sub- Montena, l cenpos do

I lcom a mâio-lFLor. o¡bró- lJo¡dão - sP,

I lria dos 9ê-lfita Histâ lBaciâ Amazô-

I lneros no lAtto-l'lontanolnicã, cone

lcampos e cer- lervas rtde- lcarpos e

lrados
I

I

t73

tttt

lf loreste ci- larbustos, lftorestes-
Itiar, de gate-larvoretês e lseteria e

lrie e pluviat lárvores lmergens i.

FomlLia Sopindaceâe

lcênero At Lophytug

lBrasl telro I I

lrais
I

I

lEt tânt i ca, so I

I longo de cur- |

lsos de égua, I

lsobre mareens I

linundáveis e 
I

lsolos muito 
I

lrtnidos Itl

lBrasit lReservs Fto- lde Rlo crân-

I lrestêl. de ldê-Rs, åta

lcerrados
I

I

I lresta de ci-lrerrs de I

I lcuta e Fto- lAreiê - RS el

I lresta onÈró- l¡tédlo vâLe I

I

I

lResi o-

Ina(
I

I

I

I

I

I

I

I

Itropicet elregiões lhão sssin€- lBocla Amazô-

Itenrperada ltropicais eltade lni ce

I ltenrperades | |tttr

lftoresta ptu- ìôrvoretas e lsotos rtní -

lviât âttânti- larbustos Le-ldos dâs
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X - DESCRIçAO E INTERPRETAçAO
TESTEMLINHOS: MICROFLORA
LITOLOGIA

DOS

E

À presente interpretação foi realizada por meio das

tabel-as qualitativas e quantÍtativas I, II e III (Vol. If), dos

diagramas palinológicos quantitativos e quag.itativos (anexos: fff,
IV, V, VI , VII e VIIf - Vol . IfI) e da tabela IV de

ecologia (Vot. I).

Nos dl,agramas paIino].ógÍcos foi efetuado o zoneanento eÍt

intervalos, de acordo com a ¡nicroflora e corn a litologia de cada

seção .

A análise possibilitou deterninare¡n-se em cada intervalo
as floras local, regional e de pteridófitas, o póten arbóreo (AP)

e o pólen não arbóreo (NAP).

A flora local quê corrèsponde aos elementos

microflor fst icos aquáticos e/ou de solos úmidos ou encharcados,

engloba fungos, protistas, briófitas e ervas aquáticas
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(rnagnoliófitas = angiosperrnas) J À flora regional reúne os
----
elementos ¡nicrof lorlsticos da região adjacente às turfeiras;

cornpõe-se de nagnoliófitas e gimnospermas (árvores, arbustos e

ervas), que constituern as florestas, cerrados e campos. A flora de

pteridófitas foi diferenciada, porque os gêneros neLa

identificados poden ocupar diversos a¡nbientes.

A flora regiona]. foi dividida, de acordo com o habitat,
em ervas campestres, flora arbórea de cerrados, flora arbórea das

rnargens finidas, vegetação de florestas tropicais, flora arbórea de

florestas e cerrados, vegetação de florestas tropicais e

serranas.' e em vegetação de florestas tropicais, serranas e de

cerrados.

O pólen arbóreo (AP) refere-se apenas a árvores,

arbustos e/ou trepadeiras, já o pólen não arbóreo (NAP) reúne

nagnoliófitas (ervas aquáticas e terrestres) ,

À fim de proporcionar urna melhor visão dos eventos que

controlaram as diferentes fases de desenvol-vinento e evoì-ução de

cada área, denominaran-se, pelo código da área, rr seções itRl, EMI

e TB1 rr as de maior profundidade (centrais) e tt itR2, E!.12 e TB2 'l

as de menor profundidade, que correspondem às bordas das

turfeiras. Dessa forma, cada área descrita envolve duas sondagens

(ex.: ifRl e itR2).

Realizou-6e una anáIise detalhada dos intervalos de

anbas as seções de cada urna das áreas, com a descrição dos grupos

de elenentos microf lorlsticos, suas respectivas porcentagens e

distribuição ao l-ongo de cada íntervalo. Tais dados, associados à

ecologia e Iitologia, possibilitaran inferir o a¡nbiente, o cJ.ima,
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a ecologia e as oscil-ações da vegetação nas fases atribuldas para

cada áreâ.

1- ÁREÀ DE JACAREÍ

As seções desta área correspondern às sondagens Jacaref -
Ponto 1 (ne1) e Jacarel - Ponto 2 (ne?), aqui denominadas ,tR1 e

JR2. os respectivos diagrarnas qualitativos e quantitativos
encontram-se nos anexos III e VI .

Algumas famflias encontran-se ao longo de todo o perfil.
En JRl, ocorrem De¡natiaceae, Polypodiaceae e Poaceae, En iIR2,

encontram-se Denatiaceae, Zygnemataceae. Gleicheniaceae,

Legunínosae, Cornposítae e Poaceae.

O INTERVALO I, na seção itRl (6,43 - 5,48 n), constitui-
se nas amostras da base (2L) , do meio (20) e do topo (L9); na .tR2

(3,19 - 2,49 Ít), é represenQado nas amostras da base (9) e do topo

(8).

Na JR1, a flora local dornina a regional, con uma pequena

inversão no topo do intervalo. À prineira apresenta na hase

15t842, declinando no topo para 5,L6å; a segunda possuí 4,972 na

base elevando-se no topo para 5r588,

Na seção iIR2, ocorre o inverso; a flora regional é

dominante. A prirneira apresenta na base 53,252t aunentando no t,opo

para 56,222 e a segunda também sofre uma pequena elevação da base

(4,442) ao topo (5,118) .

Assi¡n verifica-se que e¡n iIRz, o registro da flora
regional é maior, enquanto em iIRl, o da ftora loca1 é ¡nais
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expressivo.

o póIen arbóreo (Ap), na seção iIRl., apresenta na base

I,292, declina no mej-o para Or61å e eLeva-se no topo para 3,3s2;
o pólen não arbóreo (NÃp) possui na base ! :LBZ, reduz-se no meio

para 1,658 e aunenta no topo para 3,849.

Na seção aIRZ, o pólen arþóreo (Ap) sofre uma pequena

dininuição da base (Ig,42Z) ao topo (18,939), enquanto o pólen não _

arbóreo (NAP) que apresenta na base jS,62Z, tanbérn se eleva no

topo para 3A ,542 .

Tais dados mostram que o póIen arbóreo e o não arbóreo
eran mais abundantes en .fRz.

Na análise dos constituintes da flora J-ocal, os

protistas são pouco expressivos. En .tRl, apresentam na base e,372,
estão ausentes no meio e, no topo, possuem etz].bt já na seção ,tR2,

declinarn da base (1,1,8å) ao topo (0,99&).

Ao longo de todo o intervalo em JRz, encontram-se em

pequenas quantidades as algas Zygnemataceae e pseudoschizaea

(-1,0o3). ,Iá Chlorococcaceae e Desrnidj.aceae são esporádicas e

tanbém com valores reduzidos (-J., OO&) . Na seção itR1, apenas

Zygnemataceae está presente na base e no topo, embora en

quantídades baixas (-1, OOt) .

Assinala-se també¡n a presença de casulos f¡:agmentados de

oligoquetas, de forma esporádica e¡n JRI e ao longo de todo o

intervalo de ifR2.

Os fungos, na seção itR2, sofrem pequena elevação da base

(L,008) ao topo (2,492). Já na itRl, aunentan da base (4,7g2,) para
o rnelo (7,6781 e declinam no topo (3,3s9). Ne6se grupo, a farnfLia
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Dematiaceae é a mais abundante e ocorre en ambas as seções. Na iIRl

as maiores quantidades estão no meio (6,88?) e na .tRz encontran-se

no topo (2,I52, .

Na seção JR1 , ainda estão presentes em pequenas

quantidades (-L,0og) e de forma esporádica representantes das

fanflias Hypocreaceae e Sordariaceae. Na ,fR2, tambén ocorrem as

fa¡nf lias Sordariaceae com ¡naior expressão no topo (2,OO4'r e

Lycoperdaceae (-L, oo8) .

As briófitas, na seção JR1, são raras; na base, ocorre

âpenas a fanflia Anthocerotaceae (-1,008). Na itR2, encontram-se,

en todo o intervalo, as farnflias Anthocerotaceae e Sphagnaceae,

mas en pequenas quantidades (-1r00*).

As ervas aquáticas, na seção iIRl, apresentarn na base

10,50å e decLinarn corn oscilações no topo para Lt6LZì na iIR2,

ta¡nbém são mais significantes na bade (L t78Z), com pequena

dininuição no topo (L ,222) .

Na seção JRl , encontran-se PoLygonaceae - PoTygonun em

todo o intervaÌo, mas con as maiores guantidades na base (B,29Zl

e, Cyperaceae, apenas no topo (-1f00&).

Na itR2, en todo o intervalo e em baixas quantidades

(-1r o0å) , ocorrem Onagraceae - I'udwigia, L,entibulariaceae

Utricularia, Comnelinaceae, cyperaceae e de forna esporádica,

CaryophyL l-aceae - Drynaria, Iridaceae, Potygonaceae - PoTygonun,

Eriocaulaceae e Canpanul-aceae,

Na seção itR1, as pteridófitas são extraordinarianente
abundantes; apresentan na base 74,952 e aumentam no topo para

88,O08. Na itR2, elas são ¡nais expresslvas na base (39,872) |
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Na aeção JRl, ao l-ongo de todo o intervalo, encontran-se

as fanflias Gleicheniaceae (86,oo?), PolypodÍaceae (-2,00&) e

Selaglnellaceae (-5,00?) . ocasionalmente, tanbén ocorren

Pteridaceae (-2,008), schizaeaceae e cyatheaceae (-Lr008),

Na seção ,JR2, ao longo do intervalo, eståo presentes as

pteridófitas das fanf l-ias Blechnaceae (-8,008), cyatheaceae

(-2,00t), Dennstaedtiaceae (-5r008), Dryopteridaceae (-3,003),

Gl-eicheniaceae (-18,0oå), Polypodiaceae (-9,003), Pteridaceae,

Vittariaceae e Selaginellaceae (-1,008). con menos regularidade e

em baixa quantidade (-L,0ot) , ocorrem Lophosoriaceae e

Lycopodiaceae.

A flora regional caracterfstica de terrenos firmes, nas

úmldos, cono de margens fluvlaís e de pântanos, na seção itRl

apresenta Euphorbiaceae - sebastiana apenas na base e no topo eìn

baixa quantidade (-1,008) .

Na iIR2, ao longo do intervalo e em pequenas quantidades

(-1, ooå) , encontrarn-se presentes Malvaceae - AbutiTon,

Euphorbíaceae - Dalechanpia e Sebastiana, centianaceae,

UrnbellÍferae e PaLmae. Esporadicamente ocorren Malvaceae

Bastardiopsis, Legurninosae - Mìmosa, Salicaceae - Salix e

Liliaceae (-1,00&) .

Na anáÌise da flora regional, as ervas canpestres, na

seção JRl, são escassas, possuem na base 3t682, declinando com

oscilações no topo para 2,234. Na ,IRz, são extraordinariamente

abundantes, apresentam na base 33r842 e, no topo, 37,322.

A farnflia Poaceae é a mais expressiva em ambas aE
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seções. Na .fRz, é dornínante, na base (2I,752) e, no topo,

(25,5221 , na JR1, possui na base 2158* e, no topo, O,28*. A

farnf Iia Cornpositae ta¡nbém é slgnificativa, na itRz, apresenta na

base 1"0,17t e no topo 9,9L8¡ enquanto na .tR1, é rara, tern na base

0,744, é ausente no meio e possui no topo oto7Z.

outras ervas campestres também se encontram presentes,

na seção JR1 e con distribuição irregular, ocorrem Polygalaceae -
Bredemeyera, Malpiqhiaceae, convolvulaceae (-1,00t) e Acanthaceâe

(-2,oo8). Na JR2 em todo o intervalo, estão presentes BrassÍcaceae

(-2,00å), Polygalaceae - Bredeneyera, Labiatae (-1f008) e de

forma ocasional Amaranthaceae - PÍaffia, Liliaceae, MaJ.pighiaceae

- Heteropterys, Convolvulaceae e Acanthaceae (-1,00*).

A vegetação de cerrados, na seção .tR1, encontra-se

representada,, apenas, por Nyctaginaceae - Pisonia, no meio

(-1,00å) e no topo (-3,004), Na .tR2, ao longo do intervaLo e en

baíxas quantidades (-l-,004), ocorren Nyctaginaceae - Pisonia,

Malvaceae - ebutiTon e Bastardiopsis, Palmae e no topo Legurninosae

- Mimosa.

A flora arbórea, que ocupa florestas, apresenta na seção

JRl chloranthaceae - Hedyosmun na base e Passifloraceae

PassilTora no topo, ambas em quantidades balxas (-1,oo8).

Na itR2, são assinaladas ao longo do intervalo

chloranthaceae - Hedyosnum (-3,008), Thymelaeaceae - Daphnopsis

(-2,008) , Leguminosae

ocasional¡nente encontram-se Moraceae - Sorocea e salicaceae

sal.jx (-1,008).

A vegetação arbórea que ocupa florestas serranaÊ e

Pítyrocarpa e Labiatae (-1-, oot) ,
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tropicais, e¡n todo o intervalo da seção JR2, apresenta ErÍcaceae,

UmbelJ-iferae, Labiatae e Podocarpaceae - Podocarpus somente na

base, todas em quantidades baixas (-L,0o8). Na seção iIRl não foram

registradas,

A flora arbórea que habita cerrados e fLorestas
tropicais, nä seção ,fRl, é representada por Myristicaceae

Virola, Euphorbiaceae - Sebast,iana, MaJ.pighiaceae e

Convolvulaceae, todas con distribuição esporádica e rara (-1,OOB).

Na seção ,tRz, em todo o íntervalo e de forna escassa

(-Lr00E), encontran-se Myrsinaceae - Rapanea I Chrysoba lanaceae ,. -
Couepia, Myrtaceae - Eugenia, Proteaceae, Euphorbiaceae

Dalechanpia, Sebastìana e Croton, Gentianaceae, Erythroxylacêae,

Malpighiaceae, Boraginaceae - Cordia, UImaceae, Legurninosae

Cassia, Bauhinia a rnais abundant.e (-5,008) e convolvulaceae

(-2,OOZ), Ocasionalnente, e tarnbé¡n e¡n baixas quantidades (-1,00&),

ocorren Flacourtíaceae - Eanara, Moraceae e Bignoniaceae.

A vegetação que pode ocupar diversos arnbientes, cono

cerrados, florestas serranas e tropícais, na seção itR1, é

representada apenas por Aquifoliaceae - ITex na base (-1,OOE). Na

JRz, ocorrem, en todo o intervalo,
SynpJ-ocos (-2 tOOZ) e AquifoJ.iaceae - .r,lex (-6,00å).

A litoLogia do intervalo, na seção ,tRl, consta de arglla
bastante p1ástica, cinza-cIara, con abundância de ¡naterj.al

lenhoso, cascas, (6t43 - 5r79 m) e argila turfosa, cinza-escura

a marrom-clara, con material lenhoso, cascas, e fragmentos de

vegetais diversos (5,79 - 5,48 n).
À seção JR2 constitui-se de argila bastante plástica,

Synplocaceae -
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cinza-escura a narrom-clara, con raras fibras (3,1-g - 2r7g m) e

argì1a plástica, levemente turfosa, cinza-escura a preta, con

pequena quantidade de fragrnentos de vegetais diversos (2t79 -
2,49 n).

O INTERVALo II, na seção JR1 (5,48 - 4,60 m), constl-tul-
se nas anostras da base (18), do meio (1-7) e do topo (16); na .tRz

(2,49 - 1,91- m), é representado nas anostras, da base (7) e do

topo (6).

A flora local, na seção JRl, apresenta na base 44r138,

no meio, eleva-se para 58,572 e declina, no topo, para 19,018. Já

a flora regionaJ. possui na base 42t382, diminui no meio para

I5,7lZ, passando a dominar no topo con 32,704, o que constituÍ unr

conBortamento inverso.

Na itRz, a flora local possul na base 20,672, declína no

topo para l.o,L Z e a flora regional apresenta na base 24tOOZ,

elevando-se abruptamente no topo para e0f218.

Na transição do intervato I para o II, a primeira

aumenta em anìbas as seções e a segunda, eleva-se na JR1 e declina
na iIR2.

o pól-en arbóreo (ÀP), na seção ,fRl, apresenta na base

40,492, declina abruptanente no ¡neio (7,86Z) e eleva-se no topo

para 9,758, enquanto o póIen não arbóreo (NÀp) pernanece na base

con 15,662t e aumenta no topo para 43,7L8.

Na seção iIR2, o primeiro elava-se abruptamente da base

(15r338) ao topo (76,7O2), )á o segundo diminui da base (9,678) ao

topo (3,792). Na transição do intervalo I para o II, o pólen

arbóreo e o não arbóreo aumentan na seção JRl e declinam na .fR2.
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Na análise dos constituintes da flora local, os

protistas distribue¡n-se ao Iongo do intervafo. Na seção itRl ,

apresentarn as maiores quantidades no rneio (5 r7\Z') e na JR2. são

mais expressivos no topo (1,948). Na transição do intervaLo I para

o îI, aunentarn na seção itRl e declinam na JRz.

A fanflia Zygnemataceae distribui-se em todo o intervalo
de ambas as seções, sendo rnais abundante no rneio da JR1 (-6roo8).

Ocorrem ainda, no topo da seção ,tR2, as farnÍIias Chlorococcaceae,

Desrnidiaceae (-1,00&) e Pseudoschizaea (-2,00&). No topo de dIRl

també¡n aparece a tecaneba Arce77a.

Os fungos, na seção itRl, são abundantes na base

(29,822), aunentam no ¡neio (43,572) e declinam no topo (2,522r. Jâ

na ifR2, tarnbérn são expressÍvos na base (20,008) e reduzldos no

topo (7,138). Na transição do intervaÌo I para o II, esse grupo

aumenta em ambas as seçõe6.

A fanflia Denatiaceae é a ¡nais abundante e ocorre em

ambas as seções. Na .7R¡., as maiores quant,idades encontram-se no

neio (36,432) e na ,tR2 estão na base (16,oot),

Assinala-se ainda, a presença esporádíca de exemplares

das famflias: Hypocreaceae (5,008), Microthyriaceae, Sordaríaceae

(-1,00*) na JRl e, na ûR2, Sordariaceae (2,OOZ), Sphaeriaceae,

Microthyriacêae e Melanosporaceae (-1,oot).
As briófitas encontram-se apenas no topo de a¡nbas as

seções e e¡n pequenas quantidades; na ,tR1, (L,5741 e, na

JRz, (-1,o08). Na transição do íntervalo I para o II, estes

vegetais desaparecen. A fa¡nf l-ia Anthocerotaceae está presente em
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ambas as seções; na JR2, tarnbém aparecem sphagnaceae e Ricciaceae.

As ervas aquáticas, na seção itR1, são reLativamente

abundantes na base (L3t77zr, declinam no meio (9,292) e auhentan

no topo (I4,782). Na ,tR2, estão ausentes na base e no topo são

rarfssimas (-1,o0å).

A fanflia cyperaceae ocorre en anbas as seções, sendo

mais abundante na rfR'. (na base -13,008 e no topo -4,oo8). Nessa

seção, no rneio também se encontra Juncaceae (-2,008); no topo são

rnais expressivos Polygonaceae -
(-5,00å) e CaryophyLlaceae é rara (-1,00å). Na JRz, no topo,

aparece Polyqfonaceae - PoTygonun (-L,00?).

À flora de pteridófitas, na seção itRl, é reLativamente

abundante; apresenta na base !2 roLZ, com um aumento acentuado no

topo (47,L72). Na .tR2, é mais escassa, declinando da base (9,338)

ao topo (7,L9Z). Na transição do intervalo I para o II, essa flora

declina abruptanente em anbas as seções.

Na iIRlI encontran-se presentes, ao longo do intervaJ.o,

cyatheaceae (-5,0og) , Gleicheniaceae (-10, oo8) , Polypodlaceae

(-11,oo8), Pteridaceae (-2,008) e Selaginel-Laceae (-21,00&).

Esporadicamente e ern quantidades reduzidas (-L,008), ocorrem as

Polygonum (-7,00&) e Rurnex

famflias

VittarÍaceae, Lycopodj-âceae et de for¡na rnais significativa,

Aspì.eniaceae (-5, 008) .

Na iIR2, assinalam-se, en todo o intervalo, as fanflias
Gleicheniaceae (-5,o08) e Lycopodiaceae (-1,008). ocasíonalmente,

encontra¡n-se Aspleniaceae (-2,008), cyatheaceae, Dennstaedtiaceae,

BLechnaceae,

Pteridaceae, Vittariaceae (-L,008) ,

Dennstaedtiaceae, Schizaeaceae,

Sel-aginel Iacèae e



Polypodiaceae (-2, oot ) .

A veqetação caracterfstica de terrenos f irrnes, nas

úmidos, como margens fluviais e de pântanos, nas duas seções

representa-se por Euphorbiaceae - Sebastiana e Umbel-liferae,

tarnbém na JRl, Euphorbiaceae - AJ"chornea e, na JRz, Malvaceae.

Todas ocorrem esporadicamente e em baíxas quantidades (-L,o08).

Anal-isando a f l"ora regional, as erva6 campestres, na

seção itRlI apreÊentam na base L1892 e elevam-se no topo para

22,962ì na itRz, estas ervas possuen na base I t6'72 e declÍnarn no

topo para 3,598,

As fanflias Poaceae e Compositae estão presentes ao

Longo do lntervalo de ambas as seções. Na JRl, Poaceae apresenta

as maiores quantidades no meio (6,432) e, Compositae, no topo

(5,358). Na iIR2, os valores ¡naís expressivos de Poaceae estão na

base (6,67*) e os de Conpositae, ta¡nbém (2:OOZ).

Ocorren ainda, no topo da seção iIRl, Rubiaceae

Borreria (-7,008) , esporad icamente, Ânaranthaceae

Pfaffia (-1,008), Malpighiaceae e Polygalaceae - Bredemeyera

(-5,o0å). No topo da ,tR2, Clusiaceae, Convolvulaceae, polygaLaceae

- Bîedemeyera e Rubiaceae - Borrerja (-1,008).

A vegetação, que habita cerrados, encontra-se

representada apenas por Nyctaginaceae - Pisonia (-3B,ooå) na base

da seção iIRl e, no topo da iIR2, Malvaceae - .å.butilon (-i,rOO8).

A flora arbórea, que ocupa florestas tropicais,
apresenta na base da seção JRl apenas Passifloraceae

PassifTora (-3,00*). Na JR2, de forna ocasJ.onal, encontram-sê

chloranthaceae - Hedyosmum (na base -4,oot e no topo -7S,OO*),

189
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Quiinaceae - guiina (-5, OO?) e Thymelaeaceae - Daphnopsis

(-1,0o8).

A vegetação que ocupa florestas e cerrados, na seção

iIRl, apresenta esporadicamente MyristJ-caceae - ViroJ-a,

Myrsinaceae, Moraceae - Btosinun, Euphorbiaceae - Sebast,iana,

Alchotnea e Ctoton, Erythroxylaceae, sol-anaceae - ,sessea (-1rOOt)

e Malpighiaceae no topo (-6,00?).

Na iIRz, ocorre em todo o intervalo Leguminosae

Bauhinia (-6,00&) e co¡n distribuição irregular, Flacourtiaceae -
BanaÍ'a, Myrsinaceae - Rapanea I Legurninosae - Cassia, Ufmaceae,

ConvolvuÌaceae, BJ"gnoniaceae, EuphorbÍaceaF_ - Croton, Sebastiana e

ErythroxyLaceae, todas con baÍxas quantidades (-1,ooå).

A vegetação arbórea, de florestas serranas e tropicais,
encontra-se representada, no topo de ambas as seções, por

Unbelliferae e na iIR2, tarnbém por Ericaceae, todas en quantidades

baixas (-1,0oå) .

. A flora que ocupa diversos ambi.entes, corno cerrádos,
florestas serranas e tropicais, é representada na seção itR1, por

Symplocaceac- - synpTocos no topo e na base, Aquifoliaceae - Ijex
no meio. Na .TR2, encontram-se no topo Marcgraviaceae - Noranthea,

Aquifoliaceae - ITex e na base synplocaceae - Symplocos, todas

são pouco expressivas ( -L, 008) .

A litologia do intervalo, na seção itRl, consta de turfa
bastante argilosa, de cinza-clara a levemente marrom, con material
lenhoso, cascas, (5,48 - 5t19 m); turfa levenente argilosa,
marrom a cinza-escura, co¡n abundância de materiaL lenhoso, cascas,

(5,L9 - 4,90 m) e turfa argilosa, marron a clnza-escura, com

t
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alguns grãos de areia fina, fragrnent.os de vegetais díversos e

abundância de fibras (4,9o - 4,60 n),

esçura,

sáprica,

lenhoso ,

Na JR2, constitui-se de argila areno-turfosa, cinza-
com naterial J.enhoso, troncos, (2,49 - Z,20 ml e turfa

marrom-escura a preta, con abundância de material

constitui-se nas anostras da base (15 e 14), do rneio (13 e 12) e

do topo (11 e 10); na JR2 (1,9j. - 1,01 n), é representado nas

anostras da base (5), do rneio (4) e do topo (3) .

Na seção ,fR1, a flora local declina da base (67,109) ao

topo (49,91å) con oscilações, enquanto a fLora reg.ional au¡nenta na

base (9t372), con oscilações para o topo (27,672), sendo nais
expressiva na amostra (i-3), do neio (42 ,262).

Entretânto, itR2, a flora locaL possui na base SI ,]-gZt
declina no meio para l-6,64? e eleva-se no topo com 45,232t Já a

f J.ora regional apresenta na base 38,57Zt aurnenta no meio para

69t474 e volta a declinar no topo com 39,15t. Na transição do

intervalo If para o IIf, a prirneira aumenta, enquanto a segunda

decl ina .

O pólen arbóreo (Ap), na seção JR1 , eÌeva-se com

oscilações da base (L,742) ao topo (5,959), con rnaior expressão na

amostra 11 (4,9L2), no infcio do topo. Já o pó19n não arbóreo
(NÀP) possui na base L3,SIZt eLeva-se corn oscilações no topo para

29,O7Zt com as naiores quantidades na amostra L4 (49,439), no fin
da base.

Na ,tR2 | o pólen arbóreo (Àp) aumenta da base (6,3721

pequenos troncos (2,2O - L,91 m).

o INTERVÀIrO III, na seção ,tR1 (4 ,60 - 2 ,83 n) ,
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para o neio (32t542), vol-tando a declinar no topo (1,2,822). ,fá o
póIen não arbóreo (NAP) apresenta na base 36,51t, eleva-se no ¡neio

para 4o,03& e dininui no topo con 36,978. Na transição do

intervalo II para o III, o primeiro e o segundo declinan.
Na análise dos constituintes da flora locaJ., os

protistas apresentan oscil-ações ao longo do intervalo. Na seção

,fR1 , possuem as maiores quantidades no topo (9f11&). Na .fR2 ta¡nbém

são mais expressivos no topo (7,442'). Na transição do Íntervalo ff
para o IIf, estas algas aumentarn e¡n anbas as seções.

Na iIR1, ocorre ao longo do intervalo Zygnenataceae

(-10roo*), esporadicanente encontram-se pseud.oschizaea, (-lf ooå),

chlorococcaceae (-6roo8), Desmidiaceae (-2,OOZ) e Gl_oeotrichia

(-1.008) .

Na ,fRz, com distribuição en todo o intervalo, encontram-

se ChLorococcaceae e Zygnenataceae (-3,OOZ!, entretanto, de forna
ocasional e no topo ocorren pseudoschizaea (-3r0ot) e Desrnidiaceae

(-2,OOz) .

Assinala-se a presença da tecameba ArceTla na base de

.ÌR1, de casulos de oligoquetas na base de ambas as seções e no

topo de ,fR2 e de espfculas de esponjas no topo de iIRt.

Os fungos decfína¡n com oscilações em ambas as seções, na

.tRl apresenta¡n na base 35,703 e no topo 21,66t. Enquanto, na iIR2,

possuem na base 36 t86Z e no topo 26,4O4, con as menores

quant.idades no neio (LO t24Z). Na transição do intervalo II para o

III, este grupo aumenta abruptarnente en ambas as seçõe6.
- Na ,fR1, encontram-se, bastante diversificados e com

distribuição ao longo do intervalo, as farnf lias Sordariaceae -



L93

Gelasinospora (-6, oo8) e Dematiaceae (-35, oo8) . Ocasíonalmente

estão presentes e em baixas quantidades (-i.,OO?), Microthyriaceae,
Perisporiaceae, Melanosporaceae, Sphaeriaceae, Lycoperdaceae,

Endogonaceae e de forma ¡nais expressiva pezizaceae (-ZtooZ) e

Hipocreaceae (-4, oot) .

Entretanto na itRZ a diversidade é menor, em todo o

intervalo ocorre¡n Hypocreaceae e sordariaceae (-2, oo3) ,

De¡natiaceae (-28,0ot) e Lycoperdaceae (-1,o08). De forma

esporádica encontram-se as famflÍas Pezizaceae, Melanosporaceae,

sphaeriaceae e Endogonaceae, todas e¡n quantidades reduzidas
(-1,o08).

As briófitas, na seção ,fRl, estão ausentes na base e são

mais expressivas na anostra J.3 (15,9L4) do rneio. Já na JRz ocorrem

em todo o intervalof com as naiores quantidades na base (S,g2Z').

Na transição do intervalo II para o III, estes veqetais, na

prirneira seção desaparecen e na segunda aumentam.
. 'uìù"' ou'" Na JRl, splìagnaceace apresenta as naiores quantldades na"N

anostra lfl)frf,83å), decfinando em seguida para o topo, RJ.cciaceae

é rara (-L,OOå) e Anthocerotaceae nas amostras 14 e 13 (-6,00&).

Entretanto na itR2, a famflia Sphagnaceae ocorre em t,odo

o intervalo, con as maiores quantidades na base (S,gZZ),

Bartraniaceae, Ricciaceae e Anthocerotaceae (-lrOOt) apenas no

topo .

As ervas aquáticas, na seção JR1, apresentam-se mais

abundantes na amostra 'J-4 (23,o92), enquanto na itR2 são mais

significantes no topo (9,622). Na transição do intervalo II para o

IfI, estas ervas declinam na prineira seção e aunentam na segunda.
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Co¡n distribuição ocasional, na seção .IR1, encontram-se

Caryophyllaceae - Drynaria, fridaceae (-3,008), Polygonaceae com

as naiores quantidades no topo (7 t:..9?l e Pol-ygonum na base e

próxino ao topo (-L, O0?) , Primulaceae, L.,entibularíaceae

Utricularia, Cornnelinaceae (-1,008) e Cyperaceae presente apenas

na base e no neio, com naior expressão na anostra 14 (14,332).

Na JR2, ocorrem ern todo o intervalo LentibuLariaceae -
ÍJtrÍcuTaria (-L,OOt) e Cyperaceae no topo mais abundante (8r328),

esporadicarnente estão presentes Caryophyllaceae - Dtymaria,

Polygonaceae - PoLygonurn, EriocauLaceae, onagraceae - Ludwigia e

Iridaceae (-1,008) .

A fLora de pteridófitas, na seção itR1, é nais abundante

na base (19,39*) e declina corn oscilações para o topo (15,598). Na

.tRZ aurnenta da base (8.1-9?) ao topo (L3,9ZZ). Na transição do

intervalo II para o III, esta flora, na prirneira seção diminui
abruptamente e na segunda el-eva-se.

Ao Ìongo do intervalo, na seção atR1, estão presentes

Cyatheaceae (-2,OO4,) e Polypodiaceae (-g,0Ot). Esporadicamente

ocorrem Aspleniaceae (-7, o0t) , Dennstaedtiaceae e Schizaeaceae

(-2,OOZ'), Lycopodiaceae (-L0,008), Selaginellaceae, pteridaceae,

Gleicheniaceae, Dryopteridaceae e BLechnaceae (-1,00å).
Amplamente distribufdas, na seção ifR2, encontram-se

AspJ.eniaceae e Polypodiaceae (-3,008) , Dennstaedtiaceae e

cyatheaceae (-2,008), Lycopodiaceae e GLeicheníaceae (-5,oot) e

Bl-echnaceae (-1,00&). De forna irregular ocorrem Dryopter idaceae,

Vittaríaceae e SeLagínellaceae (-1, OO?) .
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os conponentes da flora regional, caracterlstica de

terrenos firmes, mas úmidos, cono margens fluviais e de pântanos,

apresentan esporadicamente e ern baixas quantidades (-L,0Ot), nas

duas seções, Malvaceae, Legurninosae - SchizoTobium, Gentianaçeae,

Liliaceae e Euphorbiaceae - ATchornea.

Na itRl, encontran-se Legumlnosae - Mimosa, Pal¡nae e

Unbelliferae (-2,OOZ), enquanto Euphorblaceae .sebastiana está em

t.odo o interval-o (-3,008). Na JR2 ocorrem SalÍcaceae - Sa7lx e

Euphorbiaceae - sebastiana (-3,00*) de forna irreguJ.ar, )â
Unbellj-ferae, Liliaceae e Palmae estão em todo o intervalo
(-1,008).

Dentro da f l-ora regional, as ervas canpestres, na seção

.tRl , são raras na base (7,632) e aumentam com oscilações para o

topo (2I ,7221, enbora os maiores valores estejam na anostra 13

(38,43å). Na iIR2 são abuncÌantes na base (32,312), elevan-se no

¡neio (36 t932, e declinarn no topo (26,408) . Na transição do

interval-o IT para o III, estas ervas, declinarn na prirneira seção e

aumentan abruptamente na segunda.

A famflia Poaceae é a mais expressiva, na seção ,tR1,

apresenta as menores quantidades na prirneira amostra da base

(5,234), no topo eleva-se (15,598) e é ¡nais abundante na amostra

13 (32,522). Na iIR2 possui na base 24,OOZ, aumenta no neio para

24,3L2 e reduz-se no topo con 15,96E.

A fa¡nf lia Cornpositae também é relativa¡nente expressiva,

na itRl , possui as ¡naiores quantidades na penfiltima anostra do topo

(5,19å) e na base com 1,748. Na JR2 é nâis abundante, eLeva-se da

base (2,738) para o rneio (fO,974) e declina no topo (4,434r.
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Outras ervas campestres tanbétn se encontram presentes,

na itRl , ocorrem ern todo o intervalo PoJ-ygalaceae - Bredeneyeta e

Ma 1p í9h iaceae

Phytolaccaceae - Petiveria (-3,0Ot), Chenopodiaceae, Clusiaceae,

Brassicaceae, Labiatae, Litiaceae, Apocynaceae, convolvulaceae

(-l-,oo&), Amaranthaceae - Alternanth€.ra (-1,0o8) e ptaÍfía

(-2,oOZ') somente na anostra 14 e Rubiaceae - Borreria (-2rOO?)

ausente apenas nas amostras 15 e L3.

Na iIR2, en quantidades baixas (-1,008) e ao l-ongo do

intervalo, estão preçentes Amaranthaceae - Gomphtena, poLygalaceae

- Bredemeyera e Rubiaceae - Borreria (-2rOOt). ocasionalnente

aparecen Liliaceae, chenopodiaceae, Amaranthaceae - pfaffia e

(-1,00t).

Al-ternanthera, CLusiaceae, Labiatae, Phytolaccaceae

(-Lr008) e Brassicaceae no topo (-5,00t).

Esporad ícarnente

À flora, que em geral ocupa cerrados, está representada

de forrna rara (-1,O0å) e irregular en atR1, co¡n a presença de

Ochnaceae - ouratea I Bonbacaceae - pseudobonbax, MaÌvaceae

Abutí7on, Palmae e com mais expressão Nyctaginaceae - .Plsor¡ja

(-2,0ot).

Na iIRz ocorrem, esporadicarnente, Malvaceae - Abutilon e

Bastardiopsis (-I ,00*). Ao longo do intervaÌo, estão Nyctaginaceae

- Pisonia e Palmae (-1,OOt).

A vegetação arbórea, de florestas tropicais,
ocasionalrnente en ambas as seções, apresenta passifloraceae -
PassÍr7ota, Phytolaccaceae, Clusiaceae, Apocynaceae, Leguminosae -
Schizol-obíurn e L,abiataer todas en pequenas quantidades (-1,OOt).

encontram-se

- Pet.iveria
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Na JRl tarnbén ocorre na base Moraceae - Sorocea (-1,00e) e na

JR2, Chforanthaceae - Hedyosnum, Legumínosae - pityrocarpa e

C Ius ia cea e

esporád íca .

Thynelaeaceae - Daphnopsls (-2,00&) e euiinaceae euiina (*1,OOt).

As árvores e arbustos que ocupan florestas serranas e/ou

florestas tropicais, na seção iIRl , encontram-se de forma irregular
Araucariaceae - Araucaria (1,00*), Ericaceae (-0r1Ot),
UnbeLliferae (-2,008), Labiatae e Saxifragaceae (-1,OoB). Na itRZ,

ocorrem Winteraceae - Dtynis, Araucariaceae - À-raucaria e I.,abiatae

(-1r 008) . Em todo o intervalo ocorrem Ericaceae (-2,OO*) ê

Unbellifèrae (-1, oo8 ) .

AssinaLa-se ainda, na seção .tR2, a presença de

Betulaceae - .Al.-nus (-1,00*), que é caracterfstico das florestas
andínas e foi provalvelnrente transportado por ventos de sudoeste.

À flora que pode habitar fLorestas tropicais e cerrados,

de forma esporádica e rara (-i.,Oo8) na seção itRl, apresenta

No

synphonia (-L,0O?) , todas com distribuição
entan_to, ao Iongo do intervalo encontram-se

Clusiaceae,

Convolvul-aceae, Loranthaceae, Moraceae - Brosinunt Euphorbiaceae -
Alchornea e Croton, centianaceae, Bígnoniaceae - pyrostegia,

Ulmaceae - Celtis, Solanaceae - .9essea, MyrsJ.naceae,

Erytroxylaceae, Malpighiaceae, Legurnj.nosae - Cassia, Mimosa e

Machaerium (-3,O08) e en todo o intervalo, Euphorbiaceae

Sebastiana (-3,00?) .

Irregularnente na ,fRz, e em baixas quantidades (-1,OOg),

ocorren Nyctaginaceae - Guapita, Ulmaceae, Sol-anaceae, Cl,usiaceae,

Fl"acourtíaceae - Banara, Myrsinaceae - Rapan€a, Chrysobalanaceae -

Flacourtiaceae - Banara, Nyctaginaceae,
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Couepia, Loranthaceae, Erythroxyl-aceae, Euphorbiaceae - Afchôrnea

e ,Sebastiana, Legurninosae - Cassia e Myrtaceae - Eugenia (-2,OOZ).

Em todo o intervalo, encontra¡n-se Myristicaceae - Virola,
Leguminosae - Bauhinia, Euphorbiaceae - Croton (-1,O0&) e

Malpighiaceae (-2, oOB) .

A vegetação que habita diversos ambientes como cerrados,
florestas serranas e tropicais, na seção itRl, encontra-se
representada esporadicamente por MarcgravÍaceae, Saxifragaceae,

Aquifoliaceae - fl.ex e Syrnplocaceae - Symplocos, todas em pequenas

quantidades (-1,o04).

Na JR2, estão presentes Syrnplocaceae - Synplocos, no

neio (-4,Oot), Marcgraviaceae, na base (-L,OOt) e Aquifoliaceae -
fl-ext en todo o intervalo, sendo nais expressivâ no topo
(-4,00å) .

A litologia do intervalo, na seção JR1, consta de turfa
hêmica graclando a sáprica, marron, con abundância dê fibras
(4,60 - 4,04 m); turfa hê¡nica gradando a sáprica, narrom, com

material Lenhoso, cascas, e abundância de fibras (4¡o4 - 3,76 n) e

turfa hênica gradando a sáprica, marrom-escura a preta, co¡n fibras
e abundância de rnaterial Ìenhoso, cascas, (3 t76 - 2,83 ¡n) . 't

Na üR2, constitui-se de turfa sáprica, märro¡n-escura a

preta, con rnaterÍal- Ienhoso diverso (1,91 - I,6L n) ; turfa
sáprica, narron-escura, com naterial lenhoso diverso
(L,61" - L,3L m) e turfa sáprica, mârrom-escura, con fibras
pequenas e eÌn pouca quantidade (1,31- - L,Ol ¡n).

O INTERVAITO IV, na seção .tRl (2 tB3 -!, 06 rn) , constitui-
se nas amostras da base (9 e B), do meío (7 e 6) e do topo (5 e
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4); na .7R2 (L,01 - 0,40 n), é representado nas amostras da base

(2) e do topo (1).

A flora l-ocal, na seção ,IR1, declina con osciLações da

base (54,L9&) ao topo (36,468). Enquanto, a flora regional aumenta

con variações, da base (26,882) ao topo (44,778), com a maior

quantidade na amostra 6 (46tLgZ).

Na itR2, a flora Local eLeva-se da base (L6,25*) ao topo

(29,O7Zl e a flora regional possui comportamento inverso, decLina

da base (60,462) ao topo (59t572).

A prirneira, na transição do intervalo III para o fV,
aunenta na ,fRl e declina na JR2, enquanto, a segunda reduz-se em

itRl e eleva-se em ,tR2.

O pólen arbóreo (AP), na seção itRl, aunenta con

oscilações da base (1,5Lå) ao topo (S,ZBt), apresentando a naior
quantidade na amostra 7 (8,87*). o pó1en não arbóreo (NÀp), tanbé¡n

se eleva corn variações da base (32,262) ao topo (Alt'29l , sendo

rnais expressivo na amostra 6 (46,782).

Na seção ,fR2, o pólen arb6reo (Ap) aunenta da base

(45,242') ao topo (46,784), já o p6len não arbóreo (NAp) dec]ina da

base (1"7,61&) ao topo (14,5O&).

O póIen arbóreo (Ap), na transÍção do intervalo Iff para

o IV, eleva-se en itR2 e decl"ina em .IRl . O pólen não arbóreo (NÀp)

comporta-se de forma inversa, en ,JRZ reduz-se e en ifRl aunenta.

Na aná1j-se dos contituÍntes da flora 1ocal, os protl.stas
são abundantes. Na seção ,tR1 osciLan e¡n todo o intervalo, con a

rnaíor quantídade na amostra a (zo,z4Z), )â na itRz são maLs

expressivos na base (3,7o2). Embora, na transição do intervalo IIf
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Na iIRl , todo o intervalo, ocorrem Chl-orococcaceae

(-6, OOt) e Desmidiaceae (-7 ,OOZ), esporadicamente encontran-se

Zygnemat.aceae (-1,00?) e Pseudoschizaeae (:.6,422) na amostra B.

Na JR2 e em todo intervalo, estão presentes

Pseudoschizaea, ChloroceÇcaceae, Desmidiaceae (-1,008) e

Zygnemataceae apenas na base (-3,00?).

Assinala-se a presença de casulos de oligoquetas, de

forma esporádica e¡n itRt. e con ampla distribuição em JRZ.

Os fungos, na seção iIR1, apresentam as naiorês
quantidades na base (35,7O2') e declinam com osciJ-ações para o topo

(2I,662). Na atRz também dirninue¡n da base p :ATZ) ao topo (7,4021 .

Na transição do intervalo III para o IV, elevam-se na prirneira e

declinam na segunda.

Na seção .tR1 e em todo o intervalo, ocorren Hypocreaceae

(-3,0O8), Sordariaceae (-7,008) e Dematiaceae (23,668). De forma

rara (-L,004) e esporádica, encontran-se Hysteriaceae,

Perisporiaceae, Sphaeriaceae, Tiliaceae e Endogonaceae. De forma

expressiva (-2 roo?l , Pezizaeeae, Me lanosporaceae, Lycoperdaceae e

Al-buginaceae.

Na JR2, ao longo de todo o íntervalo, estão presentes

Sordariaceae, Lycoperdaceae (-1,OOB) e De¡natiaceae (-b,OO&).

ocasionalmente aparecem Microthyrl-aceae, perisporiaceae,

Melanosporaceae (-1,008) e Hypocreaceae (-2,OOå).

As briófitas, na seção itR1, ocorren en todo o lntervalo,
com as maiores quantidades na penúItina anostra (3,ggb). Enquanto

na itRz, aunentan abruptarnente da base (3,48*) ao topo (20,06*). Na
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transição do intervalo III para o IV, estes vegetais, declinan na

primeira seção e elevam-se na segunda.

Na JR1, a famflia Sphagnaceae encontra-se em todo o

ínterval.o, sendo mais abundante na penúltina amostra (3,622),
ocasional¡nente estão presentes, Ricciaceae e Anthocerotaceae
(-1,00?) ,

Na ,tR2, en todo o intervalo, ocorrem Sphagnaceae

(f9,924) e Ricciaceae (-1,008), já anthocerotaceae se encontra
apenas no topo (-1,o0*).,

As ervas aquáticas, na seção iIRl , decl-.inam com

oscilações da base (6,672) ao topo (2,532), com as maiores
quantidades na segunda anostra da base (6,722). Jâ na itRz são

rarÍssimas (-l-,008). Na transição do intervalo IfI para o IV,
diminue¡n em a¡nbas as seções.

Na ,tR1, esporadicarnente e en peguenas quantidades

Drosera, Onagraceae - Ludwigia, Eriocaulaceae, Cyperaceae

(-L,008), Lentibulariaceae - UtricuLaría (-2,oOZ) e polygonaceae

em todo o intervalo, sendo rnais expressiva na segunda amostra da

base (6,628), mas PoTygonun (-1 ,00?).
Na .fR2, as ervas aquáticas são rarissimas, distribuindo-

se e¡n todo o inÈervalo, Caryophyllaceae - Drynaria e polygonaceae

- Polygonurn (-1,008). Isoladanente, encontran-se Cornmelinaceae,

Eriocaulaceae, cyperaceae e Juncaceae (-1,oog).

A flora de pteridófÍtas, na seção itR1, declina com

oscilações da base (f2 tO44) ao topo (10,118), com as maiores
quantidades na segunda anostra da base (19,1b?). Na itR2, diminuÍ
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da base (22 t39Z) ao topo (1O,7BB). Na transição do intervalo III
para o IV, essa flora reduz-se na prirneJ-ra seção e eleva-se na

segunda.

Na seção ,tR1, ao Iongo do intervalo, encontran-se as

farnflias Polypodiaceae (-4,008) e Lycopodiaceae (-j.b,OOB) con as

maiores quantidades na amostra g. Esporadicanente ocorren
Aspleniaceae, Dennstaedtiaceae, cyatheaceae (-3,oot), Blechnaceae,

Pteridaceae, selaginellaceae (-1,oOB) e Gleicheniaceae (-2,00?),
Na .fR2, com ampla distribuição, estão presentes

Asp I en i aceae ,

Lycopod i aceae

selaginellaceae (-1,00?) e Cyatheaceae (-2,008). Ocas j.onal-nente

encontram-se Blechnaceae, Hyrnenophyllaceae e Vittariaceae
(-1,008).

A vegetação caracterfstica de terrenos firrnes, mas

úrnidos, cono nargens fluvÍais e de pântanos, na seção .tRl, ê

representada por Liliaceae, Malvaceae, Melastomataceae,

Gentianaceae, Legurninosae - Schlzotoblum, Euphorbiaceae

ATchornea (-1,o08) e Sebastiana (-Z,OOt), todas de forna
esporádica.

Na JR2, eln todo o J-ntervalo, ocorrem UnbeIl-iferae,
Malvaceae e Euphorbiaceae - ATchotnea (-1, OOå) e Sebastjana
(-3,oot), Esporadi.camente encontran-se paÌnae, L,abiatae,

Gentianaceae, Melastomataceae, SaIícaceae - SaLíx, Leguminosae -
Schizolobiun e Erythri¡â (-1, Oot) .

Na flora regional, as ervas campestres, na seção itR1,

aumentam da base (25,592) ao topo (38,99t) com oscilações, as

Gleicheniaceae,

(-r.3,008) , Dennstaedtiaceae,

Po lypodi.aceae (-4,0o&),

Pteridaceae,
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maiores quantidades encontran-se na amostra 6 (4o,932). Na itR2

di¡ninuen da base (f5,442) ao topo (L3,S4Z). Verifica-se que na

transição do intervalo fII para o IV, estas ervas, na prirneira
seção elevam-se e na segunda declinarn.

A fanflia poaceae é a maís abundante, na itR1, ê

expressiva na anostra 6 (37,6321 , enquanto, na itRz, possui as

rnaiores quantidades na base J.0,378. A famflia Compositae, na

priÌneira seção, aunenta da base (3,01t) ao topo (5,05S) con

oscilações, já na segunda possui na base (22,2221 e no topo
(s,058).

Outras ervas campestres também estão presentes, na.seção

itR1, a fanflia Rubiaceae - Boteria ocorre em tod.o o íntervalo,
con as naiores quantidades na base (I ,2gZ). Ocasional¡nente

encontram-se Brassicaceae, polygalaceae, Labiatae, Lillaceae,
Apocynaceae. ConvolvuLaceae, Anaranthaceae - Gonphtena (-1,00g),
Chenopodiaceae (-3, oot) ,

MaJ.pighiace ae (-2, oot) .

Na itR2, em todo o intervalo, ocorren Rubiaceae

Borreria (-3,00*), Clusiaceae, Brassicaceae (-1,o0*) e

esporadicarnente estão presentes poLygalaceae e Acanthaceae

(-1,00t).

A vegetação arbórea de cerrado, na seção üR1 , apresenta_
se esporadicanente representada por Malvaceae (-1, oOå) e

Nyctaginaceae - Piso¡ja (-3,0O&) .

Na JR2, ocorrem em todo o intervalo Malvaceae (_1,OOt) e
ocasíonalmente palnae, Nyctaginaceae - pisonla e Erythroxylaceae
(-1,ooå).

Phytolaccacdãé - petiveria e
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A veqetação de florestas tropicais, na seção itRl,

apresenta de forna ocasionaL chl-oranthaceae - HedyosrnuJn, Moraceae

- Sorocea, Phytolaccaceae, Tiliaceae, Labiatae, Passifloraceae,

Apocynaceae e LegunÍnosae - Schizol-obiun (-L,00å).

Na JR2, irregularnente, encontram-se Passifloraceae,

Salicaceae - Sa7ix, Leguminosae - Schizol-obium e Pityrocarpa,

Thynelaeaceae - Daphnopsis, L,abiatae (-1,oOt) e Quiinaceae

Quiina (-5,008), em t.odo o intervalo assinala-se a presença de

chloranthaceae - Hedyostnutn (-1,00t) .

À vegetação que pode ocupar florestas serranas e

tropicais, na seção itR1, consta de Ericaceae, Labiatae e

Val-erianaceae, que ocorrem esporadicamente e em baixas quantidades

(-1,ooå). Já na .fR2, assinala-se na base a presença de

Araucariaceae - Araucaria (-L,Oot) e em todo o intervalo de

Ericaceae e UmbelIífêrae (-1,008) .

A ftora que pode ocupar cerrados e florestas tropicais,

en itR1, é representada de forrna irregular por Ulmaceae - Celtis,

Moraceae - Brosimum, FLacourtiaceae

Rapanea, Gentianaceae, convolvulaceae, Leguminosae - Machaerium,

L,oranthaceae e Euphorbiaceae - Afchornea (-1,O08). De forrna ¡nals

significativa ocorren Nyctaginaceae - Guapira, Euphorbiaceae

Croton (-3,008) , I-,egurninosae - Cassia, Erythroxylaceae,

MaLpighiaceae (-2,00å) e Euphorbiaceae - seþastjana (-6,00&).

Em üR2, esta vegetação encontra-se bastante

diversificada, sendo representada em todo o intervalo por

Myristicaceae - ViroTa, Clusiaceae, FLacourtÍaceae - Banatal

- Banara I Myrsinaceae
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Myrslnaceae - Rapanea, Myrtaceae - Eugenia, Ulmaceae, Solanaceae,

Euphorbiaceae - Alchornea e Croton, Erythroxylaceae, Malpighiaceae

(-l-,00&) e Euphorbiaceae - Sebastiana (-3,o0?). Ocasionalnente

estão presentes Moraceae - Brosintun, Nyctaginaceae - Guaplra,

Leguninosae - Cassia e MachaeriuÌn (-1,oot).
A flora que ocupa diversos ambientes, cono cerrados,

florestas serranas e tropicaÍs, na seção .tR1, apresenta

esporadicamente Marcgraviaceae, Melastonataceae e Aquifoliaceae -
ITex (-LtOOZ),

Na JRz, encontran-se em todo o intervalo, MarcAraviaceae

- Noranthea, Saxifragaceae (-1,004) e Aquifoliaceae - f.Lex (na

base com 29,522 e no topo eleva-se para 39,58å), enquanto,

Melastomataceae ocorre apenas no topo con pouca expressão

(-L,00å).

A litologia do intervaLo, na seção JRl (2,83 - l_,06 m),

consta de turfa hênica narrom escura, com ¡naterial lenhoso diverso
e abundância de fibras (2¡83 - 2,54 n)t turfa hêmica, ¡narro¡n

escura, com abundância de ¡naterial lenhoso - cascas (2,94 -
1",96 n); turfa hêmica, narron escura, com abundância de rnaterial
lenhoso - cascas e pequenos troncos (!,96 - 1,66 n); turfa hê¡nica

gradando à sáprica, narron escura, con fibras e abundâncía de

fragnentos de vegetais diversos (L,66 - 1,36 n) e turfa hêmica,

Ìnarrom nuito escura, con fragmentos de vegetais diversos e

abundância de ¡naterial lenhoso - cascas (L,36 - 1,06 n).
A seção .7R2 (L,O1 - 0,00 m) constitui-se de turfa

sápríca, narrom-escura, bern deconposta, com fibras muÍto pequenas

e e¡n pouca quantidade (1,O1 - O,7O m); turfa sáprica, marrom-
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troncos (O,7O - 0,40 ¡n) e

0, o0 n).
o INTERVAIJo V encontra-se presente apenas na seção JRl

(1,06 - 0,15 rn), constituí-se nas amostras da base (3), do meio

(2) e do topo (1).

A ftorâ Ìocal aurnenta da base (23,68*l para o ¡neio

(42,452), declinando no topo para lL,058. Já o comportanento da

flora regional ê inverso, dinínul da base (64,272) para o meio

(48,492), elevando-se no topo (79,372'), Na transição do intervalo
fII para o IV, a primeira é reduzida, enquanto a segunda se e1eva.

o pólen arbóreo (AP), aunenta da base (]-3,442) ao topo

(59,672), )â o póIen não arbóreo (NAP) declina da base (53,19&) ao

topo (2f ,574). Na transição do lntervalo IV para o V o pólen

arbóreo e o não arbóreo aurnentan.

Na anáIise dos constituintes da flora local, os

protistas possuem as naiores quantidades no meio (2,822) e estão

ausentes na base. Na transição do lntervalo Iv para o V, declinam

abruptamente.

Nesse grupo, Pseudoschizaea é a rnais expressiva.

apresentando no rneio 2r621 , Zygnenataceae e Desmidiaceae ocorrem

de forma esporádica e rara (-L,o08).

os fungos apresentan na base 1,2,L92 e declinam no topo

para 8,94å. Na transição do intervalo IV para o V tanbén dininuem.

À fanllia Dematiaceae é a ¡nais abundante e declina da

base (6 tg3Z) ao topo (3,272). Esporadicanente ocorrem

Microthyriaceae, Pezízaceae, Perisporlaceae, Melanosporaceae,

206

material lenhoso, cascas e peguenos

capeamento, solo turfoso (or40 -
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Sordariaceae, Sphaeriaceae, Albuginaceae (-1/OO¿) e Hypocreaceae

(-3,00&) .

As bríófitas aurnenta¡n da base (9,7o2), para o meio

(3o,252r, declinando abruptamente no topo para 0,188. Na transição

do intervalo IV para o V, suas quantidades elevam-se,

A fanf l-ia Sphagnaceae ocorre em todo o intervalo,
apresentando as maiores quantidades no mej.o (3O,252) ,

esporadicamente è com raridade (-1,OOt), encontram-se lqleeseaceae e

Ricciaceae.

As ervas aquáticas estão pouco representadas, con as

maiores quantídades no topo (1 ,522r. Na transição do intervalo IV

para o V sofren um pequeno declfnio.
En todo o intervalo, ocorre apenas Lentibul.ariaceae

- UtricuLaria (-1,00?) ,

Caryophyllaceae - Drymaria, Droseraceae - Droserat HaLoragacêae -
MyriophyTTun, onagraceae - Ludwigìa, Connelinaceae, Polygonaceae

- Polygonum e Runex, todas em pequenas quantidades

(-1-,oo*).

A flora de pteridófitas é rnais expressiva na base

(L0,53å) e na transição do intervalo IV para o V sofre urna pequena

elevação.

Ào longo do lnterval.o, êncontran-se presentes as

fanffias Aspleniaceae, Blechnaceae, Pteridaceae, Lycopodiaceae e

Selaginellaceae (-1, ooå) . De forma mais expressiva, ocorre¡n

Cyatheaceae (-2 too?), Dennstãedt laceae (-3,008), Gleicheniaceae e

Polypodiaceae (-4,008) e esporadicamente está presente

schizaeaceae (-1,00&),

ocasionalnente, estão prêsentes
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A vegetação que ocupa terrênos firrnes, mas úmidos, cono

Íiargens fluviais e de pântanos, em todo o interval-o apresenta

Euphorbíaceae - Alchornea (-Lt 00t) e .gebastiana (-8,oot), no melo

ocorren UmbelÌiferae e Melastornataceae (-1,00?).

Dentro da flora regional, as ervas canpestres apresentan

as rnaiores quantidades na base (50,838) , decJ.inando no topo

(1"9,75E). Na transição do intervalo IV para o V au¡nentam

abruptamente .

A farnf Iia Poaceae é a rnaís abundante, possui na base

47,232 e declina no topo com 2,634, já a Conpositae aumenta da

base (1-,528) ao topo (15,31å).

Outras ervas, ¡nenos expressivas, tanbén estão presentes

em todo o intervalo, Arnaranthaceae - Gonphtena, Convolvulaceae e

Rubiaceae - Borreria (-1,0Oå) . Ocasionalmente, encontram-se

L.,abiatae, Acanthaceae - ,,Tusticia, Liliaceae e Phytolaccaceae -
Petiveria (-1,00?), Clusiaceae (-2, OO8) e Brassicaceae (-3,00&).

Na vegetação de cerrados encontran-se apenas Apocynaceae

- Rauvolfia e Malvaceae, em quantidades baixas (-1,008). No

entanto, aquela que ocupa florestas e cerrados, em todo o

intervaJ-o, apresenta Euphorblaceae - Alchornea, Convolvulaceae

(-L,0o8) e Sebastiana (-8,008). Ocasionalmente estão presentes

Nyctaginaceae - Guapira, Myrsinaceae - Rapanea, Leguminosae

Cassla e Machaeriun, Loranthaceae, Euphorbiaceae - croton,

Erythroxylaceae (-1,oo?), clusiaceae, Myrtaceae - Eugenia (-2r00t)
e Legurninosae - Bauhinja (-13,o08).

A vegetação de florestas tropicaÍs encontra-se
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representada'de for¡na esporádj.ca por ChLoranthaceae - Hedyosmum,

Phytolaccaceae, Clusiaceae, Tiliaceae, Thynelaeaceae - Daphnopsis,

Apocynaceae e L,abiatae (-1,008) ,

A flora que ocupa florestas serranas e tropicais é

representada por L.,abiatae, Urnbelliferae, Lecythidaceae,

Winteraceae - Drynis, Podocarpaceae - Podocarpus, Araucariaceae -
Araucaria (-L, o08) e Ericaceae (-2,oo?), Qüe ocorren

esporadicamente ,

Assinala-se ainda a presença de Betul,aceae - AinuÉ

(-1,00å), que é caracterlstico das florestas sul-andinas e foi

transportado pelos ventos de sudoestê.

¡\ flora, que habíta diversos arnbientes, como fLorestas

serranas, tropicais e cerrados, representa-se ocasionalrnente por

Marcgravíaceae e Me lasto¡nataceae (-1,008), já Àquifoliaceae - ITex

é extremamente signifícativo no topo (38,572) e na base (-1.00å).

A litologia do intervalo, apenas na iIRI. (L,06 - 0,00 n),

consta dê turfa hêmica, marrom-escura, co¡n ¡natêrial lenhoso,

cascas e abundância de fragnentos de vegetais diversos (1,06 -
0,78 ¡n); turfa hêrnica, siftosa na porção superior, Inarrom-escura,

com rnaterial lenhoso, cascas e abundâncÍa de fragnentos de

vegetais diversos (0,78 - 0,50 n); solo turfoso gradando a turfa

siltosa, narron-escura (0,50 - 0,1-5 m) e solo turfoso - capeamento

(0,15 - 0,0 m) ,



2 - ÁREA DE EucÊNro DE MEr,o

As seções desta área correspondem às sondagens, Eugênio

de Melo - Ponto 1 (ne 3) e Eugênio de Melo - pont.o 2 (ne 4), aqui

deno¡ninadas de E¡,t1 e E¡{2. Os respectivos diagrarnas qualitativos e

quantitativos encontram-se nos anexos fV e VIf.
Algunas fanflias encontram-se em todo o perfil. Em anbaÊ

as seções estão presentes as famllÍas De¡natiaceae, polypodiaceae,

Poaceae, Jâ na E}{2, ocorre¡n cleicheniaceae, Lycopodiaceae,

enquanto, na El.{l, estão as famflias Euphorbiaceae e conpositae.

O INTERVÀúO I, na seção EU1 (5,8b - 4,95 n), constitui-_n
se nas anostras da base (2o), do nìeio (19) e do topo (19); na E!11

(3,35 - 2,75 m), é representado nas amostras da base (11) e do

topo (L0).

Na seção E!{1, a flora l-ocaL do¡nina a regional, aumenta

da base ao topo, onde apresenta a rnaior quantidade (7St74Z) i a

flora regional é naÍs significatÍva na base (2S,2gZ), declinando
para o topo (2O,60g) .

Na EUz, a flora local apresenta a naior quantidade na

base (48,962) e declina no topo para 3 j-,46ti a flora regional
possuí na base 24t33t, aumenta no topo para 56,498, onde se torna
doninante .

O pólen arbóreo (Ap), na seção EMJ.f au¡¡enta da base

(8,658) ao topo (15,292) e o pólen não arbóreo (NAp), tarnbém se

eleva para o topo (f6,7OZ). Na E¡it2, o póten arbóreo (Ap) sofre una

pequena elevação, da base (2,372) ao topo (3,58A) e o póIen não

2LO
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arbóreo (NÀP), também aumenta da base (2I ,962) ao topo (56,3gZ).

A análise dos constituintes da flora local mostra que os

protistas aunèntam abruptanente da base ao topo do intervalo, onde

são mais expressívos, na EM1 (32 t3gZ) e na EMz (6:BSZ)'. Na base de

ambas as seções pseudoschizaea encontra-se apenas de forma rara
(-L,008). Na El{l, a farnf lía Chlorococcaceae aparece somente no

topo (-1,oo*) e a Desmídiaceae em todo o intervalo (-1,o0g), Já

Zygnemataceae ocorre e¡n todo o intervalo de anbas as seções, na

Er,tl ( 6 , 231) e na E¡,f2 (32 | j9Z) .

As espfculas de esponja aparecem no meio e topo da seção

EM1 , e em todo o intervalo da EUz.

Os fungos, na E¡,f 1, apresentam as maiores quantidades no

meio do intervalo (49,392) e na Ettfz, na base (4L,542). As fanflias
Dernatiaceae (Nigrospora) e sordariaceae (6etasinospora) são as

¡naís abundantes. Na Etif 1, a prirneira por.úi -3, o0g e a segunara

-46,OO2, jâ na Tf¡¿, a primeira apresenta -2 tOOZ e a segunda

-40,0o?. Assinala-se ainda a rara presença (-1,oog) das famflias
Melanosporaceae na base de ambas as seções e Albuginaceae (-2,00g)
na base da EM2.

As briófitas, na seção E¡,12, são mais abundantes na base

e representadas peLas fa¡nf lias Sphagnaceae (_3, OOg) e

Ànthocerotaceae (-1rO0&), que ocorrem e¡n todo o intervalo. Na El.ll,
estão apenas na base as famflias Sphagnaceae (LLtBZZ), Ricclaceae
(-1, oog) e Anthocerotaceae (-4,oo*)

As nagnolíófitas aquáticas, na seção Ell1, apresentarn as

rnaiores quantidades no topo do íntervalo, com 7,654, e a E¡,t2,

possui 3 ,122.

\



272

Na seção E¡Í1, ao longo do intervalo, encontram_se

Pol-ygonaceae - poLygonun, prinulaceae, Onagraceae,

Lent iburariaceae - utz ÍcuTaria (-1,008) e com rnaiores quantidades
no topo, Cyperaceae (-3,008) e Eriocaulaceae (-6,OOg); na EllZ,

CaryophyL laceae I polygonaceae - pol.ygonumt, Commelinaceae,

Cyperaceae (-1,00&), Iridaceae e Eriocaulaceae (-2,OOg),

A fLora de pteridófitas é rel.ativarnente expressiva na

base de ambas as seções e declina abn¡ptamente para o topo do

intervalo, A Ef.{z apresenta na base Z6t7:-Z e no topo 1,L,g4*,

enquanto, a El.ll possui na base 44 t52Z e no topo 2t4LZ.

As famflias Gleicheniaceae e potypodiaceae ocorrem en

todo o intervalo de ambas as seções. Na E!11 encontran-se
Cyatheaceae (-6,00&), polypodiaceae (-2,OOg) e GLeicheniaceae
(-3,008). Na E¡{2, estão present-es pteridaceae, Selaginellaceae
(-2,oo?), Lycopodiaceae (-5,008) , cleicheniaceae (-j.6,00g) e

Polypodiaceae (-6, o0&) .

De forma esporádica, na seção 8t41, encontram_se

Dennstaedtiaceae, Lycopodiaceae, Dryopteridaceae, Schizaeaceae,
Vittariaceae (-L,OO8), pteridaceae (-3r00?) e Selaginel l-aceae

(32,73*,) . Enquanto na EllZ, ocorrem Dennstaedtiaceae (-3, OOg) ,

cyatheaceae (-2,ooz), r.,ophosoriaceae, vÍttariaceae e Brechnaceae

(-1,0o&) .

A fÌora caracterfstica de terrenos firmes, mas ú.midos,

como de margens fluviais e de pântanos, é pouco expressiva. Na Eu1

encontram-se presentes, esporadicamente, Marvaceae, Gentiartaceae,
U¡nbell"iferae (-1,0o*) e ao longo do intervalo, Euphorbiaceae -
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Sebastiana (-2,oob, I croton (-L,00A) e Palmae (-2,00å). Na Elt2, a

¡naioria ocorre no topo e são representadas por EuphorbÍaceae -
croton e Sebastiana, sapotaceae (-1,,008) e Unbell-iferae (-2,ooZ)

com ampla distribuição,
Na flora regional, as ervas campestres, na seção ElIl,

são abundantes na base (16,57Z) e declinan no topo (9,058). Já na

Ell2, ocorre o inverso, aurnenta¡n da base (2L,362) ao topo (52t8OZ).

A farnflia Poaceae é mais abundante, na seção Etrll, possuL

7,062 na base e 7 t85Z no topo; enquanto a famllia Cornpositae

declina da base (6,202) ao topo (L|Z]-Z). Na EU2, Poaceae ta¡nbém é

a mais expressiva, na base possui 8,692 e no topo 45,792, jâ

compositae apresenta 2,372 na base e 3,278 no topo.

Outras ervas tanbén ocorren de forna esporádica, cono

PolygaLaceae - Eredemeyera, Acanthacêae (-1,008) e de for¡na mais

significativa Convolvulaceae (-5,008), Anaranthaceae (-3,008) e

Clusiaceae (-6,003) na seção EMl . Na El.l2, encontran-se presentes

Pol-ygalaceae, Malpighiaceae (-1,008) , Anaranthãceae

Alternanthera (-1,008) e PÍaÍÍia (-2,008).

A flora arbórea, de carnpos e,/ou cerrados, apresenta-se

distribufda esporadicarnente, na seção EM1, por Malvaceae

(-L,008), Nyctaginaceae - Pisonia (-5f00?) e Palmae (-2,OOZ) em

todo o intervalo. Enquanto na E¡'12, ocorre apenas Nyctaginaceae -
Pisonia ( -1,0O8 ) no topo.

A vegetação arbórea, de florestas, encontra-se

representada corn raridade (-Lr004) e de forna esporádica ao longo

do j-ntervalo, por ChLoranthaceae - Hedyosnun e Thyrnelaeaceae -
Daphnopsis em arnbas as seções. Na E!Í1, ainda ocorre Moraceae -
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Sorocea e Passiftoraceae - Passill"ota (-1,OOå) e CLusiaceae

Synphonia no topo (5,7L2)

A flora que pode ocupar florestas serranas e/ou

florestas tropicais é rara (-1,009). Na seção Etll encontran-se as

famflias Unbelliferae e Ericaceae na base, Araucariaceae

Araucaria na base e topo (4,638). Na EuIZ, estão presentes

Araucariaceae - Araucaria e Ericaceae no topo (-1r008).

Alguns d:= elementos que podem habltar florestas
tropicais, serranas e cerrados, representarn-se por Aquifoliaceae -
T1ex, na base de anbas as seções, nas de forna rara (-1rOOt). Na

EMJ., tanbém se encontra no rneio Saxifragaceae (-2,00&).
'Ainda de acordo com o habitat, a vegetação arbórea que

pode ocupar tanto cerrados cono florestas, de forna esporádica na

seção EM1, encontra-se representada por

Gentianaceae, Bignoniaceae (-L,008) , Myristicaceae - Virola,
Malpighíaceae (-3,0o8), Clusiaceae (-6,ooå) e ao longo do

intervalo Euphorbiaceae - Croton (-i.,OOt), e Sebastiana no topo
(-2 | OOZ') .

, Na EU2 encontra¡n-se esporadicamente, Flacourtiaceae
Banata, _ Sapotaceae - ChrysophyTTun, Leguminosae - Bauhínia,
Euphorbiaceae - Croton e Sebastlana e Malpighiaceae, todas de

forma rara (-1,00*) .

A litologia do ínterva.lo, na seção ElIl, consta de argila
turfosa preta, corn areia (5,95 - 5,b5 m)i argila turfosa cinza-

"t:¡tu, bastante plástica (5,55 - 5,25 ¡n) e turfa argilosa, narrom

- acinzentada, con alguns fragmentos de vegetais (Stz, - 4,95 m).

Na EM2 apresenta, turfa argilosa, preta a cinza-escura

}

ErythroxyLaceae,
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(3,35 - 3,05 m) e turfa sáprica, gradando a turfa argilosa,
marro¡n-escura a preta, con fragmentos de vegetais diversos na

parte. sáprica (3,05 - 2,75 rî) .

O INTERVALO II, na seção EM1 (4,95 - 2,6L mr, constLtul-
se nas amostras da base (1,7,]-6tL5,L4) e do topo (\3,fZ,l-1,10); na

E¡{2 (2,75 - 2,L5 n), é representado nas anostras da base (9) e

topo (8).

A Flora loca1, na Elil]. a f lora local, é dorninante,

aumenta com oscil-ações da base (58,388) ao topo (59,41*), com as

maiores quantidades na amostra L3 (73,93*). Enquanto a flora
regional declina com oscilações da base (31,262) ao t-opo (26t73&),

sendo nais expressiva na amost,ra 11 (49rbLt). Na transição do

intervalo f para o II a prirneíra di¡ninui e a segunda el"eva-se.

Na seção EAlz, a flora focal aunenta da base (S]-tZoZl. ao

topo (72,922l e a flora regional declina da base (3grS58) ao topo

(19,35å). Na transição do intervalo I para o II, essas floras
possuem o conportamento inverso, a prineira eleva-se e a segunda

dí¡ninui.

O pólen arbóreo (AP), na seção EM1, é ¡nais expressivo na

amostra L1 (8,822), apresenta na base (8,668) e decLina com

oscilações para o topo (4,953). O pólen não arbóreo (NAp) possui

as maiores quantidades na penúItima amostra (61r03&), na base

(35,404) e diminui con oscilações no topo para 30t2oZ. Na

transição do intervalo I para o II, o pólen arbóreo decfina e o

não arbóreo eleva-se.

Na EM2, o pólen arbóreo (Ap) declina da base ( j.0,24t) ao

topo (3,572) e o pólen não arbóreo (NAp) tambén se reduz da base
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(36,158) ao topo (27,382), Na transição do intervalo r para o rr o
pólen arbóreo aurnenta e o não arbóreo declina.

Na análise dos constituintes da fLora locaL, os
protistas osciram ao rongo do intervaro de Elfl, apresentarn na base
5,842, e no topo L6,B3Zt já na E¡{2r aumentam da base (1S,66g) ao
topo (26,i.98). Na transição do intervaLo f para o II, estas aÌgas
declinam ern ambas as seções,

. En todo o intervalo da seção EI{l , ocorrem Zygnenat.aceae,
com as rnaiores quantidades na penúltirna amostra (2 t94Z) e

.Pseudoschizaea no topo (14,85?), esporadicamente encontram_se
Chlorococcaceae (-3,00å) e Desmidiaceae (_l-,oo?).

Na seção EU2, en todo o intervalo, apresentarn-se
Pseudoschizaea (-6,oo?), Chlorococcaceae (-4,oog), Desmidiaceae
(-1,0Oå) e Zygnemataceae (-L5. OOå) ,

Assinala-se a presença de espfculas de esponja de forma
esporádÍca em Erdl e todo o intervaro de Eu2. A tecaneba Arcer.Ta
também ocorre de fÕrna ocasional em ambas as seções.

Os fungos são abundantes, na seção E¡|l, possuem as
maiores quantidades na amostra 12 (51,81t) e na ßNlz, no topo
(36,012) ' Na transíção do intervaro r para o rr aunentam en ambas

as seções.

Na E¡.{l , com distribuição em todo o j.ntervalo, encont.ram_
se Dematiaceae (-43,00å), pezizaceae (_6,00e) e Sordariaceae
(-4,008). De for¡na irregular, ocorre¡n Lycoperdaceae (_4,00g),
Perisporiaceae, Hypocreaceae (-1,OOg) e Melanosporaceae (_2,OOZ).

Na Er{z, ao 10ngo do intervaro, ocorrem sordariaceae
(-4,0o9), Dematiaceae (-2g,O0g), esporadicarnente, estão presentes



Melanosporaceae e Endogonaceae ( -l-, 008 ) .

As briófitas, na seção E¡iíl, ocorrem em todas as amostras

da base e na últi¡na do topo, sendo ¡nais abundantes na base

(3,5eå). Na EM2 estão ausentes ern todo o intervalo, Na transição

do interval-o I para o II, estes vegetais aumentam na primeira

seção e decl-inan na segunda.

Na EU1 , de forma esporádica, estão presentes sphagnaceae

(-2,00t) e Anthocerotaceae com maior arnplitude e abundância

(-3,008) .

As ervas aquáticas encontram-se en todo o j-ntervalo, ção

mais expressivas na terceira amostra da base (28,792) da seção

El,tl, já na Elt2, são mais abundantes no topo (101718). Na transição

do intervalo I para o II aumentam em ambas as seções.

Na EMl , em todo o intervalo, ocorrem Eriocaulaceae

(-9,004), Iridaceae (-6,00å) e cyperaceae mais ""n""..ìrr" na

terceira amostra da base (L6,67*), declinando no topo para 2,484.

Já Polygonaceae está ausente na última amostra e é ¡nais

significativa na base (5,7L*), entretanto, PoTygonun (-1,008) está

apenas na penúItirna amostra e esporadica¡nente Rumex (-1,00&).

Ocasionalmente, tanbén se apresentam Caryophyllaceae - Drynaria,

Primulaceae (-1,008), Onagraceae, Lent ibulariaceae - UtricuLaria
(-2, o08) e Campanulaceae (-5,o08),

Na seção EM2, com distrlbuição e¡n todo o intervalo,
encontram-se L,entibuLariaceae - Utricularia (-1,008) ,

Eriocaulaceae (-6,00å), Cyperaceae (-3,00&) e IrÍdaceae (-2,oo?r.

A flora de pteridófitas é mais expressiva na seção EM1 ,

com as rnaiores quantidades na segunda amostra da base (l-4,81&) e
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no topo (1o,4o&). Já na EM2 são raras, declinan da base (6,022ì ao

topo (5,06?). Na transição do intervalo I para o II, essa flora,

aumenta na prirneira seção e declina na segunda.

Na Eu1 , em todo o intervalo' ocorren Gleicheniaceae

(-5rOo*), Polypodiaceae (-2,00?) e Lycopodiaceae (-9,008),

entretanto cyatheaceae possui as maiores quantidades na base

(2,072) e está ausente no topo. Esporadicamente encontram-se

Blechnaceae, Pteridaceaef Vittaríaceae (-l-'oot) e Dennstaedtiaceae

(-2, oo*) .

Ao longo do intervalo da seção E!t2, estão presentes

Gl-eicheniaceae (-2,008), Polypodiaceae (-1'008), Pteridaceae e

L,ycopodiaceae (-3,0o8). Ocasionalmente encontran-se Cyatheaceae,

Dennstaedt iaceae e Schizaeaceae (-1r008).

Na flora regional, que ocupa terrenos f irrnes, ¡nas úmidos

e/ou encharcados, corno margens fluvlais e de pântanos, en Et't1 ,

encontra-se representada por Euphorbiaceae - Sebastiana (-3'oot)

e¡n todo o intervaLo. Esporadicanente, ocorre¡n Malvaceae'

Legurninosae - Erythrina, Euphorbiaceae - Afchornea, Gentianaceae

(-L,ooå) | Urnbelliferae (-6,008) e Palmae (-2,008).

Na Etf2. en todo o intervalo, estão presentes

Urnbelliferae (-2,008) e Rosaceae

ocasionaLmente, encontra¡n-se Malvaceae' Leguminosae - Schizolobium

(-1,,00å) e Euphorbíaceae - sebastiana (-4,008).

As ervas campestres, na 6eção Eltl, são relativanente

abundantes ao longo do intervalo' com naior expressão na penúItina

amostra (40,69*); na Elitz as naiores quantidades ocorrem na base

(28,318). Na transição do intervalo I para o II, estas ervas'

- Sanguisorba (-1,008) .



aumentan na primeira seção e declinam na segunda.

À fanltia Poaceae é a mais abundante em todo o

intervalo, en E¡,f1 possui as maiores quantidades na penúltima

amostra (29,4f2) ¡ na EM2 são ¡nais representativas na base

(24 ,L0Z). Entretanto, Compositae, nenos abundante, é ¡nais

significativa no infcio do topo (amostra 13) com 3,342 | na

primeíra seção, enquanto, na segunda é nais importante no topo

con 2,388.

outras ervas canpestres, esporádicas e menos expressivas

na seção Eff1, são Amaranthaceae - Gomphrena e Alternanthera,

Malpighiaceae, Labiatae, Clusiaceae, Rublaceae - BorrerÍa (-1,o0&)

e Polygalaceae - Bredemeyera (-3f00&). Na Ellz, ocasionalnente

encontran-se Malpighiaceae e Apocynaceae - I'IandeviTTa (-1r008).

A flora arbórea de cerrados, na seção Eul, de forna

esporádica, apresenta Nyctaginaceae - Pisonia (-3,00å), PaInae

(-2,o0å), Malvaceae e Leguminosae - ErythrÍna (-J.,O0?). Já na Ellz

encontra-se na base MaLvaceae (-1,o0*) e no topo, Nyctaginaceae -
Pisonia (-2,ooZ) e em todo o intervalo Rosaceae (-1,008).

A vegetação de fLorestas, na seção El,t1, com distribuição

irregular, é representada por chLoranthaceae ' Hedyosnun (-2 tooZ) t

Moraceae, Labiatae, clusLaceae - Synphonia, Passifloraceae

Passillora e Linaceae - vantanea (-1,008). Enquanto na E,ll2,

encontram-se Legu¡ninosae - SchizoTobium (-Lr00A) e Clusiaceae -
Synphonia (-2, oo?) .

A flora que pode ocupar cerrados e florestas tropicais,

na seção E¡.f 1, ao longo do intervalo, apresenta Euphorbiaceae -
Sebastiana e esporadicanente, Myristicaceae - vinoTa, Moraceae -

279



Sorocea, Legurninosae

Euphorbiaceae - Ã-Z chornea e Crotont Anacardiaceae, Gentianaceae,

Erythroxylaceae, I"laIpighiaceae, Labiatae, Bignoniaceae, Myrtaceae

- Eugenia (-L,Oot) e ULmaceae (-2,oot).
Na seção EM2, em todo o intervaJ.o, ocorre¡n Euphorbiaceae

- Croton (-1,oo&) e ocasionalmente, Myristicacaceae - Virola,
Erythroxylaceae, clusiaceae (-2tooZ), Euphorbiaceae - Sebastiana

(-4,008) e Malpighiaceae (-J-,00t) .

A vegetação que tarnbé¡n pode ocupar tanto florestas
tropicais cono serranas, na seção El.ll , ocasionalmente, é

representada por Araucariaceae - Araucaria (-3,0o?), Urnbelliferae

(-6,008), Labíatae e Lecythidaceae - Cariniana (-1,OOE). Já na

EM2, ocorre apenas Umbelliferae (-2,008) ern todo o intervalo,
A flora que habita diversos anbientes como cerrados,

florestas tropicais e serranas, de forma esporádica na seção E¡{l,
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Acacia e Machaerium, Proteaceae,

é assinalada por sympl-ocaceae -
Aquifoliaceae - Ifex (-1,008) e na EU2, está presente apenas

Saxifragaceae (-1,ooå) .

A litologia do intervalo, na seção E¡fÍ1, consta de turfa
sáprica, preta, con abundância de rnaterial lenhoso, cascas e

troncos (4,95 - 4,63 n); turfa sápríca, preta, com abundância de

fibras e naterial lenhoso, cascas (4,63 - 4,3j. m); turfa sáprica,
preta, com fibras pequenas (4,3I - 3,99 m); turfa sáprica, de

marroìn-escura a preta, com pequena quantidade de fibras (3,99 -
3t44 m); turfa sáprica, marrom bem escura a preta, com fragmentos

de vegetais visfveis (3,44 - 3,17 m); turfa hêrníca, de narroÌn-

escura a preta, com abundância de materíal J-enhoso, cascas e

SympTocos I Saxifragaceae e
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troncos (3,L7 ' 2,89 n) e turfa hênica marron-escura a preta, com

fibras médÍas e pequenas (2tag - 2,61 n) '

A seção Ell2, constitui-se de turfa sáprica, narrom-

escura, com fragmentos de vegetais diversos (2t75 - 2'45 m) e

turfa hêrnica gradando à sáprica, Ìnarrorn bem escura, com abundância

de material lenhoso. cascas (2t45 - 2,15 ¡n).

I o INTERVALo III, na seção El{l (2,61 - L,44 m) ,

constitui-se nas amostras da base (9 e 8) e do topo (7 e 6); na

El42 (2f 15 - o,98 m)r é representada nas anostras da base (7 e 6) e

do topo (5 e 4).

Na Eltl ' a flora locaI é rnais expressiva no inlcio do

topo (62 t47z) | oscíla ao longo do intervaLo e na (¡lti¡na amostra do

topo, apresenta as lîenores quantidades (L4 '37*). A flora regional-

é relativamente abundante na base (47,]-82ì|, declina no meio e

eleva-se no topo (79 ,422) .

Na EMz, a flora local aumenta com oscilações da base

(48,572) ao topo (7o t56Zl , já a flora regional reduz-se da base

(23 t43Z) ao topo (L6' 53?) .

A flora local, na transição do intervalo fI para o IIf,

declina e a regional eLeva-se en a¡nbas as seções.

O pólen arbóreo (AP), na seção EM1, aumenta da base

(L2,382]t ao topo (73,362) | enquanto o póten não arbóreo (NAP)

dininui da base (5Lr02*) ao topo (7,7o2).

Na E¡.t2, o pólen arbóreo (AP) é mais expressivo no topo

(6,05*), enquanto, o pólen não arbóreo (NAP) possul as maíores

quantidades na base (32 ,57 Z) ,

Na transição do intervalo II para o III' o pólen arbóreo



(AP) e o pó1en não arbóreo (NÀP) aunentam em a¡nbas as seções'

Na anáLise dos constituintes da flora local, os

protistas na seção EM1, declinam da base (L1,58å) ao topo (L,452) '

Já na seção EM2 aumentam' com oscilações da base ao topo, con os

¡naiores val-ores na amostra 5 (23,638). Na transição do intervalo

II para o III, os protistas decLÍnam en ambas as seções.

Na EMl, em todo o intervalo, ocorre Pseudoschlza@a

(-11, oo?) , esporadicamente encontrarn-se Chlorococcaceae,

zygnemataceae (-2,008) e Desrnidiaceae (-L,o08).

Na ß112, con ampÌa distríbuição, estão presentes

chlorococcaceae (-3'oo3) | zygnenataceae (-9,00?), ocasionahnente

apresentan-se Pseudosch izaea (-2o,00å) e Desmidiaceae (-1,00å).

Assinala-se a presença de espfcutas de esponja, de forma

ocasional em ambas as seções e da tecameba Arcella na base de Eu1 .

os fungos oscilam ao longo do intervalo em ambas as

seções, na Eltl , apresentam as r¡aiores quantidades nas proximidades

do topo (55,353) e na Etil2 ' também são mais expressivos no topo

(52,822\. Na transição do intervalo II para o III' declinarn ern

ambas as seções.

En todo o intervalo da seção EMl, ocorren Pezízaceae

(-5,oot) e De¡natiaceae (-29,00å) ' De forna rnais irreqular,

encontram-se Perisporiaceae, Lycoperdaceae, Tilletiaceae,

Endogonaceae, Microthyriaceae (-1,0o?), sordariaceae (-5,o08),

Melanosporaceae (-7f00t) e Sphaeriaceae (-23 'oo*).
Na El42, com arnpla distribuição, apresentan-se

Sordariaceae ' (-5,00?) e Dematiaceae (-46' 008) , esporadicamente

ocorrem Pezl-zâceae (-7'00t), Hypocreaceae, Melanosporaceae
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(-2,ooL), Perisporiaceâe e sphaeriaceae (-L,008) '

As briófitas estão ausentes na últirna amostra de EM1 e

na primeira de Er'f2. En a¡nbas as seções ocorren em pequenas

quantidades' na EM1, (-2,ooa) e na El{2 , (-I ,OO&) ' Na translção do

intervalo II para o III, estes vegetais, estão ausentes na Ellz e

decl inarn na Eu1 .

Na seção E¡{1 encontra-se apenas

Anthocerotaceae (-2,008), enquanto, na EMz ocorrem

Ricciaceae e Anthocerotaceae.

As ervas aquáticas, na seção EM1, são mais abundantes na

base (15,794) e no topo, declinam (0,90&)' Na E¡{2, tambérn são mais

expressivas na base (L2t57Z) e diminuem con oscilações para o topo

(1,61å). Na transição do intervalo II para o IÏI' essas ervas

elevam-se en anbas as seçóes'

Na seção El'{1 , apenas Cyperaceae possui ampla

distribuição e é também a mais abundante (-4'Oot), já Haloragaceae

- MyriophyTlun, onagraceae' Lentibular iaceae - uttÍcuTatia'

Polygonaceae - Rutnex' caryophyllaceae ' Dtynaria

(-1,00å), Primulaceae (-6'oot) ' campanulaceae (-5'004) '
Eriocaulaceae (-4,ooB) e Iridaceae (-2,008) ocorren de forna

esporád ica .

Na ENL2 | em todo o intervalo, encontram-se Cyperaceae

(-4,008), ocasionalrnente EriocauLaceae (-3,oo8) e lrldaceae

(-8,OO?).

A flora de pteridófítas, na seção EM1' possui as maiores

quantidades' na amostra I (7,352],, que na EM2, se encontram na

base (25,71&). Na transição do intervalo II para o III' essa flora
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sphagnaceae '



declina na prirnej.ra e aurnenta na segunda seção'

Na Eu1' ao longo de todo o intervalo' ocorrem

cyatheaceae, Polypodiaceae (-1fooå), GLeicheniaceae (-3'o08)'

Lycopodiaceae (-4,oo8), ocasional¡nente encontram-se Aspleniaceae,

Blechnaceae, Dennstaêdtiaceae, Dryopteridaceae, Pteridaceae e

Vittariaceae ( -1,00? ) .

Na E!{2 ' com ampla distribuição, encontram-se

PoLypodiaceae (-3,oo8) e Lycopodiaceae (-20,008)' Esporadicamente

estão presentes Blechnaceae, Schizaeaceae' Selaginellaceae

(-1,OOe), Cyatheaceae' Dennstaedtiaceae, Pteridaceae ('2,OOZI e

cleicheniaceae (-3 
' 
008) .

A flora que ocupa terrenos f irrnes, mas ú¡nidos e/ou

encharcados' como nargens fluviais e de pântanos, em todo o

intervaLo de EM1, encontra-se representada por satícaceae - sal.lx

(-6,o0*) e Euphorbiaceâe

irregular, ocorrem Malvaceae, sapotaceae - chrysophyTlun,

Euphorbiaceae - ATchotnea, Gentianaceae, Labiatae, Palnae

(-1fooA), LegumÍnosae - Erythrina (-2,ook') e unbêIIlferae

(-3,008).

Na E¡d2 ' ocasionalmente, estão presentes Malvaceae,

Sapotaceae - chtysophyTTunt Euphorbiaceae - ATchornea e

Sebastíana, Palmae (-1'008) e Umbelliferae (-3'oot) '

Na flora regional, as ervas campestres' na seção Elfl'

declinan da base (34 t92Zl ao topo (6 'L2Z); na Euz, tanbén são mais

abundantes na base (Lgt43Z) e diminuern no topo para 10,488' Na

transição do intervalo II para o III, essas ervas aunentan em

atnbèÉ åð Esçõoe.

224

- Sebastíana (-5,008). De forl¡la
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A famflla Poaceae é a mais abundante, em Et'[¡'' apresenta

as rnaiores quantidades na base (zz,48Zl e declina para o topo

(1,39t); na Elt2, reduz-se da base (16,oot) ao topo (8,068) ' con

oscilações. A fanflia conpositae possuí, na prirneira seção' as

maiores quantidades na base (8'05?), dirninui corn oscilações para o

topo (2,26*) í na segunda seção, estão ausentes no topo e'

apresentan-se mals significativas na base (L'7IZ) '

outras ervas ca¡npestres encontram-se' esporadicanente'

representadas em EM1, por Amaranthaceae - ATternanthera e Praffia,

Malpighiaceae, PoLYgalaceae

MandevTTIa, convolvuLaceae, Labiatae, Rubiaceae - Borterl-a

(-L,00g), Brassicaceae (-3,008) e Clusiaceae (-6'008) '

Na Euz, são esporádicas Malpighiaceae, Polygalaceae'

convolvulaceae, Labiatae e Rubiaceae - Botterja (-1,00t) '

A vegetação de cerrados, corn disÈribuição irregular,

apresenta Nyctaginaceae - Pisonia, Bombacaceae - Pseudobombax I

Malvaceae, Palnae (-L'oot) e Leguminos ae - Erytbtina (-2'008) ' Na

8142, são esporádicas Nyctaginaceae - Pisonia ('3,0o8), Malvaceae e

Pal.nae (-1,00*).

A vegetação de f l-orestas encontra-se representada, en

todo o intervalo de E¡'tl, por chloranthaceae - Hedyosnum (-65,008)

e salicaceae - saTix (-6,O0&). oca6ionalmente estão presentes

clusiaceae - Synphonia (-4,oot), Passifloraceae ' Passillora e

Apocynaceae - Ì\andevi77a (-1'008).

Na seção EYlz I de for¡na esporádica, ocorrem

Chloranthaceae - Iled.yosmun (-2,oo*), Quiinaceae - QuiTna e

- BredemeYera, Apocynaceae



Labiatae (-L,008).

Asárvoresearbustosdeflorestastropicaiseserranas'

na EM1 , de forma irregular, apresenta Unbelliferae (-3'008) e

Labiatae (-L,oog). Na E!12, ocorre Unbetliferae (-3,008) en todo o

intervalo e Labiatae (-1'008) na base'

A presença de Betulaceae - 'Afnus (-1,008) é esporádica

em ambas as seções' mas assínala a ocorrência de representantes

das florestas sul-andinas.

A vegetação que ocupa florestas tropicais e cerrados' na

seção E¡,t1, é representada ern todo o intervalo por Euphorbiaceae -

sebastiana (-5'00å). ocasionalmente por Myristicaceaet

Malpighiaceae, Solanaceae, Boragínaceae' Labiatae' Bignoniaceae -

Pyrosteg¡a, Sapotaceae - Chrysophyl l un, Myrsinaceae - Rapanea '
Leguninosae - cassia, Acacia e Machaerium, Proteaceae'

Euphorbiace ae - croton e ATchornea, Anacardiaceae, Gentianaceae,

Erythroxylaceae, Myrtaceae - Eugenia (-LroO8), Ulmaceae (-2 
'OOZ) 

e

cLusiaceae - SYnPhonia (-4,008) '

Na Eü2 aparecem, de for¡na irregular, Myristicaceae

r

4

r

c

a

I

i

(

),
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ViroLa, sapotaceae

Euphorbiaceae - Al-chorne,a e Sebastiana, Erythroxylaceae e

Malpighiaceae (-L' 00?) '

A flora que ocupa diversos arnbientes, cono fforestas

tropicai-s, serranas e cerrados está representada, ocasionalmente'

por Synplocaceae - SynpTocos I saxifragaceae (-1' 00?) e

Aquifoliaceae ' ITex (-3'ooa) co¡n ampla distrÍbuição' Na Ell2 '
ocorrem de forma esporádica apenas Marcgraviaceae - Noranthea e

Saxffragaceae ( -1,00t ) .

- ChrysophyTTvn, Leguminosae - Cassia,
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A litologia do intervalo' na seção Elttl ' consta de turfa

hêmica, narrom-escura a preta com fibras nédias e pequenas (2,61- -

2r33 m); turfa hêmica, marrom-escura' con fibras curtas (2t33 -

2r04 m); turfa hêmica, ¡narrom-escura, co¡n abundância de materíal

lenhoso, cascas e troncos (2,04 - 1'74 n) e turfa hêmica, ¡narron-

escura, con ¡nateria lenhoso, principalrnente pequenos troncos (1,74

- 1,44 n).
A seção Follt2 ' constitui-se de turfa hênica, ¡narron-

escura, com abundância de vegetais diversos (2,15 - 1'85n) i turfa

hêmica, marrom ben escura, com abundância de materíal lenhoso,

cascas (1,85 - 1'3on) e turfa hênica gradando a sáprica, marrom

escura, com fibras e ¡naterial lenhoso, cascas (1,30 - 0'98 n)'

O INTERVÀLo IV, na seção Et{l (L'44 - or88 n), constitui-

se nas amostras da base (5) e do topo (41 î na Ell2 (0'98 -

o,10-n), é representado nas amostras da base (3), do meio (2) e do

topo (1).

Na seção EMl a flora local é doninante, possui na base

47,974 e no topo 53 
'QzZl- 

enquanto' a flora regional declina da

base (35,95å) ao topo (20'05?)' Na El'f2 a primeira apresenta

2ar7OZ na base e 40,g89" no topo; a segunda, eleva-se da baae

(g t87Z) ao topo (4L,5321 . Na transição do intervalo III para o IV,

a flora local decLina en Ellz e aumenta na Et!1, enquanto¡ a flora

regional reduz-se en anbas as seçõe6.

o póten arbóreo (AP), na EMl, dectina da base (14'18t)

aotopo(7,842)eopóIennãoarbóreo(NAP)tarnbém,apresêntando
na base 28 ,73* e no topo L7 '5g2. ,fá na El'Iz, o prirneiro possui as
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maiores quantidades no meio (LO,7LZ) e o segundo no topo (36'O7Z).

Na transição do intervalo IIf para o IV, o póIen arbóreo (AP)

declina em Eldl e sofre um leve aumento em 8,l'12, iá' o póIen não

arbóreo (NAP) aumenta em El'íl e declina em EM2.

Na análise dos constituintes da flora local, os

protistas são mais expressivos na base de EU1 (4,942) e' na de EM2

também (1"3,9Oå). Na transição do intervalo III para o IV' essas

algas aumentam na primeira seção e declinam na segunda.

Ao longo de todo o intervalo da seção EMl, ocorrem

Desrnidiaceae (-2, OOt) e Zygnernataceae (-1, O0å) . Esporadicamente

encontram-se Pseudoschizaea (-3, 0O?) e Chlorococcaceae (-1, 003) .

Na p,lí2, de forma ocasional, estão presentes Pseudoschízaea

(-L4,OOt), Chlorococcaceae, Desmidiaceae e Zygnemataceae (-3' OOt) .

Assinala-se a presença de espfculas de esponja, de forma

ocasional e da tecameba ArceITa no topo de E!'t2.

Os fungosr Dâ seção El't1, aumentam da base (38r L08) ao

topo (4g,OO?), na Et'12 tanbém, com as maiores quantidades no meio

(36,51S). Na transição do intervalo III para o fV, aumentam na

primeira seção e declinam na segunda.

Na Eu1, em todo o intervalo, ocorrem Lycoperdaceae

(-14, OOt) , Dematiaceae (-L9,0o?) , Sordariaceae (-5' oOt) e

pezizaceae (-1, O0å) . Irregularmente encontram-se Hysteriaceae,

Perisporiaceae e Hypocreaceae (-l-,00*) .

Na El{2, está presente em todo o intervalo a famflia

Dematiaceae (-25,00å). De forma irregular ocorrem Pezizaceae

(-11rOOt), Hypocreaceae (-3,00å), Sordariaceae' Lycoperdaceae

(-2, Oot) , Microthyriaceae e Perisporiaceae (-1, oo*) .
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As briófitas encontra¡n-se en todo o intervalo de afnbas

as seções. Na Etf1 são mais abundantes no topo (-1,00?) e na El'fz

ta¡nbém (-3,00&). Na transição do intervafo IfI para o IV' esses

vegetais aumentan na prirneira seção e declinam na segunda.

Na seção EM1, estão presentes de for¡na esporádlca

sphagnaceae e Anthocerotaceaê (-1-' oo*) . Na F.Nl2, com o mesmo

comportamento, ocorrem sphagnaceae (-3,0oå) , Meeseaceae e

Ricciaceae (-1,00?) ,

As ervas aquáticas, na seção EU1 , sofren u¡n pequeno

declfnio da base (4,818) ao topo (4,192); na El'12, aunentam da base

(0,90*) ao topo (2,732). Na transição do intervalo IIT para o Iv,

essas ervas aumenta¡n na primeira seção e declina¡n na segunda.

Na E¡.!1, en todo o intervalo' ocorrem Haloragaceae -

MyriophyLlunt caryophyl" Iaceae - Drynaria, Iridaceae (-L,oot),

Onagraceae (-2,OO*) e Cyperaceae (-3,00å). Ocasionalnente, estão

presentes Canpanulaceaer Eriocaulaceae, I-,ent ibuf ar iaceae

Ut.ricularia e Polygonaceae - Potygonu¡n (-1'008), as duas (rltimas

ocorrem apenas no topo.

Na seção EM2, encontra¡n-se caryophyllaceae - Drymaria,

Eriocaulaceae (-1,00?) e cyperaceae (-3,00t) ausente apenas no

meio, todas con distribuição esporádica.

À flora de pteridófitas é relativamente abundante, na

seção Etill, aumenta da base (13'16*) ao topo (26'o34). Na Elf2 '
declina da base (60,54å) ao topo (16'398). Na transição do

intervaLo III para o Iv, essa flora eleva-se em ambas as seções'

Na Eu1, em todo o intervalo, ocorrem Aspleniaceae
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(-5,o0&), Blechnaceae (-3,00å)' cyatheaceae, Dennstaedtiaceae,

Pteridaceae, Selaginellaceae (-1,00å), Gleicheniaceae (-13'0ot),

eolypodiaceae (-2,0o?) e Lycopodiaceae (-9'008). Esporadicarnente,

encontran-se Vittariaceae e schizaeaceae (-1,00t) '

Na El,l2, em todo o intervalo, estão presentes cyatheaceae

(-4,00*), Gleicheniaceae, Polypodiaceae (-5'o08), Pteridaceae

(-22tooZ) e Lycopodiaceae (-12,OOA). ocasionalnente, encontram-se

Selaginellaceae (-31,00&) , Vittariaceae (-3 
' 
008) , Schizaeaceae,

Dennstaedt iaceae e Aspteniaceae (-1,008).

A flora caracterlstica de terrenos firmes, mas úmidos'

como margens fluviais e de pântanos, na seção E!!1 ' com arnpla

distribuição, ocorren Malvaceae' Gentianaceae (-1' 00?) '
Euphorbiaceae - Sebastiana (-4,00å), U¡nbelliferae (-3,0o8) e

Palnae (-2 toor). De forma irregular estäo presentes Salicaceae -

SaLix, Leguminosae - Etythrina, Euphorbiaceae - ATchotnea e

croton ( -1, 00? ) .

Na Et{2, en todo o Íntervalo, encontran-se Euphorbiaceae

- sebast¡ana (-4,00?) e de forma ocasíonal Rosaceae - Sanguísotba,

Melastomataceae, Gentianaceae, PaLmae (-1' ooA) e Umbel-Iiferae

( -2 , oo8 ) .

Na anáIise da flora regional, as ervas canpestrest na

seção Elt1, declinam da base (22,282) ao topo (L2'3gZ) i na Ell?,

aumentam da base (3'59å) ao topo (32'798). Na transição do

intervalo III para o IVf esSAS ervAs elevAm-se na primeira seção e

reduze¡n-se na segunda.

A fanflia Poaceae é a ¡nais abundante em ambas as seções'

na 8M1 dlninui da base (1"2'15t) ao topo (8'268), na EM2 e]êva-se
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da base (2,69Zl ao topo (25 t68Z). A fanflia compositae, na EM1,

reduz-se da base (3tL6Z) ao topo (2t27Zl i na E,l42 | encontra-se

presente apenas no meio e toPo, onde possui as maiores quantidades

(2,732) .

outras ervas canpestres que tanbén aparecem em todo o

intervalo da seção E¡rt1 , såo representadas por Malpighiaceae,

Rubiaceae - Borreria (-1,00å), convolvulaceae e clusj-aceae

(-2, oot) . De forna esporádlca ocorren Amaranthaceae

Alternanthera (-3,00*), Polygalaceae - BredeneyeÎa ' L,abiatae,

Apocynaceae - Mandevì77a e Acanthaceae - 'lusticia (-1,008).

Na Ellz, ocasionalnente, encontran-se Arnaranthaceae

Gonphrenat Labiatae, Malpighiaceae (-2,oo*), convolvufaceae

(-1,oot) e Rubiaceae - Borcetia (-1'oot) em todo o intervalo.

À vegetação, caracterfstica de cerrados, na seção EMl,

apresenta Nyctaginaceae - Pisonia, Malvaceae (-1' 0o8) ' Palnae

(-2,oo?) e com distribuição irregular Bonbacaceae - Pseudobonbax,

e L,egurninosae - Erythrina (-L,o08). Na E,llz ' de forma

irregular, ocorrem Rosaceae ' Sanguisorba e Palmae (-1r008).

A vegetação de florestas tropicais é representada, na

seção Elll , por chloranthaceae - Hedyosmum, Clusiaceae - Synphonia

(-2,008) e Passifloraceae - PassifTora (-L'ooU ). Esporadicanente,

estão presentes Salicaceae - Salix, Apocynaceae - llandeviTl-a e

Labiatae (-1,008) .

Na E,N!z I em todo o intervalo, ocorrem Clusiaceae

synphonia (-4,0oå), de forma irregular, encontran-se Quiinaceae -

Quiina, L,eguminosae - Pityrocarpat chloranthaceae - Hedyosmum

(-1, oot) e Labiatâe (-2,008).
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As árvores e arbustos de florestas serranas e troplcais,

na seção Et{l r apresentam unbelliferae (-3,oot) em todo o intervalo

e com dístribuição irregular, Labiatae, Araucarlaceae - Araucatia

e Podocarpaceae - Podocarpus (-Lr0o?). Na EM2, ocasionalnente,

encontram-se LecYthidaceae

Urnbelliferae ( -2, oot ) .

A vegetação que pode ocupar florestas tropicais e

cerrados, em todo o intervalo na seção EM1 ' apresenta

Myristicaceae - viroTa t Ulmaceae, Flacourtiaceae - Banata I

Legurninosae ' Bauhinia, GentÍanaceae' Erythroxylaceae,

MaJ.plghiaceae, solanaceae (-1'oo8), Euphorbíaceae - sebastiana

(-4,OOA) | Clusiaceae - Synphonia e convolvulaceae (-2,OOZ) '

Esporadicarnente, ocorre¡n Leguminosae - Cassia, Acacia e

Machaeriun, Myrtaceae, Euphorbiaceae - ALchornea e croton,

Labiatae e Bignoniaceae (-1',00?) .

Na E¡,f2, estão presentes em todo o intervalo, Clusiaceae

e Euphorbiaceae - sebastiana (-4,00?). ocasionalnente encontran-se

Nyctaginaceae - Guapita, Myrsinaceae ' Rapanea I Leguminosae

Pityrocarpa e Acacia, Euphorbiaceae t croton I Gentianaceae

(-1,00å), Flacourtiaceae - Banara e Malpighiaceae (-2'008) '

A flora que habita diversos ambientes, cono cerrados,

florestas tropicais e serranas, apresenta em arnbas as seções

Aquifoliaceae - ITex (-2,ook), em todo o intervalo'

A litologia do intervalo, na seção Elfl, consta de turfa

hêrnica, marrom-escuraf com abundância de fragnentos vegetais,

fibras nédias e curtas (It44 - 1,L6 m) e turfa sáprica, ¡narrom-

Cariniana(-1,oo8), L,abiatae e



escura, con fibras visfveis (Lt]-6 - 0,88 n).

A seção El42, constitui-se de turfa sáprica' marron-

escura, com fragmentos de vegetaÍs diversos (Or98 - O,70 n); turfa

hêmica, marrom-escura, com fibras longas (o,7o - o,40 m)i turfa

fibrosa gradando a hêmica, ¡narron-escura' com fibras longas

(0,40 - 0,10 n) e capeanento, solo turfoso (0'10 - oro0 m).

O INTERVALO V encontra-se presente apenas na seção El'fl

(0,88 - or3o Ír), constitui-se nas amostras da base (3), do meio

(2) e do topo (1).

A flora locaL declina da base (31'458) ao topo (24,]-22] t

enquanto, a flora regional possui as ¡naiores quantidades no neio

(59,378); na transição do intervalo Iv para o V, a prirneira

decl-ina e a segunda aunenta.

o póIen arbóreo (ÀP) apresenta-se mais expressivo no

meio (48,o421 e, o póIen não arbóreo (NAP) declina, da base

(I8t67Z') ao topo (I},ZLZ). Na transição do intervalo IV para o V,

o pólen arbóreo e o não arbóreo aunenta¡n en anbas as seções.

Na anáIise dos constituintes da ffora 1oca1, os

protístas apresentan as maiores quantidades na base (3,242l e

aumentam na transição do intervalo Iv para o v.

Ao longo de todo o intervalo, ocorrem Pseudoschizaea e

Desmidiaceae (-3,00?), chl,orococcaceae (-1,oot) e esporadicarnente

Zygnemataceae (-L, 0o*) .

os fungos declinarn da base (25,L08) ao topo (19'818) e,

reduzem-se na transição do intervalo IV para o V. con arnpla

distribuição, ocorren PezÍzacea (-1,00å), Denatiaceae (-l-5,00å) e

ocaslonalrnente, Perisporiaceae Melanosporaceae, sordariaceae,
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Sphaeriaceae e Lycoperdaceae (-1,00*) .

As briófltas são mais expressivas no topo (o,442) e

declinam na transição do intervalo fV para o V' Com distrÍbuição

irregular, ocorren sphagnaceae e Anthocerotaceae (-L'o08) .

As ervas aquáticas decl,lnam da base (3,o88) ao topo

(0,888) e apresentam o mesmo padrão na transição do intervalo IV

para o v. Encontram-se presentes, em todo o intervalo,

Caryophyl- taceae - Drynaria e Cyperaceae (-1'00&). OÕasionalmente

aparecern Haloragaceae - Myriophyllun, Eriocaulaceae (-L,008) e

onagraceae (-2 r 00*) .

A flora de pteridófitas é mais significativa na base

(2I ,).94|' e dectina na transição do intervalo IV para o v. ocorren'

en todo o intervafo, Aspl-eniaceae ('2,008) , Blechnaceae,

cyatheaceae, Pteridaceae (-1,oot), Dennstaedtiaceae (-5,004),

Gleicheniaceae (-8,00?), Polypodiaceae (-3,008), Lycopodiaceae e

Se l ag ine L laceae

Vittariaceae, Schizaeaceae e Lophosoriaceae (-L,0o?).

A vegetação caracterfstica de terrenos firmes, nas

úmidos, cono nargens fluviaís e de pântanos, encontra-se

representada, e¡n todo o intervalo, por Salicaceae - Sa1ix,

Urnbelliferae (-4,00?), Palnae, Euphorbiaceae - ATchornea (-1r008)

e Sebastiana (-4,00?). De forna irregular ocorrem MaLvaceae,

sapotaceae - chrysophyfTun, Leguminosae - I4imosa e Etythrina,

Melastomataceae e Gentianaceae (-1,0oå) .

Na flora regional, as ervas canpestres diminue¡n da base

(14,o98) ao topo (8,7L2) e elevam-se na transição do intervalo IV

pars o V. A f,åmflla compoEftåe ó a ¡nal,e abundqnt€, óofrÒ póqueno

(-4,008). IreguLarmente, encontran-ge
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declfnio da base (6,3LZ) ao topo (6'07t). Enquanto Poaceae, e¡nbora

presente em todo o intervalo, apresenta as ¡naiores quantidades na

base (2,642),

outras ervas, con ampla distribuição, são representadas

por Brassicaceae (-3roo8), clusiaceae, convolvulaceae e Rubiaceae

- Borretia (-1,00?). De forna ocasional, estão presentes

Amaranthaceae - Pfaffia, Apocynaceae - MandeviTTa, Labiatae e

Pol-ygal"aceae - Eredêtneyera (-L,008) .

A vegetação caracterlstica de cerrados, em todo

intervalo, apresenta Nyctaglnaceae - Plsonia (-2,008)

Pal¡nae (-1,00e). Com distribuição irregular, ochnaceae - ouratea,

Malvaceae - AbutiTon, Leguminosae - Mimosa e Etythtina (-1,008).

Às árvores e arbustos de fl-orestas, estão presentes em

todo o intervalo, representadas por chloranthaceae - Hedyosnum

(-15,oo&) e Salicaceae - .sa]ix (-4,oot)' Esporadicarnente ocorrem

clusiaceae - synphonìa, Passifloraceae - PassilTora, Thynelaeâceae

- Daphnopsis, Apocynaceae - MandeviTTa, Moraceae e l-,abiatae

(-1,008).

A vegetação, que pode ocupar ftorestas tropÍcais e

cerrados, en todo o intervalo, apresenta CLusiaceae. Legurninosae -

Bauhinia, Myrtaceae - Eugenia, Malpighiaceae, Euphorbiaceae

ATchorn4-a, cïoton (-1,oot) e sebastiana (-4,00&). ocasionalnente

estão presentes Myristicaceae - Virola, Moraceae - Brosimun,

FLacourtiaceae - Banara, Myrsinaceae - Rapanêa, Leguminosae

Bauhinìa e Cassia, Gentianaceae, ErythroxyLaceae e Bignoniaceae

(-1,0o8).

A f,lora arbórea, de florêdtad Eerrênaõ e tropJ.aale , 6

o

e
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narcada por Unbelliferae (-4,008) em todo o intervaLo e com

distribuição irregular, por Araucariaceae - Araucaria,
Podocarpaceae - Podocarpus, Ericaceae, Labiatae (-j.,O0g).

As florestas sul-andinas encontram-se representadas por

Fagaceae - Nothofagus graças à ação dos ventos de sudoeste.

A vegetação que pode ocupar diversos arnbientes, cono

florestas serranas, tropicais e cerrados, apresenta em todo o

intervalo, Synplocaceae - SympTocos (-1,OOå), Aquifoliaceae - ITex
(-30,00t) e ocasionalmente Melastomataceae (-1,0O8).

A J.itologia do íntervalo, apenas na seção Et{l (0rBg -
0r00 rn), consta de turfa hêrnica, narro¡n-escura, com algurnas fibras
longas (0,88 - O,60 n) e turfa fibrosa, narro¡n-escura, com fíbras
longas (0,60 - 0,00 m),

3 - ÁREA DE TAUBATÉ

As seções dessa área corresponden às sondâgens, Taubaté

- Ponto 1 (ne5) e Taubaté - Ponto 2 (na6), aqui denominadas de TB1

e TB2. os respectivos diagrarnas quaLitativos e quantitativos
encontran-se nos anexos V e VfII.

Al-gumas fanfLias estão presentes en todo o perfil
(excluindo o intervalo I da fB2). En anbas as seções ocorrem as

famllias Dematiaceae, Sordariaceae, cyatheaceae, polypodiaceae e

Compositae, Na TB1, tarnbém se encontran Zygnemataceae,

Gleicheniaceae, Pteridaceae, Leguninosae, Aquifoliaceae,
Euphorbiaceae, tfalpighiaceae e poaceae.

O INTERVÀ¡¡O I, na s€gão 1!81 (4,76 - 7178 m), oonotftuf-
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se nas amostras da base (15), do neio (14) e do topo (13); na TB2

(3,80 - 3,60 m), é representado na anostra 13, que é estéril, não

possui palinomorfos, nem restos de vegetais.

Na seção fBl a flora regional domina a local; apresenta

na base da prirneira 33,332 e declina abruptanente no topo para

3,772i enquanto a segunda, na base possui 3,038 e no topo L,892.

O pó1en arbóreo (AP) apresenta na base 4 t76Z e no topo

L,892í enquanto, o pólen não arbóreo (NÀP) possui na base 29,442 e

no topo 1,898.

Na análise dos constituintes da fLora local,
protistas não estão presentes. As briófitas ocorre¡n apenas na bâse

(o,e7Z) e são representadas pela farnflia Anthocerotaceae.

Os fungos são rarfssimos, na base apresentam ]- r3OZ,

estão ausentes no meio e, no topo possuen 7,894, con a presença da

famflia Dernatiaceae.

As ervas aquáticas ocorren apenas na base e em pequenas

quantidades (-1,00t), sendo representadas apenas pelas famflias
cyperaceae e Polygonaceaê - PoTygonun.

A flora de pteridófitas é donrinante, aumenta da base

(63,642) ao topo (94,34t) . Em todo o intervalo aparecem as

famflias Cyatheaceae (-14,0o8), G].eicheniaceae (-e4,OO&) i
Po l-ypod i aceae

(-6, OOå) , Com dÍstribuição esporádica encontran-se present,es,

Blechnaceae (-6,0o8), Dennstaedtiaceae (-2,OOZ), Lycopodj.aceae

(-3,008) e Pteridaceae (-1, o08) .

A flora regional caracterfstica de terrenos firnes, mas

(r¡nldos, co¡no de margene fluvialÊ e de pântanocr, apr€Eênta apanae



na base a fanflia Malvaceae - Abutilon (-1,004).

Na flora regional, as ervas campestres dominarn na base

(28 t57*) e declina¡n no topo (1,89t). A fanflia mais abundante é a

Poaceae, que possui na base 16,45*, diminui no meio para 4,354 e
está ausente no topo. Já a fanftia Compositae ocorre em todo o

intervaÌo, apresenta na base LO,a2Z e declina no topo para 1,898.

Àinda se encontran presentes, na base, as ervas da farnllia
Rubiaceae - Borreria (-L,00&) .

A vegetação, que ocorre em florestas e cerrados,

apresenta apenas a famllia Proteaceae na base (-1,0o8) e aquela

que pode tanbén ocupar o cerrado, possui Malvaceae - Abutì7on

na base (-1,0oå),

serrana s

(-2,00t)
(-3,ooe)

apresenta

A vegetação arbórea, que ocupa florestas tropicais,
e cerrados, constituí-se de Symplocaceae - SynpTocos

em todo o intervalo, Aquífoliaceae

e Labiatae na base (-1foot),

A litologia do intervalo, na seção TBz

areia grossa cinza-clara.

A TB1, constitui-se de argila arenosa fina, cÍnza-clara,
bastante nicácea (4t76 - 4,L2 m) e argila cinza a cinza-cÌara,
bastante plástica, con poucos fragmentos vegetais diversos e mica

(4,L2 - 3,78 n) .

O INIERVAIJO II, na seção TB1 (3,7A - 3,18 m), constitui-
se nas amostras da base (12) e do topo (11)i na TB2 (3,60 -
2,o8 m), é representado nas amostras da base (12 e Lj.), do rneio

(1o) e do topo (9 e 8).

Na seção TB1, a flora regional dornina a local, nas ambas
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- ITex na base

(3,80 - 3,60 n),
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se elevam no topo. A primeira apresenta na base 3L,552 e no topo

5a,4LZì a segunda, possui na base 2t782 e no topo L6t4aZ. Na T82

ocorre o inverso, a fLora local domina a regional; a primeira,

aumenta da base (42,7oZ) ao topo (72,IoZ); a segunda, declina corn

oscilações da base (29,I92) para o topo (25r60&),

O pólen arbóreo (AP), na 6eção TB1, apresenta na base

5,80& e no topo 6,022ì enquanto, o pólen não arbóreo (NAP) aunenta

abruptamente da base (29,232) ao topo (55,95å). Na TB2, o pó1en

arbóreo (ÀP) eleva-se da base (7,2921 ao topo (13,658),' já o póIen

não arbóreo (NAP) declina co¡n oscilações da base (22,83*) ao topo

(13,538).

Na anáIíse dos constituíntes da flora loca1, os

protistas, na seção TB1, são mais expressívas no topo (1r03å). Na

TE2, possuen o nesno comportanento, co¡n as maiores quantidades no

topo (1, 09å) , mas o valor máxi¡no está na penúItima amostra

(8,688).

Na TB1, Pseudoschizaea ê a mais abundante (-1r004) e

distribui-se ern todo o intervalo, as fanflias Desmidiaceae e

Zygnemataceae (-L,ooå) estão presentes apenas no topo. Na TB2 a

fanllia Zygnemataceae encontra-se en todo o intervaLo, con as

maiores quantidades na penúItima amostra (7,l-441 , Desmidiaceae,

Chlorococcaceae e Pseudoschizaea são raras (-1,00å) e distribuem-
se dê forma esporádica ao Ìongo do intervalo.

Assinala-se a presença da tecameba ArcelTa, de forna

arnpla en TEz e ocasional em TB1 , As espfculas de esponja ocorren

de forna esporádica em TB2,

Os fungoE, na seção TB1, encontram-Ée em pequenas
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quantidades, na base (o,462) e no topo (8,628),' na TDz são

extraord inariamente abundantes, na base (4L,3oZ) e no topo

(6e,81å).

A famllia Dematiaceae ocorre en todo o intervalo de

ambas as seções, sendo a mais abundante, na TB1 (-7,oo8) e na TB2

(-49,00å) .

A seção TB1 encontram-se ainda, mas de forna esporádica,

as famflias Hypocreaceae, Melanosporaceae e Sordariaceae (-2,00*).

Na TB2 estão presentes sordariaceae (-3,008) en todo o intervalo,

Microthyriaceae, Perisporiaceae, Pezízaceae, Hypocreaceae,

Me lanosporaceae, I-,ycoperdaceae, Tilletiaceae e Àlbuginaceae

(-2,ooà), distribuem-se esporadica¡nente ao l"ongo do intervalo.

As bríófitas, na seção 1f82, encontran-se presentes na

base (-1,00¿), ausentes no rneio e no infcio do topo (2,23å). Na

TB1, ocorrem em todo o intervalo, coÌn as maiores quantidades no

topo (5,1-33).

Na TB1, as famflias Sphagnaceae e Anthocerotaceae

ocorre¡n e¡n todo o intervalo, a prineira (-1,oot), a segunda con as

maiores quantidades no topo (-5,008); já nicciaceae ocorre somente

no topo (-1,008) . Na TB2, encontrarn-se sphagnaceae (-2too9) |

Ricciaceae e Anthocerotaceae (-1-,008) .

As ervas aquáticas são pouco expressivas em anbas as

seções; na TB1, as maiores quantidades estão no topo (1,718); na

TB2, encontram-se na penhltima anostra (2,4O2r.

Na TB1, as fanflias cyperaceae e caryophyÌlaceae ocorren

em todo o intervalo e com valores inferiores a L,003, Polygonaceae

- PoTygonum, Haloragaceae - MyrTophyTTum e Eriocaulaceae
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encontram-se apenas no topo e co¡n baixas quantidades (-L,008).

Na TB2, apresentam-se en todo o intervalo, PoLygonaÇeae

- Polygonum, nais expressÍva no rneio (1,,642) e Rumex (-1,oo&). De

forma esporádica, ocorrem Nynphaeaceae, Caryophyllaceae

Drynaria, Haloragaceae -
Utticularia, onagraceae, cyperaceae e Eriocaulaceae ern quantJ-dades

inferiores a 1,00&.

A flora de pteridófitas, em ambas as seções, decLina

abruptarnente da base ao topo. Na TB1, as rnaiores quantÍdades,

ocorren na base (65,668) e no topo (24,9O*l i na TE2, a redução é

bastante acentuada, na base (28,11?) e no topo (2tL7Z).

Em todo o intervalo de TB1, ocorrem as farnflias,
Cyatheaceae (-6,008), Gleicheniaceae, Polypodiaceae (-13,008),

Pteridaceae, Lycopodiaceae (-2 tooàl e Selaginellaceae (-3S,oOt).

Encontram-se tambérn presentes apenas no topo, as famfllas
Dennstaedtiaceae, Hymenophyllaceae e Vittariaceae, em quantidades

baixas (-1,0o8) .

Na TB2, corn distribuição en todo o intervalo, encontra¡n-

se cyatheaceae (-9,008), Dennstaedtíaceae, Blechnaceae (-2,OOZ),

Polypodiaceae (-4,00&), cÌeicheniaceae (-i-3,OOt) e pteridaceae

Myriophyl-Iun, Lent ibular i aceae

(-5,o0?).

Lophosoriaceae, Schizaeaceae, Vì-ttariaceae, Lycopodiaceae e

Selag inel J.aceae encontran-se de forrna esporádica e em pequenas

quantidades (-2, oot) .

A flora regional, caracterfstÍca de terrenos firmes, nas

úmidos, como ¡nargens fluviais e de pântanos, é representada na

seção î81, pelas fa¡nflias Salicaceae - Salix, Sapotaceae

Às fanflias Aspleniaceae, Dryopteridaceae,
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ChrysophyTTun e Umbelliferae, que ocorrem em todo o intervalo em

quantidades inferiores a 2tooYì )â Malvaceae, Euphorbiaceae

Sebastìana, Alchornea e Gentianaceae, estão presentes sonente no

topo e com baixas quantidades (-1,00å),

Na TB2, en todo o intervalo, ocorre¡n as fa¡nf lias
Leguminosae e Euphorbiaceae

quantidades inferiores a 3,008 e L,003. Esporadicanente também se

encontram presentes as famflias MaLvaceae, Salicaceae - Sa7ix,

Rosaceae, Leguminosae - SchizoTobium, Erythrina, Mirnosoideae,

Melastonataceae, Euphorbiaceae

ATTophylus, Gentianaceae, U¡nbelliferae e Palmae, em guantidades

inferiores a 1, oog,

As ervas campestres são doninantes na seção TB1,

apresentam na base 25t752 e no topo 52t462:, na TEz, possuem na

base 22 t2QZ e declinarn co¡n oscilações no topo para L!,964,
situação inversa.

As famfLias Poaceae e Cornpositae são as nais abundantes.

Na 1181, Poaceae apresenta na base L7,872 e no topo 40tZgZi )â
Compositae, é rnenos expressiva, na base (6,962) e no topo (9,642),

Na TEz, Poaceae possui na base 18,633 e no topo Io,a7Z; enquanto

co¡npositae é ¡nais significativa na segund,a amostra da base corn

3,272, declinando corn oscilações no topo para O,7ZZ.

Outras ervas campestres tanbé¡n se encontram presentes, a

maioria em baixas quantidades (-1,00&). Na seção TB1, encontra-se

em todo o intervalo Malpighiaceae; esporadicamente estão presentês

Polygalaceae - Bredemeyera I convolvul-aceae ê lJabiatae e no topo

ocorren Amaranthaceae - Pfaffiat Acanthaceae - JustÍcia e

- Alchornea e Sebastiana e¡n

Dalechampia, Sapindaceae



Rubiaceae - Borreria.
Em todo o intervalo de TE2, a fanflia Malpighiaceae

possui os maiores valores próximo ao topo (-2,OOZ). IrreguLarnente

e, em quantidades reduzidas (-1,008), encontran-se Amaranthaceae -
Gomphrena e PfaÍ1ia, Acanthaceae - ,Justicía, Brassicaceae,

Polygalaceae - BÍedemeyera, Convolvulaceae, L.,abiatae e Rubiaceae -
Borreria .

A vegetação arbórea, caracterlstica de cerrados, na

seção TB1, apresenta Malvaceae (-1, OOå) apenas no topo do

intervalo. Na !IB2, encontram-se de forrna irregular e en

quantidades reduzidas (-1,008), Nyctaginaceae - Pisonia,

Bombacaceae - Pseudobombax, MaLvaceae - Abutilon, Rosaceae

Sanguisotba, L,egumínosae - CaTl-iandra e Erythrina.
A f l"ora arbórea, que ocupa florestas tropicais, en todo

o intervalo da seção TB1, apresenta chloranthaceae - Iledyosnun,

Passifloraceae - Passi.fTora, Labiatae e Salicacea€- - SaLix t em

quantidades inferiores a 2,00*. Na 1[82 encontran-se ao longo do

interval-o, ChLoranthaceae - Hedyosnurn (-1, OOg) , Quiínaceae

Quiina (-5,00å) e L,eguninosae (-2,OOt). Esporadica¡nente e em

baixas quantidades (-1,008) , ocorre¡n Moraceae - Sorocea,

PassifLoraceae - PassifTora, Salicaceae - Salix, Labiatae,

Thymel-aeaceae - Daphnopsis e Clusiaceae - synphonia.

A fLora que ocupa cerrados e fLorestas tropicais, em

todo o intervalo de TB1, constitui-se de Malpighiaceae,

Convolvulaceae e Sapotaceae en quantidades inferiores a 2,008. No

topo, com valores baixos (-1,00?) , ocorrem Flacourtiaceae

Banata, Myrtaceae - Eugenia, Myristicaceae - Virola, Proteaceae.
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Euphorbiaceae - ATchornea

ErythroxyLaceae e Bignoniaceae,

Na TB2 | ao l-ongo do intervalo e em quantidades

inferiores a 3 | oo?, encontram-se presentes Euphorbiaceae

ALchornea e Sebastìana, Leguminosae e Malpighiaceae.

ocasionalrnente e de forma rara (-1,008), ocorre¡n Ulmaceae,

Moraceae - Brosimum, Flacourtiaceae

Symphonia, Myrsinaceae - Rapanea, Legurninosae - Bauhínia, Cassia,

Piptadenia, Acacia e Machaeriun, Proteaceae, Loranthaceae,

Euphorbiaceae - Da.Z.echanpia e Croton, Sapindaceae - ATTophylus,

Gentianaceae, Myrtaceae - Eugenia, Erythroxylaceae, Boraginaceae,

Malpighiaceae - Heteropteris, AraLiaceae - Didynopanax,

Convol-vulaceae e Bignoniaceae - Pyrostegia.

A vegetação que ocupa florestas serranas e tropicais, na

seção TB1, em todo o intervalo e en balxas quantfdades (-1,008),

ocorre¡n as fa¡nf lias Labiatae e UmbelÌiferae.

Na TB2, esporadicamente e de forna rara (-1,00t) ,

encontran-se presentes UmbeIliferae, Lecythidaceae - Cariniana,

Podocarpaceae - Podocarpus e Labiatae,

A presença de Betulaceae - Ä-lnus, en T82, nostra que

esses representantes das florestas sul-andinas, foran

transportados peLos ventos de sudoeste.

A flora, que ocupa diversos a¡nbientes como cerrados,

florestas serranas e tropicais, na seção TB1, apresenta

symplocaceae - sympTocos (-1, ooå) e¡n todo o intervalo e

AquifoLiaceae - 1Lex (-1,0ot) apenas no topo.

Na tIB2 | Aqulfoliaceae - ITex encontra-se em todo o
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e sebastiana, centianaceae,

Banara, cLu6iaceae
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intervalo mas com valores baixos (-1,008). EsporadÍcamente e com

pouca expressão (-1,00?), ocorren SympLocaceae - SympTocos,

Marcgraviaceae - Jvoranthea, Saxifragaceae e Melastomataceae.

A litologÍa do interval"o, na seção TB1 , consta de argila
turfosa, cinza-escura, bastante pIástica, com fragmentos de

vegetais diversos (3,7a - 3,48 n) e turfa sáprica, levemente

argi).osa, marron-escura a preta, com fragrnentos de vegetais

diversos ( 3,48 - 3, L8 m) .

À TB2. constitui-se de argila rnicácea, cinza, levemente

arenosa (3,60 - 3,29 m) i argilâ cinza-escura, bastante plástica
(3t29 - 2,98 n)i argila turfosa, cinza-escura, com fragrnenÈos de

vegetais diversos (2t9A - 2,68 nn) t turfa sáprica, gradando a

hêmica, marron-escura, com abundância de rnateriaL l-enhoso, cascas

(2,6a - 2r38 n) e turfa sáprica, marro¡n-escura, Ievemente arenosa,

com frag¡nentos de vegetais diversos (2,3A - 2,og n).
O INTERVALO III, na seção TBl (3,18 - 2t28m), constituí-

se nas amostras da base (10), do meio (9) e do topo (8); na TB2

(2,OA - 1,21 n), é representado nas anostras da base (7). do Ìneio

(6) e do topo (5).

Na seção TB1, a flora local do¡nina a regional. A

prirneira possui na base L7,542, no meio 73 t1-BZ e no topo 5a,zLïi a

segunda aumenta da base (4t272) ao topo (36t7o*).

Na TB2, a fLora local dornina na base e no neio, enquanto

a regional no topo. A primeira possui na base 89,652 dj.¡ninui no

topo para 43 to9Z e a segunda, aumenta da base (8,568) ao topo

(46,81-2). Na transição do intervalo fI para o III, a flora locaL

eIêva-se, enquanto a regionaì- declina, no entanto, no intervalo
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IIf as floras rêgíonal e local são mais expressÍvas que no II.
O pó1en arbóreo (AP), na seçâo TB1, aumenta da base

(1 t87Z) ao topo (L4,252'), assim cono o pólen não arbóreo (NAP), na

base (6,328) e no topo (39 t52Zr. Na TB2 o pó1en arbóreo eLeva-se

da base (l-,848) para o meio (18,708) e declina no topo (16,4gZ) |

já o pólen não arbóreo aumenta da base (7,5L2) ao topo (33,068).

Na transição do intervalo TI para o III, o pólen arbóreo

(AP) e o pólen não arbóreo (NAP) sofrem redução em ambas as

seções.

Na análise dos constituintes da ffora J-ocal, os

protistas, na seção [81, elevan-se da base (0,05&) ao topo

(4t232), na TB2 tanbén aunentan da base (2,55&, ao topo (8,7L2).

Na transição do intervalo fI para o III, essas algas reduzen-se na

primeira seção e elevam-se na segunda. Verifica-se dessa forma que

são mais abundantes na borda da turfeira.
Ao longo do intervalo das duas seções, encontra-se a

famflia Zygnemataceae, que é a rnais abundante, ern TB1 (-g,oO3) e

em TB2 (-5,003); Desrnidiaceae ocorre esporadicamente e com

valores baixos (-l-,0o2) e Pseudoschìzaea (-2, OOt) está presente

apenas no topo da TE2.

Assinal-a-se a presença da tecarneba ArceIIa, em todo o

intervalo de ambas as seções e de espfcuLas de esponja, de forma

ampla ern TB2 e esporádica en TB1.

Os fungos, na seção TB1 aunentam en relação ao intervalo
anterior e da base (L3,S0å) para o neio (6L,724) e dectinan no

topo (37,2oZ). Na TB2 eleva¡n-se em relação ao interval-o anterior e

reduzen-se da bâse (86,522) ao topo (3O,2OZ).
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As famllias Sordariaceae e Dematiaceae ocorren em todo o

intervalo de ambas as seções, rnas a últÍma é a mais abundante, na

TBI as maiores quantidades estão no neio (58,968) e na TE2 na base

(64,322) , Encontran-se ainda, en ambas as seções, em baixas

quantidades (-1,008) e de forma esporádica, as fa¡nf lias
Melanosporaceae e Perisporiaceae, enquanto, a Lycoperdaceaç ê

esporádica na TB1 e presente em todo o intervalo da TB2, onde

tanbén aparece Pez izaceae.

As briófitas, na seção TB1, ocorrem apenas na base

(L,00å). ,fá na TB2, estão presentes na base (0,04*), ausentes no

rneio e reaparecem no topo (2t582).

Na TB1, encontram-se Sphagnaceae e Anthocerotaceae

apenas na base e em baixas quantidades (-1,00å). Na TB2, est.ão

presentes as famflias Sphagnaceae na base e proxinidades do topo

(2,008) e Ricciaceae (-L,OOt) na segunda amostra da base e

proximidades do topo.

À,s ervas aquáticas, na seção lB1, são pouco abundantes e

declinam ern relação ao intervalo anterior, apresentam na base

O,54& aumentando no topo para L,6QZ. Na TB2 aunentam en reLação ao

intervalo anterior e da base (2,692) ao topo (16,822).

Na seção TB1 | con distríbuição ern todo o Íntervalo,
ocorrem Cyperaceae (-L3,008), Polygonaceae - Polygonun,

Onagraceae - Ludwigìa (-L,008) e Caryophyllaceae - Drymarìa

(-2 roo3). De forma esporádica, encontram-se Nymphaeaceae,

Lentibu Iariaceae - Utricutaria, Eriocaulaceae e Iridaceae
(-1,00E) .
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Na TB2, en todo o intervalo, ocorrem PoÌygonaceae -
PoTygonum e Rurnex (-1",00å) ; irregularmente, Nynphaeaceae,

Onagraceae - f,udwigia, Caryophyllaceae - Drymaría, EriocauLaceae e

fridaceae (-l-,00*) .

A ftora de pterldófitas, na seção TB1, eleva-se na basê

para 75 t'722 em rel"ação ao intervalo anterior e declina ern direção

ao topo para 4,148. Na fB2, reduz-se na bage (L,462) em relação ao

topo do intervalo anterior e volta a eLevar-se en direção ao topo

(e ,2oz') ,

Na seção TB1 e ao longo de todo o intervalo' ocorren

cyathaceae, Gleicheniaceae (-2too?), Polypodiaceae (-6,008),

Vittariaceaè (-5,00&) e selagineltaceae (-45.004). Esporadicanente

e em baixas quantidades (-L,0oå), encontran-se as fa¡nllias

Aspleniaceae, Dennstaedtiaceae, Blechnaceae, Schizaeaceae,

I-,ycopodiaceae e PterÍdaceae (-20,00*) .

Na TB2, ao longo de todo o intervalo, encontran-se as

farnflias, Gleicheniaceae (-5,008), L,ycopodiaceae, Pteridaceae,

Polypodiaceae e cyatheaceae (-1,003). ocasionalnente e de forma

rara (-1, ooå) , estão presentes Aspleniaceae, Blechnaceae,

Dennstaedtiaceae, Vittariaceae e selaginelLaceae (-2,oo?) .

À fLora regionat caracterfstica de terrenos firnes, como

margens fluviais e de pântanos, na seção TEl, em todo o interval.o,

estão presentes Euphorbiaceae - Sebastiana (-1r008) e de forna

esporádica Malvaceae, SaI icaceae

Al,chornea e Palmae (-1.00å) .

Na TB2, com distribuição e¡n todo o intervalo, ocorren

Salicaceae - Salix (-Lfoo8), L,egunlnosae (-2,oot) e Euphorbl,aceae

- Salix, Euphorbiaceae
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- Sebastiana (2t792). ocasionalnante e pouco expressivas (-1,008),

encontram-se Malvaceae, Leguninosae - SchizoTobium, Euphorbiaceae

- Alchornea, Gentianaceae, Unbelliferae e Palmae.

As ervas campestres, em ambas as seções, declina¡n na

base em relação ao intervaLo anterior, voltando a aumentar em

direção ao topo. Na TB1 apresenta¡n na base 2,532 e no topo 22,452,

Já na TB2 possuem na base 6,722 e no topo 30,342.

Às fanftias Poaceae e Conpositae são as mais abundantes.

Na trB1, Poaceae apresenta na base 1,588 e no topo L9 t722, já

Conpositae, é menes expressiva, possuÍ na base O,472 e no topo

L,742. Na TB2 Poaceae tem na base 6,47* e no Eopo 26,473, enquanto

compositae, apresenta os maiores valores no topo Qrf2*).
Outras ervas canpestres também se encontram presentes,

mas em pequenas quantÍdades (-1,oot). Na seção TB1, ocorrem ern

todo o intervalo as famfl-ias convolvulaceae e Acanthaceae.

Ocasionalnente apresentan-se Chenopodiaceae, Anaranthaceae

comphrena e Pfalliat Clusiaceae, Malpighiaceae, Polygalaceae -
Bredeneye;l:a e Rubiaceae - Borreria.

Na IB2, tanbén em pequênas quantidades (-L,00E) e ao

.Iongo de todo o intervalo encontran-se presentes Malpighiaceae,

Rubj-aceae - Borreria e de forna esporádica aparecem Amaranthaceae

- Gomphrena e Pfaffia, Brassicaceae, Polyga.Laceae - Bredeneyera,

Convolvulaceae e L,abiatae,

A flora arbórea, caracterfstica de cerrados, de forma

esporádica na seção TB1, apresenta MaLvaceae, Pal¡nae (-1,oot) e

Nyctaginaceae - Pisonia (-3,0o8) .

Na TB2, ao longo de todo o Íntervalo, ocorre
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Nyctaginaceae - Pjsonia (-1,008) e nenos constante Malvâceae e

Palmae (-1,00å).

A vegetação arbórea, de florestas tropicais, na 6eção

TB1 , de forma esporádica e rara (-1,0o?), apresenta chl"oranthaceae

- Hedyosnun, Passífloraceae - Passíf7ora e salicaceae - Sa7ix.

Na TB2, ocorren Chloranthaceae - Hedyosmutn, saLicaceae -
sal.ix e Legurninosae, todas em pequenas quantidades (-1,ooå) e en

todo o intervalo. con ocorrência menos ampla e rara (-L,008),

Quiinaceae - çuiLna, Passifloraceae - PassifTora, Legurninosae -
SchizoTobiun e Pityrocarpa, clusiaceae - Synphonia, Thymelaeaceae

- Daphnops ís e Labiatae.

A vegetação que ocupa florestas tropicais e cerrados, ao

longo do intervalo da seção TB1, apresenta Myristicaceae - ViroLa

(-7,ooa), convolvulaceae e Euphorbiaceae - Sebastiana (-Lr008).

Esporadicamente e em baixas quantidades (-1,00?), encontram-se

Ulnacae, cl"usiaceae, Myrsínaceae, Saxifragaceae, Euphorbiaceae -
Croton e Al"chornea, Anacardiaceae, Bignoniaceae, Erythroxylaceae e

Malpighiaceae.

Na TB2, con ampla distribuição, apresent,arn-se

Myristicaceae - ViroLa (-5,00å), L,eguminosae (-2,ooï),

Euphorbiaceae - sebastiana (-3,oo8), Malpighiacae (-2,OOZ),

Ulmaceae, Myrsínaceae - Rapanea e Erythroxylaceae (-L,00?). Con

ocorrência rara (-L,00å) e de forma esporádica, encontram-se

Leguminosae - Bauhinia e Acacia, Myrtaceae - Eugenia,

Euphorbiaceae - ATchotnea e croton, clusiaceae, Gentianaceae,

convolvuLaceae e Bignoniaceae.

A flora que ocupa florestas tropicais e serranas, na
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seção TB1, apresenta cunoniaceae - l¡l e ínmann ía (-2,008) no meio,

Saxifragaceae e Bignoniaceae (-L,OOA) no topo.

Na TB2, com distribuição esporádica e em baixas

quantidades (-1,00?), ocorren Lecythidaceae - Cariniana,

Saxifragaceae, UmbeLLiferae e L.,abiatae.

A vegetação que ocupa diversos arnblentes, cono cerrados,

florestas serranas e tropicais, na seção TB1, apresenta

Àquifoliaceae - fTex na base e Saxifragaceae (-1rOOt).

Na TB2, Aquifoliaceae - fTex (-!,008) ocorre en todo o

intervalo, já Saxifragaceae (-L,OOt) apenas no ¡neio e topo.

A litologia do intervalo, na seção TB1, consta de turfa
hêmica gradando a sáprica, de marrom-escura a preta, com alguna

areia e abundância de fragnentos vegetais diversos (3,18 -
2,88 n); turfa sáprica, narron-escura, com fragmentos de vegetais

diversos e areia (2,A8 - 2,58 m) e turfa extremamente argilosa,
argilo-siltosa, cinza-escura (2,55 - 2,28 n).

Na lIBzt consta de turfa sáprica, gradando a hêmica,

marrom-escura, com fibras longas e abundância de fragnentos de

vegetais (2r08 - 1,8L m) t turfa sáprica, ¡narro¡n-escura, co¡n

material lenhoso nuito fragnentado (1,81- - 1,51 m) e turfa
sáprica, marrom-escura, com alguns grãos de areia e fragmentos de

vegetais (1,51 - 1,2L n).

O INTERVALO IV, na seção TB1 (2,28 - L,70 n), constitui-
se nas anostras da base (7) e do topo (6) t nä TBZ (!,2L -
O,72 m), é representado nas anostras da base (4) e do topo (3).

A flora local donina a regional ern a¡nbas as seções. Na

!fB2r a prineira sofre u¡na pequena redução da base (57 t3o?, ao topo
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(52 t29Z); a segunda, tarnbém dininui, na base (36,722') e no topo

(35,42å). Na TB1, o comportamento da flora locat é similar,
diminui da base (84,752) para o topo (56,3ot) ; e a regional
aunenta da base (L]-,922) para o topo (26t6LZ). Na transição do

intervalo III para o IV, a flora local aumenta e a regional
dininui em ambas as seções.

O póLen arbóreo (AP), na seção TB1, eleva-se da base

(3,008) ao topo (]-6,252), assim como o póten não arbóreo (NAp), na

base (30,83?) e no topo (38,288). Na TB2, o pólen arbóreo au¡nenta

da base (14,L68) ao topo (L5 t94Z) e o póten não arbóreo dirninui na

base (23,692') e no topo (2L,982). Na transição do intervaLo fII
para o IV o póIen arbóreo (AP) e o póIen não arbóreo (NAp)

di¡nÍnuem en anbas as seções.

Na análise dos constituintes da flora local, os

protistas, na seção TB1, aurnenta¡n da base (I\,492) ao topo

(I2,422); na TB2 dimÍnuern da base (5,662) ao topo (4,96&). Na

transição do intervalo IIf para o IV, essas algas elevan-se na î81

e decl-inam na 182.

A fanflia Zygnemataceae está presente em todo o

intervalo das duas seções, na TB1 é abundante na base (11,498) e

no topo (L2,422), enquanto na TB2 | as maiores quantfdades

encontram-se na base (4 t72Z). Nessa últina, tambén ocorre

Pseudoschizaea, mais expressiva no topo (3,b48) e Denatiaceae

(-L,oot) na base. Em 181 tambén está presente GLoeotrl,chLa

(-1, oot) somente na base.

Assinala-se a presença da tecaneba ArceTl-a e de

espfculas de esponja, ao longo de todo o lntervaLo de anbas as



seções.

Os fungos, hâ transição do intervalo III para o IV,

aumentam em ambas as seções. Na TB1 declinam abruptamente da base

(5L,34?) ao topo (L8,50?), )â na TB2 a redução ê pequena, trâ base

(49,662) e no topo (45,422).

A farnflia Dematiaceae é a mais abundante em ambas as

seçõesr nâ TB1 as maiores quantidades encontram-se na base

(45,1,L2) declinando no topo (15,038). Na TB2 as menores

quantidades estão na base (3O,70?), aumentando para o topo

(42 tsOZ) .

Ocorrem ainda, âo longo de todo o intervalo em ambas as

seçõesr âs fanflias Sordariaceae na base da mais espessa (-5r008),

Lycoperdaceae com as quantidades mais expressivas no topo (-3,008)

da TB1 e Melanosporaceae (-1-r00?) na mais espessa.

Na seção TB2 ocorrem ainda de forma esporádica as

famflias Hysteriaceae, Perisporiaceae e Melanosporaceae (-Lroo8) .

As briófitas, na seção TB1, ocorrem apenas no topo (-0, l-O?) ;

na TB2 encontram-se em todo o intervalo e declinam da base (L1038)

ao topo (0,942) . Na transição do intervalo III para o fV, na TB1

continuam ausentes e na TB2 declinam.
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Na seção TB1 está presente apenas

Anthocerotaceae e na TB2 Sphagnaceae.

As ervas aquáticas, na seção TB1, aumentam da base

(2I,gLZ't ao topo (25,2L2) , enquanto, na TB2 são pouco expressivas,

na base (0,942) e no topo (1-,09?). Na transição do intervalo IfI
para o IV, estas ervas elevam-se na primeira seção e declinam na

segunda.

a famflia
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Ern todo o intervalo de TB1, ocorrem polygonaceae -
Polygonum (-6,008) , Onagraceae (-8,O0å) , Cyperaceae (-22,OOZ) ,

Caryophyllaceae (-1,00?) e com distribuição irregular,
Nymphaeaceae (-1,00t) e Polygonaceae - Rumex (-2tOoZ).

Na TBz, com ampl-a distribuíção, está presente

PoLygonaceae - PoTygonun (-L,008) . ocasional-mente encontran-se

Polygonaceae - Ru¡nex, Haloragaceae - MyriophyTLumI onagraceae,

Lentibulariaceae - tJtricuTaria, CaryophylLaceae - Drynaria,
Primulaceaef campanulaceae, Eriocaulaceae e Juncaceae (-1rOOå).

A flora de pteridófitas, na seção TB1, aunenta da base

(3,33å) ao topo (16,81-t), na TB2 tanbén se eLeva e apresenta na

base 4,L88 e no topo LL,67Z. Na transição do intervalo fIf para o
fV, essa flora declina en anbas as seções.

Em todo o intervalo de TB1, ocorrêm Aspleniaceae

(-4,00&), Cyatheaceae (-2tOO4l-, Glelcheniaceae, pteridaceae

(-1,oo8) e Polypodiaceae (-3,00?). Esporadicamente encontram-se

Selaginellaceae (-2,oo?), Dryopteridaceae e Dennstaedtiaceae

(-1,00å).

Na TB2 | com anpla distribuição, estão presentes

Asplenlaceae, Cyatheaceae, polypodiaceae, Selagine J. J.aceae

(-L,00?), Gleicheniaceae (-8.00å), pteridaceae, Lycopodiaceae

(-2r008) e ocasionalnente ocorre Dennstaedtiaceae (-1,OOA).

A flora que ocupa terrenos firmes, nas úmidos, cono

nargens fluviais e de pântanos, en todo o intervalo da seção TB1,

apresenta Euphorbiaceae - Seþastlana (-3,00&), palnae (-1,009) e

i-rregularrnente, ocorrem Malvaceae, Legurninosae - SchizoTobìun,
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Euphorbiaceae - Alchornea e Sapindaceae - A77ophyl-us (-1,008).

Na TB2, ao longo de todo o intervalo, encontran-se

Palmae, Unbelliferae, centianaceae, Euphorbiaceae - Alchornea

(-1,00e) e seþãstia¡a (-4fooE), com distribuição nais restrita
Sapotaceae - ChrysophyTTum e Melastomataceae (-L,00&),

Na flora regional, as erva€r canpestres na seção TB1

aument.am da base (8 t92Z) ao topo (10,368). Enquanto, na TB2

declina¡n da base (22,562') ao topo (L9,538), Na transição do

interval^o III para o IV essas ervas reduzen-se en ambas as seções.

A fa¡nf lia Poaceae é a ¡nais abundante nas duas seções, na

TB1 apresenta as naiores quantidades no topo (-8,ooå) e en TB2

(2I,262) na base. A fanflia Cornpositae é nais expressiva na seção

TB2, no topo (7,40&) e na TB1 tambén no topo (I,L2Z).

outras ervas, con ampÌa distribuição, são representadas

por Polygalaceae - Bredemeyera (-3,00å) e Rubiaceae - Borreria
(-2f0o8). De forna irregular, clusiaceae (-L,oot), Malpighiaceae e

Convolvulaceae (-2,OOZ) | na seção TB1,

Na TB2, en todo o intervalo, encontram-se Amaranthaceae

- eomphrena, Brassicaceae, Polygalaceae - Btedeneyera, Rubiaceae -
Borreria (-1,008) e Malpighiaceae (-2,008). ocasionalnente esÈão

presentes Amaranthaceae - Pfaffia, Labiatae, Acanthaceae (-1,00?).

A flora de cerrados, ao longo de todo o intervaLo de

TD1, apresenta Palmae (-L,004) e de forrna írreguJ-ar Nyctaginaceae

- Piso¡ia (-6,004) e Malvaceae (-1,o08). Na TB2, ocorre Pal¡nae

(-1,008) en todo o intervalo e Bonbacaceae - Pseudobombax (-1,008)

apenas no topo.

À vegetação caracterfstica de floreÉtas tropicais na
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seção TB1, ao longo de todo o intervalo, apresenta Passifloraceae

- PassifTora (-2,ooe") e corn distribuição esporádica Chloranthaceae

Hedyosmum, Phytol-accaceae

SchizoTobiun (-L,0o?). Na TB2t com ampla distribuição, ocorrem

Chloranthaceae Hedyosmum, Passifloraceae Passíf7ora,

Leguminosae Pítyrocarpa (-L,oOå), Clusiaceae Synphonia

(-2,OOZ) e ocasionalrnente Thymelaeaceae - Daphnopsis e Labiatae

(-1, oo3) .

A vegetação que ocupa florestas tropicais e cerrados, ê[

todo o intervalo de TB1, é representada por Myristicaceae

Virola (-2,OOZ), Myrsinaceae, Euphorbiaceae Croton (-Lr00?) e

Sebastiana (-3,008). Com distribuição esporádica, encontram-se

Ulmaceae, Nyctaginaceae Guapíra, Clusiaceae, Leguminosae

PhytoTacca e Leguminosae

Bauhinía, Euphorbiaceae

(-l-,00?) , Malpighiaceae e Convolvulaceae (-2,OOZ) .

Na TBz I ao longo do intervalo, ocorrem Myristicaceae-

VíroLa (-7 tOOe.) , Myrsinaceae Rapanea, Clusiaceae, Matpighiaceae

(-2,OOZ), Euphorbiaceae

Sebastiana

Ulmaceae (-1-r003). Ocasionalmente, encontram-se Flacourtiaceae

Banara, Sapotaceae ChrysophyTTun, Leguminosae Bauhinia e

Cassia, Myrtaceae - Eugenia e Bignoniaceae (-Lrooå).

A flora que ocupa florestas serranas e tropicais, ao

longo do intervalo de TB1, apresenta Lecythidaceae Cariniana,

Umbelliferae e Labiatae (-1-,003). Na TB2, ocorre apenas no topo

Ericaceae (-1-, OOå) .

A vegetação qu6 habita dLversoe amblentee, oomo

Alchornea, Sapindaceae ATTophyTus

(-4, oo?) ,

Alchornea ,

Gentianaceae,

Croton (-1-, O0å) e

Erythroxylaceae e
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florestas tropicais, serranas e cerrados, na seção TB2, apresenta

Aquifoliaceae - ITex (-1-,003) em todo o intervalo e

esporadicamente symplocaceae - sympLocos, Melastomataceae

(-1¡00&). Na seção TB1 não existem representantes.

A lítologia do Íntervalo, na seçáo TB1 , consta de turfa
bastante argilosa, preta a acinzentada (2,28 - 1,98 n) e turfa
sáprica, argilosa, narron-escura a acinzentada (L,98 - L70 m).

A seção TB2, constitui-se de turfa hênica, gradando a

sáprica, marrom-escura, com abundância de fibras (I ,27 - 0,96 n) e

turfa hê¡nica, gradando a sáprica, narrom-escura, con fragrnentos de

vegetais diversos (0,96 - o,72 m).

O INTERVAÍTo V, na seção TB1 (1,7O - O,2O n), constitui-
se nas anostras da base (5 e 4), do neio (3) e do topo (2 e 1);

TB2 (O,'72 - O,20 m), é representado nas amostras da base (2) e do

topo (1).

À flora local, na seção lB1, aunenta da base (45,06å) ao

topo (62 t93Zl e apresenta as ¡naiores quantidades na amostra 2

(77 t3AZ,, Na TE2 declina da base (56 t32*) ao topo (32,36t). Na

transição do intervalo IV para o V, declina na primeira e aumenta

na segunda.

A flora regional, na TB1, reduz-se da base (4I,762) ao

topo (L6,48Z, e na TB2, eleva-se abruptamente da base (23,232) ao

topo (46,888). Na transição do intervalo fV para o V, essa f .Lora

aumenta na primeira seção e declina na segunda.

O pólen arbóreo (AP), na seção TB1, reduz-se da base

(22,L72) ao topo (5 ¡292'), o pó1en não arbóreo (NAP) també¡n declina

com oacilaçõee da base (59,75t) ao topo (L5r99t). Na EE2 o pólên
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arbóreo (AP) eleva-se da base (9,792') ao topo (2O,852) e o pólen

não arbóreo (NAP) tanbén aunenta da base (77,782) ao topo

(3f ,972). Na transição do intervalo IV para o V o pólen arbóreo

(AP) aunenta na prírneira seção e declina na segunda, o póIen não

arbóreo (NAP) possui o ¡nesmo cornportanento, eleva-se na prineira
seção e declina na segunda,

Na anáIise dos constituintes da flora local, os

protistas, na seção TB1, aunentan con oscilações da base (4,272)

ao topo (5,848) . Na TB2 declina¡n da base (1,2,332,') ao topo

(LOt32Z). Na transÍção do intervaLo IV para o V, essas algas

aumentam na sequnda seção e declina¡n na prirneira,

Em todo o intervalo da seção TB1, ocorrem Desmidiaceae,

Zygnernataceae (-5,008) e de forna Írregular Pseudoschizaeae e

Chlorococcaceae (-1,00?). Na TB2 encontran- se Pseudoschizaeae

(-2,00&) , Zygnemataceae (-12, o08) em todo o interval-o e

Chlorococcaceae apenas no topo (-1,00&).

Assinala-se a presença da teca¡neba ArceTTa e de

espfculas de esponja, en todo o intervalo de TB2 e de forna

esporádica em TB1.

Os fungos, na seção TB1, aumentarn abruptamente da base

(6,952) ao topo (57,952), com as maiores quantidades na anostra 2

(72,O94). Na TB2, declinarn da base (36,oo8) ao topo (16,438). Na

transição do intervalo IV para o V, declinam em ambas as seções.

Em todo o intervalo da seção TB1, estão presentes

Sordariaceae (-3,oob) | L,ycoperdaceae (-25,OOZ), Dematiaceae

(-42,oo?) e ocasionalnente encontram-se Mlcrothyriaceae,
Perlsporiaceae, MelanoBporaceaê (-1root) e Pezlzaceae (-2,oot) .



Na TB2, em todo o interva)-o, ocorrem Sordariaceae

(-2,OoZ) , Dematiaceae (-33,00U ) e com distribuição irregular
Microthyriaceae, Perisporiaceae, Melanosporaceae, Lycoperdaceae,

Endogonaceae (-L, 0Oå) .

As briófitas ocorrem em todo o intervalo de ambas as

seções. Na TB1, reduzem-se da base (2,582) ao topo (O,97*l e na

TB2 tanbém, apresentam na base 5,L42 e no topo 2,662. Na transição

do intervaLo IV para V, esses vegetais aumentam em ambas as

seções.

Na seção TB1, são esporádicas Sphagnaceae, Meeseaceae,

Ricciaceae (-l",OOå) e Anthocerotaceae (-3,OOU ). Em todo o

intervalo da TB2, estão presentes Sphagnaceae (-5, OOt) e

Ricciaceae (-l-,OOA).

As ervas aquáticas, na seção TB1 são escassas, possuem

um leve aumento da base (2,852) ao topo (2t962). Na TB2, declinam

abruptamente da base (3L,262) ao topo (4,L72). Na transição do

intervalo IV para o V, estas ervas elevam-se em ambas as seções.

Na TB1, em todo o intervaÌo, ocorrem Polygonaceae

Polygonum (-6,00å) e Cyperaceae (-L4,00å) . Ocasionalmente
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encontram-se Polygonaceae

Lentibulariaceae tJtricularia, Eriocaulaceae, Iridaceae (-l-rOO?)

e Caryophyllaceae - Drymaria (-2,00*).

Na TB2, com ampla distribuição, estão presentes

Polygonaceae PoTygonum (-3 r 00?) e Rumex, Onagraceae e

Lentibulariaceae utricularía (-L, ooå) . De forma esporádica

Caryophyllaceae

Rumex (-5rOO8), Onagraceae,

Drymaria, Primulaceae, Iridaceae e



Commelinaceae (-1-, OOt) .

A flora de pteridófitas, na seção TB1, oscila ao longo

do intervalo, con as maiores quantidades na base (13,OOt). Na TB2,

são mais abundantesr apresentando un pequeno declfnio da base

(2O tOLZ) ao topo (I9t7OZ). Na transição do intervalo fV para o V,

esta flora declina na primeira seção e aumenta na segunda.

Ao longo de todo o intervaLo da seção TB1, encontram-se

presentes AspLeniaceae (-2,008), Cyatheaceae e Polypodiaceae

(-3,oot). Com menor distribuiçãor Bl-echnaceae, Dryopteridaceae,

Pterídaceae, Selaginetlaceae (-1,008), Dennstaedtiaceae (-2 toOZ),

L,ycopodiaceae (-4,008) e Gl-eicheniaceae (-7,00å),

Na TB2 | em todo o interva]-o, ocorrem Cyatheaceae

(-3,00å), Dennstaedtiaceae,

Gl-eicheníaceae (-L5,008) ,

Lycopodiaceae e Selaginellaceae (-2tOOZ). Esporadica¡nente estão

presentes Blechnaceâe e vittariaceae (-1,003).

A vegetação que ocupa terrenos firmes, mas úmidos, como

margens fLuviais e de pântanos, em todo o intervalo da seção TE1 ,

apresenta Euphorbíaceae - Seþastiana (-3,OOA). De forma esporádica

Malvaceae, Salicaceae

Sapindaceae - Al-LophyLus, Gentianaceae, Urnbelliferae, Li1íaceae

( -L, 008 ) e Palmae (-2,ooa).

Dryopter idaceae

Polypodiaceae,

Alchornea

Malvaceae,

Erythrina

Na TBZ, com a¡npLa distribuição, ocorreìn Euphorbíaceae -
e Sebastiana, PaLmae (-1,00e) e somente no topo,

SaLicaceae - Sa7ix, Legurninosae - Schlzolobium,

e Gentianaceae (-L, 008) .

Na flora regional, a5 ervas campésÈreg, na ðeção TE1,

Salix I Euphorbiaceae - Alchornea I

(-1,o08),

Pteridaceae,
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declinam com oscilações da base (19r684) ao topo (LL,2O8). Na TB2,

elevam- se da base (3,442) ao topo (26t06Z). Na transição do

intervalo fV para o V, estas ervas aumentam na prímeira seção e

reduzern-se na segunda.

A famflia Poaceae é mais abundante, em TBJ. apresenta as

maiores quantidades na base (7,754) e em TB2 no topo (L9,488). A

famflia Cornpositae também é mais expressiva na base de TB1 (4 tLgZl

e no topo de TB2 (3,06?).

outras ervas campestres, em TB1, ocorrem em todo o

intervalo Malpighiaceae (-8,00?) e Rubiaceae Borreria (-3r00?).

Ocasionalmente estão presentes Chenopodiaceae

Amaranthaceae ATternanthera, Clusiaceae, Brassicaceae,

Acanthaceae - Justicia, Labiatae, Liliaceae (-1", oo8), Polygalaceae

- Bredemeyera (-5r00?) e Convolvulaceae (-3,00å).

Em todo o intervalo de TBz I encontram-se Amaranthaceae

Gomphrena, ConvoLvulaceae (-l-,00?), Malpighiaceae (-3,00?),

Polygalaceae Bredemeyera e Rubiaceae Borreria ('2,OoZ).

Esporadicamente ocorrem Amaranthaceae Pfatfía, Brassicaceae,

Labiatae e Acanthaceae - Justicia (-l-,00å).

Na vegetação de cerrados, com distribuição esporádica em

TB2, representa-se por Bombacaceae

Leguminosae Erythrina (-1-,ooZ), Palmae (-L,oo?) em todo o

intervalo. Na TB1, ocasionalmente ocorrem Nyctaginaceae Písonia

(-4,oo?) | Malvaceae (-1,00å) e Palmae (-2,00t).

A flora arbórea de florestas tropicais, na seção TB1,

em todo o intervalo, representa-se por Passifloraceae - PassifTora

(-3rOOt) . Com menor distribuição, encontram-se Chloranthaceas

(-2,OOz) ,

Pseudobombax, Malvaceae,
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Hedyosmum, Moraceae - Sorocea, Phytolaccaceae, salicaceae

Sa7ix, Labiatae e Leguminosae - Pityrocarpa.

Na TB2, en todo o intervaÌo, estão presentes

chloranthaceae - Hedyosnun I Passifloraceae - PassitTora e

Thynelaeaceae - Daphnopsis (-L.,Oot). ocasionalmente, ocorrem

salicaceae - salix, Leguminosae - Pityrocarpa e Schizolobium e

Labiatae (-1,008) .

A vegetação que pode ocupar florestas serranas e

tropicais, na seção TDl, com distribuição irregular, apresenta

Lecythidaceae - Cariniana, Saxifragaceae, Unbelfiferae, Labiatae,

Biqnoniaceae - Pyrostegia e Valerianaceae (-1,00?). Na TB2 ' estão

presentes em todo o intervalo Lecythidaceae - catiniana (-1-,0o9)

e no topo l-,abiatae (-1r o0å) .

À fa¡nf lia Betulaceae - Alnus, ocorre de forma rara no

topo de TB2 e são os representantes das florestas sul-andinas.

A flora que pode habitar florestas tropicais e cerrados,

ern todo o intervalo da seção TB1, possui Myristicaceae - Virola,

Euphorbiaceae - Sebastiana (-3,008), Malpighiaceae (-8,008) e

Erythroxylaceae (-1,oo8). De forna esporádica Ulmaceae - Cettls,

Moraceae - Brosinum, cLusiaceae, Myrsinaceae - Rapanea,

Saxifragaceae, Nyctaginaceae - Guaplra, Legurninosae - Bauhinia,

Myrtaceae - Eugenia, Euphorbiaceae - Afchornea e croton, Vitaceae

- Cissus, Sapindaceae - A17ophy7us, Anacardiaceae' Gentianaceae,

Solanaceâe, Bignoniaceae - Pyrostegia (-Lr008) e convolvuLaceae

(-3,008).

Na TB2 en todo o intervalo, ocorrem Myristicaceae

Vlrola (-7,oot), LegumLnoEae - Bauhlnla (-4root) , caøala ê
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Machaeriun, Myrtaceae - Eugenia, Erythroxylaceae ' convolvulaceae,

Euphorbiaceae - Alchornea (-L,oot), Sebastiana (-2'o08) e

Malpighiaceae (-3,0oå). ocasionalnente encontran-se Lauraceae -
Pe'.sea, Ulnraceae, Flacourtiaceae - Banara e Myrsinaceae,

Euphorbiaceae - croto-n, Gentianaceae e Bignoniaceae (-1,00t).

A flora, que ocupa diversos ambÍentes, como florestas

serranas, tropícais e cerrados, é representada em todo o intervalo

de ambas as seções por Aquifoliaceae - ITex (-L' 008) .

ocasionalnente estão presentes Marcgraviaceae

(-1,008) e em TB1 Saxifragaceae (-1,00&).

A litotogia do intervalo, na seção T81, consta de turfa

sáprica, narrom-escura a preta, parte levemente argilosa (1'70 -
1r42 m); turfa sáprica, marrom-escura, bastante decomposta' com

fragmentos de vegetais visfveÍs (r,42 - 1,l-4 m); turfa sáprica,

marrom-escura, bastante decomposta, com fragrnentos de vegetais

visfveis ê grãos de areia fina (L,L4 - 0'84 n); turfa hêrnlca,

narron ben escura com fragmentos de vegetais diversos, abundância

de fibras e rnaterÍaf lenhoso, cascas (0'84 - ot20 n) e sol"o

turfoso - capeamento (0,20 - 0,00 ¡n).

Na TB2, constitui-se de turfa sáprica, marrom-escura,

arenosa, con fragnentos de vegetais vislveis (O,72 - 0f48 m); solo

turfoso, narron, com pequena quantidade de fragmentos de vegetais

(0,48 - 0,20 m) e solo turfoso - capeamento (o,2o - 0,00 n).

- Noranthea



1 TNTERPRETAçÃO DOs DÀDOS: DrSCUSSÃO

As planfcies de inundação do Rio Parafba do Sul apresen-

tam caracterfsticas cle rios meandrantes, com bacias orgânicas,

cordões e braços mortos de rios, êil todos os seus estágios de

desenvolvimento (VERDADE et a7. , L96L) . Provavelmente as turfei-

ras estudadas agora correspondam a meandros abandonados.

A anáIise aqui desenvolvida foi realizada, de acordo com

as fases determinadas na correlação das três áreas (anexo IX).

Efetuou-se a interpretação ecológica de sada grupo

estudado, destacando-se aqueles espécimes mais expressivos e iâ

assinalados na literatura, porcurando-se discutf-los no contexto

aqui apresentado

A excepcional abundância de Dematiaceae Nigrospora,

confirma que esses fungos poden ter sido transportados pelo vento

e ter ocupado a vegetação como parasitas e a matéria orgânica en

decomposição, como saprófitos.

Também de forma expressiva, se encontra Sordariaceae

GelasÍnospora,com caracterfsticas de coprófita e saprófita, que

pode ter ocupado a matéria orgânica em decomposição e os

coprólitos de animais que visitavam ou habitavam a área.

Verifica-se gue, nas' áreas estudadas, as fanflias
poaceae e Compositae são praticamente dominantes na maioria dos

intervalos. Apesar dessas fanllias serem o maior componente de

terras secas, foram também consideradas por BELL et al-. (1989),

como olementoe dae comunidades locaIe de pântano. Entretanto,

264
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neste trabalho foram indj-cadas apenas co¡no componentes de terras

secas, porque a maioria dos pesquÍsadores as interpreta dessa

forma.

Quanto á cobertura vegetal, EITEN (1977) apresentou os

termos savana, canpo e cerrado, os dois primeiros são mais pobres

em diversidade; quanto à savana e ao cerrado, são poucas as

espécies incomuns a eles. Pelas caracterlsticas apresentadas por

EITEN (1977l-, VELoSo et aL, (1991) e aquelas sugeridas pela

diversidade encontrada nas turfeiras, utí]izou-se aqui o termo

rrcerrâdorr.

A ocorrência de briófitas da famflia Anthocerotaceae, em

todas fases, sugere a presença de solos úmidos com cobertura

vegetal campestre, o que está de acordo com as interpretações de

LORSCHETTTER (1984).

VAN DER HAMMEN et a7. (1980/1981) assinalaram que o fJ.ex

- Aquifoliaceae é indicador de clína frio. Já IVERSEN (L944i apud

VAN GEEL et a7- 1986) referiram-se às condições cl-ináticas frias
quando Ifex ê abundante. No entanto, esses autores trabalharam

nas regiões andinas, onde normalmente a temperatura já é baixa.

ABSY et al.. (1993) registraram a presença de Ilex en

florestas tropicais úmidas e tanbérn LoRSCHEITTER (1984), nos

cerrados.

Neste estudo, não se apresentan na fntegra tais

sugestões, visto que, originariarnente, o ITex ocupou as serras

onde a temperatura foi e é ¡nenor. somente após 4.000 anos A.P, o

fi.ex se torna abundante e passa a ocupar as florestas realmente

troploäfÉ. ituJ.ga-ðe aqul, qu. o f,ator ll¡ni.tante na åbundânõfE de
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Il'ex se encontre relacionado às taxas da umidade atmosférica mais

eÌevadas e às menores temperaturas, mas superiores às das andinas.
A presença de Alchornea Euphorbiaceae, de acordo com

VAN DER HAMMEN et al. (L980/L98L), tambén indica clima frio. Já

LORSCHETTTER (1-984) assinalou esse gênero em florestas e cerrados
e ABSY et a7. (1993) o registrou nas florestas tropicais (rnidas e

nas matas de várzea. Neste estudo preferiu-se referir Alchornea
para florestas-gareria, serranas, tropicais e cerrados, embora

originariamente, esse gênero tenha ocupado as serras e as

f lorestas-galeria restritas.
A ocorrência de .Alnus e Nothof agus, embora rara, marca a

maior intensidade e permanência dos ventos frios e secos de

sudoeste, güe transportaram esses grãos de póren, das florestas
sul-andinas até o Médio vale do Rio parafba do sul. o segundo é
assinalado aqui peta primeira vez no sudeste do Brasil.

Nothofagus nos sedimentos rnarinhos do Cone de Rio Grande (RS).

ABSY (1975) e ABSY & sucuro G97s) assinalaram a presença de

^a-Inus nos sedimentos marinhos de santos e TAKTYA & YBERT (1-99L)

nos depósitos quaternários da Bacia de São Paulo. Ainda, ABSy

(l-979) e ABSY et aL. (1993) referiram-se à presença de Alnus nos

sedimentos quaternários da Bacia Amazônica, cujo transporte foi
efetuado pelos rios.

Os ventos frios e secos de sudoeste, atualmente, atingem
o Médio Vate do Rio Parafba do Sul, quando a trajetória das massas

de ar frio continental é sw/NE, o que coincide com a orientação do

rerevo (coNTr I L97s). Dessa forma, justifica-se a presença dos

LORSCHEITTER (L994), fez referência de Alnus e
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grãos de pólen de Ainus e de NothofagLrs, nos sedimentos orgânicos

do passado dessa região e dependendo da intensidade dos ventos, os

grãos de pólen podern ser encontrados na chuva pollniea atua1.

Na época seca, que corresponde ao final do Pleistoceno,

é provável que o anticicl-one subtropicaì. do Atl-ântico Sul tenha se

deslocado para o Norte, reduzÍndo a evaporação ao longo do

cinturão dos ventos alfseos. Dessa forma, os ventos at.ingian a

A¡nérica do Sul com caracterfsticas de seca, provocando a semi-

aridez. Essa sugestão atrÍbufda ao Quaternário está de acordo co¡n

os estudos de BIGAREIJLA et al . (1975), mas, recenternente esses

depósitos forarn datados corno terciários e não quaternários, cono

haviam af irrnado na época. No entanto, os autores concordam gue

esse mecanis¡no atrnosféríco ocorreu durante o Quaternário na

América do sul .

{.1 - FÀ88 A

A Fase A constitul-se nos intervalos I e II de Taubaté e

I de Eugênio de Melo, sendo que o prímeiro de T81 é estériL,
A ausência de protistas, en TB, sugere que no intervalo

I, não existiarn condições a¡nblentais para a sua instalação; no

intervalo II de TB são raros; e já en EU são rnais expressivos.

Tais evidências confirnam un a¡nbiente de água doce, estagnada e

rasa. Entretanto, a existência de esplculas de esponja indica

condições de pântano aberto em TB e Ell.

A rara presença de briófitas, na base do intervaLo I e

no topo do fI de TB, evidencia que podem ter sido arrastadas para
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o pântano, pelas águas de transbordamento fluviaL (na base e no

topo ) .

Em El.f , o conportamento desses vegetais ta¡nbém sugere que

após o transbordamento, pois o nfveL da água no pântano se elevou,

alcançando as margensr ¡nais distancÍadas.

Os fungos são rarfssimos, no interval-o I e infcio do If
de 18, tornando-se, porén, abundantes ao tongo do II e en Ell. Na

prineira sítuação, as taxas de umldade eram baixas e as

temperaturas também. Já na segunda, a u¡nídade atnosférica e a

temperatura devern ter oscilado, elevando-se no topo, provocando

assim, a disponibilidade de vegetação.

A presença d,e Microthyriun, no intervalo II de 1[BZ,

sugere a existência dê vegetação arbórea narginal e isso está de

acordo co¡n as interpretações de LORSCHEITTER (1984).

As ervas aquáticas são raras em TBr a presença na base

do intervalo I; de forma maís signifÍcativa no topo do If e de Eü,

evidencia que estes vegetais podem ter ocupado as bordas dos

pântanos e as margens fluviais, mais úmidas ou encharcadas.

O conportamento destas ervas indica, na base e no topo

de TB e base de El.l, que poden ter sido arrastadas para os pântanos

pelas águas de transbordamento fluvial.

A presença de Cyperaceae em todo o intervalo de Ell, de

for¡na rnais significativa no topo, tambérn na base do l-ntervato I e

todo o II de TB, sugere a existência de solos ún1dos ou

encharcados, cono foi assínalado por L,ORSCHEITTER (1994). A baixa

quantidade dessa6 ervas deve-se, provavelnente, às condições

cl-L¡nát.icas de frio e É¡eca, tornando-Êê maie expreeefva quando o



cLina ficou mais quente e únido (no topo).

MoRIJEY (1-981) referiu-se à existência de ÍJtricuLaria -
Lentibu lar iaceae e HASELÐONCKX (1,977) , a de Cyperaceae cono

indicadores de condições a¡nbientais de pântano aberto. Embora

estas ervas sejam escassas, é provável que os pântanos, nas áreas

estudadas, apresentassem condições abertas, já que a quantidade de

vegetação era pequen¿r.

A ocorrência de polygonum, onagraceae e MyriophyTlun ê
rara; SCHREVE - BRINKMAN (1978) assinalou que, a abundância da

primeira e da segunda evidencia condições climáticas quentes;

enquanto a terceira, sugere clina frio, Tais int,erpretações são

contradítórJ.as quando aplicadas para esta Fase, porque os três
fndÍces ocorrem concomitantemente en algumas amostras, enbora en

baixlssirnas quantidades.

A flora de pteridófítas é extraordinariamente abundante

na base de E¡f , no intervalo I e base do II de TB. LORSCHEITTER

(1984) atribuiu à abundância desses vegetais, à presença de

terrenos rnais úmidos, elevação da temperatura e da unidade

atmosférica. No entanto, na Fase agora analisada, é provável que

esses vegetais tenham sido transportados para o pântano pelas

águas de transbordanento fluviaI, nesno sob condições frias e

secas.

Tais observações, associadas ao comportanento das

briófitas, estão de acordo co¡n a interpretação de NEWHAM & Lol{E

(L991), que sugeriran o aporte destes vegetais para o pântano,

pelas águas de transbordarnento fluvial e conseqüente elevação do

nfvel da água,

269



270

A fa¡nflía Cyatheaceae é das rnais abundantes em Ell e TB,

na quaL se inclui AisophiLa, que determina a presença de cobertura

arbórea úrnida, embera de forma escassa, provaveLmente nas margenÉi

úrnidas dos rios e dos pântanos. Já Glej,cheniaceae, a ¡nais

expressiva, pode ter habitado ambientes abertos, como campos,

cerrados e bancos fluvfais.
As ervas campestres, en TB, eão significativas na base

do intervalo I e no topo do Il , enquanto en EM, são mais

expressivas na base de EM1 e no topo de El.fz.

As evidências apresentadas mostran que essas ervas eran

abundantes e foram transportadas para os pântanos pelas águas de

transbordarnento fluvlal. Entretanto, no topo de EU, podem ter
habitado as proxirnídades da borda do pântano.

A fanflia Poaceae é a mais expressiva, seguida da

Compositae, com a rara presença de Acanthaceae, Amaranthaceae,

Malpighiaceae e especialmente Rubiaceae - Borreria. Essas ervas

evidenciarn a presença de soLos secos e/ou arenosos, como foi
assinalado por ABSY et aL. (1993), LoRSCHEITTER (L984) e

HOOGHIEMSTRA (L989), caracterizando con Borretia a savana aberta

( cerrado ) .

A fLora arbórea de cerrados encontra-se mal

representada; ern 1IB, apenas Pseudobomb t e Písonia; em EM, a
últirna é a mais expressiva.

Verifica-se que os cerrados estão presentes em toda a

Fase A, domínando na base, Tais evidências corroboram à oplnlão

de ABSY et a7. (1991) que assinalaran a presença da savana



271

(cerrado) de 23.ooo a 11.ooo anos A.P. na serra dos Carajás (Ro) e

de ABSY (1979t 1985), en lagos da BacÍa Amazônica, onde há 11.500

anos 4.P., não existia a floresta tropicaÌ.

Corn relação à América do Sul, particularmente nos Andes

tropicais, VAN DER HAMMEN (L974), ta¡nbérn se referiu à presença da

savana (cerrado) que cobria extensas áreas até à costa, há 10,000

anos A, P.

A vegetação de florestas encontra-se mal representada,

sonente no topo de lB. Apresenta-se mais diversificada aquela que

pode ocupar florestas serranas, tropicais e cerrados. Essa

vegetação que habítava, provavelmente, as áreas mais elevadas das

serras, no topo desta Fase, poderia tambén acompanhar as margens

fluviais, constituÍndo uma f loresta-galeria restrita.

A ocorrência rara e esporádica de å-raucarla ern EM e

Podocarpus en TB, sugere a presença da floresta serrana e a

exl-tência de ventos de W e/ou sw, que carregavam os grãos de pólen

da Serra da Mantiqueira para as turfeiras. Isso está de acordo com

as interpretações de LoRSCHEITTER (1984), ao assinalar que

PodocaÍpus é adaptado à dispersão eólica, sugeríndo rnaior

intensidade dos ventos.

A existência de grãos de pólen representantes das

florestas sul-andinas (À-l.nus), en TB2 e E¡if1, indica que os ventos

secos e frios de sudoeste eran fortes e possuiarn maior duração,

concordando con a última prenissa.

A presença escassa de tlex, na base de EM, do intervalo

f e ao l-ongo do II de TB, é a evldência de que ele poderia ter

habÍtado as serras nesta fasê, já que o cli¡na teria sldo nals
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.Nas duas áreas ocorre Synphonia, segundo LORSCHEITTER

(L984), esse gênero indica a existência de savana arbustÍva
(cerrado) e de floresta; já para ABSY et a¿, (L993) sugere a

presença da floresta tropical (¡mida. Na presente fase, é provável

que esse gênero ocupasse a restrita f loresta-gal"eria, junto corn

Alchorneat Myrtäceae,

Sebastiana, saLix, Schizolobiun, DaTechanpia, ALLophyius e

Didynopanax. Desta forma, mesno com o aunento da vegetação

arbórea, ainda, não ocupava todas as áreas.

A litologia, na área de ¡IB2 | apresenta areia no

intervalo I, sugerindo tratar-se de um rneandro abandonado pelo Rio

Paralba do sul. o intervaLo corresponde, provavelmente, à

curvatura interna do meandro, onde ocorre a deposição. Em TE2, o

prineiro intervalo pode representar a curvatura externa do meandro

ondeaerosãoéativa.

com o abandono do canal, seguiu-se o transbordanento

fluvial, cujas águas arrastaram a vegetação dos bancos fluviais,
da f l-ora ciliar e dos campos, para o interior dos pântanos Et{ e

TB, assim corno sil"iciclastos aLóctones. Essas evidências sugeren

que as encostas se encontrava¡n sob ação da erosão devido à escassa

cobertura vegetal.

No topo de TB, verifica-se novo aporte de silicicLastos
pelo novo transbordarnento fluvial.

Os transbordamentos, provavelmente, foran ocasionados

por precipitações pluviornétricas intensas e irregulares que

carrêgavam o material alóctdne das encostas para os rios e

Hedyosmum, Daphnopsis, PasslfTota,
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Ðe acordo com as idades obtidas para a base de EM1

(1L,O5O +/- l-OO anos A'P.) e transição dos intervalos I e II de

TB1 (11.080 +/- 130 anos A.P.), esta fase encontra-se relacionada

ao limlte Pleistoceno - Holoceno. o intervalo I de TB é anteríor à

idade obtida pela datação radionétrica, portanto, depositou-se no

Pleistoceno.

Nessa época (base de EM, intervalo I e infcio do II de

TB), o clima foi frío e seco, corn precipitações pluviornétricas

intensas e irreguLares. A umidade atmosférica' nos cumes das

serras, apresentava-se rnais elevada, permitindo o desenvo.Lvi¡nento

de escassa cobertura arbórea.

Ao longo dos intervalos I de Et{ e fI de TB, a umidade

atmosférica oscilou, elevando-se no topo, favorecendo grandes

precipitações pluviornétrÍcas ' As tenperaturas tambérn se elevaran.

Tais conclusões concordam com as de RoTH & LORSCHEITTER

(1991) quando atribuirarn, para a proximidade da base da Turfeira

do Parque Nacional de Aparados da serra (Rs), a idade de L0.480

anos 4,P., sugerindo para esta faixa de idade e a anterior u¡n

clina frio e seco e após essa' un cllna quente e úmido.

FERRAZ - VfCENTINI et a7. (1993) tanbén assinafaram um

clima seco, para a faixa entre :16.7oo e 1l-.300 anos 4.P., nos

sedimentos de urna vereda em Cromfnia (Go). Assin ta¡nbé¡n ÀBsY e¿

a7. (1991) deterninaram que o clirna seco ocorreu há 11.0oo anos

A.P. e anterior a esse, na serra dos carajás (Ro).

LEDRU et at. (1-991) concluírarn que existía um cLLma seco

e frio há 10.500 anos 4.P., na serra do Salitre (MG).

273
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TURCQ et a7. (1993b), para os depósitos do BrasiL

central, demonstrara¡n que a deposição orgânica foi escassa entre

19 . ooo e l"o. oOO anos A. P. e lsso foi devido à escassez de

vegetação. Esses resultados reforçan aqueles obtidos por TURCQ et

a7. (Lggz), SUGUIo et a7' (1'9gz) ' quando atribuiram para a faixa

de 15.ooo a 10.000 anos 4.P., um clina mais seco no sudeste

brasileiro.

Àinda, corn relação aos dados da Anérica do SuI , SALGADo

- LABoURIAU (1991), nos Àndes venezuelanos (Mérida), deterrninou

para a faixa entre 11.70o e 9.5o0 anos 4.P., um clima frio con

temperaturas abaixo da média. VAN DER HAMMEN (t974), para a Guiana

e Surina¡ne (Andes tropicais), ta¡nbén assinalou gue há L0.000 anos

4.P., o clima era seco e o nfvel do nar se encontrava mais baixo.

4.2 - FASE A

A fase B engloba os intervalos III de TB, II de EMr Ï e

II de JR.

os protistas são raros no l-ntervalo I de .tR e se tornan

rnais expressivos no ff; nas, en Ell e T8' são abundantes. Esta

ocorrência evidencia ambíentes de água doce, estagnada e rasa.

os fungos são relativanente abundantes nas três áreas,

provavelmente, devido às condições climáticas quentes e úrnidas,

que oscilarant de acordo co¡n as variações da urnidade atmosférica.

No topo, sofren reduçãor conseqilênciä das condições

clináticas mais secas. No entãnto, en E¡'f , elevam-se' talvez pela
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maior disponibilidade de natéria orgânica num ambiente muito raso.

No intervalo I de JR, os fungos são raros, devido à

disponibilidade de vegetais e de matéria orgânica em decomposição.

No infcio do fI elevam-se e no topo diminuem, devido à osciJ-ação

da umidade atmosférica.

As briófitas, em TB, encontram-se na base e também no

topo de TB2, porque provavelmente, foram arrastadas pelas águas do

transbordamento fluvial, Dâ base de toda a área e no topo de TB2.

Esses vegetais estão presentes, na área de EM; na base e

no topo de Ell1, sugerindo que o nfvel da água se elevou da base

para o meio e voltou a baixar no topo, possibilitando a

instalação desses vegetais. Desta forma, o pântano ficou muito

raso em EMl e, no estágio de solo encharcado ou únido, Do topo de

Etl2, pelas condições climáticas de seca.

Em JR, as briófitas são rarasr Do intervalo I estão

presentes na base de .tRl e em todo o intervalo de JR2. Tais

evidências sugerem, güê foram arrastadas na base, pelas águas do

transbordamento fluviaI, quando passaram a ocupar a borda do

pântano. Na base e no meio do intervalo II estão ausentes,

provavelmente porque o nfvel da água se elevou; e reaparecem no

topo, quando foram novamente carregadas pelas águas do

transbordamento f l-uvial- .

A flora de pteridófitas é extraordinariamente abundante

nas três áreas; na, base pela elevação da ternperatura e da umidade

atmosférica, concordando com as sugestões de LORSCHEITTER (L984).

Na base de TB1, esses vegetais são mais abundantes que

na de TB2ì enquanto no topo, são pouco expressivos na primeira e
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sofrem um pequeno aunento na segunda' Esse conportamento indica

quê na baser foram transportados para o pântano' pelas águas de

transbordamento fluvial. No topo o novo transbordamento só foi

verificado na borda de TB.

Na área de EM, as pteridófitas ocupavam a própría

turfeira, que se encontrava co¡n o nfveL da água muito baixot nesno

sob intensas precipitações pluviométricas' o declfnío no topo do

intervalo deve-se às condições clínáticas de seca'

Em JR, no intervalo Tt estes vegetais são deveras

abundantes, mais expressivos en JRl que em 'tRz ' sugerindo que

foram arrastaclos pelas águas do transbordamento fluvial, que

ocorreu na base.

No intervalo TI de 'tR1, as pteridófitas são mais

significativas no topo e, na 'tR2, na base' o fato deve-se ao novo

transbordamento fluvial que transportou estes vegetais para o

pântano,

AabundânciadeGteicheniaceae,evidencíaqueexistiam

arnbientes abertos e bancos fluviais'

Enbora as condições climáticas fossen quentes e úrnidas

na base, ainda não exístia u¡na cobertura vegetal expressiva'

As ervas aquáticas tornaram-se ¡nais abundantes nesta

fase, peta elevação das ternperaturas, da. u¡nidade atmosférica e de

condições pantanosas adequadas à sua proliferação'

Na área de TB, essas ervas são rnais expressivas no rneio

e no topo. No intervalo I de iIR são mais raras' mas con as naiores

quantidades na base. Tais evidências sugere¡n; para o prirneiro

caso, suprinento externo das águas de transbordamento ' favorecendo
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a proliferaçãoi e no segundo' que foram arrastadas peLas águas do

transbordanento f luviaL.

No intervalo II de JR, as ervas aquáticas são

relativamenÈe expressivas e na de EM, abundantes ern toda a área,

evidenciando que os solos eran únidos, encharcados e/ou existiaÍl

arnbientes de águas rasas.

A presença de cyperaceae nas três áreas, nais relevante

em TB, EU e topo de iIR ' indica que existiam soLos únídos ou

encharcados com o desenvolvi¡nento de ambientes pantanosos' cono

foi assinalado por LORSCHEITTER (1984) ' e tambén por OTcoNNEL

(Lee6), para as condições úmidas "þ1Jö_.-.9tfaast 
- '(,'--'Í,ä- i'

A ocorrência bastante expresslva de PoTygonurn nas três

áreas e de forrna rnenos significativa, onagrâceae' sugerem que as

condições climáticas eram extren.*".rt", quàtiéÈ; corn ternperaturas

acima das atuais, encontrando-se de acordo com as interpretações

de SCHREVE - BRINKMÀN (1978).

como foi discutido na fase anterior, as sugestões de

MoRLEY (198L), quanto à presença de utricul"arja e de HASELDoNCKX

(Lg77), a de cyperaceaer co¡no indicadores de pântano aberto, não

correspondem aos dados apresentados nesta fase, vieto que

tJtricufaria é rara e as áreas já se encontravarn no estágio de

pântano turfoso.
As ervas campestres são mais expressivas no topo de TB,

de itR e em toda a área de EM. Esses dados sugerem para o prineiro

caso, que estas ervas se tornaran mais abundantes quando a umidade

atmosférica baixou (clirna mais seco); enquanto no segundo, deve-se

ao fato de terem ocupado até as partes mals secas da turfeira, já

f i\
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que o nfvel da água baixou.

As quantidades relevantes dessas ervas , Do intervalo I

de JR, indicam que foram arrastadas para o pântano pelas águas do

transbordamento fluviaI.

A fanflia Poaceae ê a mais abundante, seguida da

Compositae, nas três áreas. De forma nenos expresSiva, ocorrem

também Rubiaceae Borretia, Amaranthaceae, Clusiaceae,

Àcanthaceae e Chenopodiaceae apenas em TB.

A presença destas ervas sugere, QUe os campos e/ou

cerrados existiam em toda a fase B, apresentavam expansão no topo,

devido às condições climáticas mais secas.

A flora arbórea de cerrados representa-se por Písonia,

bem assinalada nas três áreas. O cerrado nesta fase foi mais (rrnido

na base e no meio.

A flora arbórea, güê habita florestas e cerrados, é das

mais diversificadas nas três áreas, como foi apresentado na

descrição da microfLora dos testemunhos. Alguns dos espécimes

presentes, incluem ViroTa, Sebastiana, Anacardiaceae, Croton,

Bauhínia, Myrtaceae e no intervalo I de JR, Couepía, Cordia e

Proteaceae.

A vegetação de florestas tropicais, nesta fase, tornou-

se mais significativa, com a presença de Daphnopsis, Salíx,

ALehornea (ausente no intervalo I de üR), Leguminosae

(Pityrocarpa, Erythrína, SchizoTobiuml, e Synphonia apenas em EM.

De forma mais expressiva ocorrem Quiina, Passiflota e Hedyosmum

que ê extraordinariamente abundante no topo do intervalo II de JR.

A diversificação dessa vegetação sugere condições
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climáticas mais rlnidas/ que eram naÍs acentuadas nas serras (mesno

no topo), quand.o o clima se tornou rnais seco' Poderiam tambén

constituir a f l-oresta-galeria mais expandida, no topo da fase.

ABSY et al.. (1991) assinalaram' para a serra dos carajás

(Ro), que entre 9.500 e 8.ooo ano6 A.P. ocorreu o rnáximo de póIen

arbóreo representante de florestas, entretanto' neste trabalho

observa-sê apenas o inlcio da expansão das fLorestas, hâ 9.72o

anos A. P.

concorda-se com TURCQ et a7. (L992l e SUGUIo et a7.

(]-gg2l quando apresentaran para o sudeste brasileiro, há 9.500

anos 4.P., o infcio da expansão da vegetação atual'

TURCO et al.. (1991) concluirarn, para a região entre os

rios Doce e JequitÍnhonha (MG), que a interrupção na sedimentação

entre 9.500 e 9.ooo anos 4.P., foi devido ao desenvolvj.nento da

floresta. Entretanto, no presente trabalho verif l-ca-se que as

encostas ainda se encontrava¡n sob ação da erosão. Desta forna, a

região do Médío Vale do Rio Parafba do Sul e respectlvas êncostas

ainda não se apresentavam protegidas por uma verdadeira cobertura

arbórea,

À turfeira, na área de iIR' Iocaliza-se praticamente no

sopé da Serra da Mantiqueira, o que lhe possibilitou receber a

rnaior representação da flora que ocupava as encostas e serra. o

fato justifica-se, pela excepcíonal abundância de Hedyosnurn no

topo do intervalo II, que nesno, sob condições clináticas de seca,

as serras e encostas possuÍan mais umidade.

LEDRU et a-¿. (1991) registrararn, que há 9.50o anos A.P.'

ocorreu o desenvolvimento da floresta de Araucatia na Serra do
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Salitre. Nesta fase do presente trabalho, a representação deste

gênero não é signÍficativa, embora, pudesse ser relatj,vamente

abundante na Serra da Mantiqueira.

LORSCHEITTER (l-984), referiu-se a Podocarpus como fndice

de grande intensidade dos ventos, porgue esses grãos de póIen são

adaptados à dispersão eóIica. No entanto, nesta fase, sua presença

não se relaciona à intensidade dos ventos, porque só ocorre em

Jacaref e, como já foi dito, esta localiza-se no sopé da serra. os

ventos de SW tanbém eram fracos, porgue não foram encontrados

representantes das florestas sul-andinas.

Esta sugestão corrobora à presença esporádica de

Podocarpus, no intervalo I de üR, Cariniana e de forma mais

significativa Araucaria em EM e l¡leinmannía em TB.

ITex ocorre nas três áreas, sendo maj-s expressivo no

topo do intervalo I de üR, associado a Noranthea e SympTocos. A

relativa abundância de ITex em JR, deve-se à proximidade dessa

área com a serra; sua raridade, êr[ EM e TB, às condições

climáticas que eram mais quentes e favoreciam sua permanência nas

serras, güe se encontravam menos quentes.

A litologia, na baser Do meio de TB1 e no topo de TB2l

apresenta turfa com areia; no topo de TB1, consta de turfa
argilosa e argilo-siltosa; no intervalo f de JR, argila, na base

do II de itR2 e no topo de itRl, encontra-se argila com areia;
enquanto, nâ área de EM desenvolveu-se apenas a turfa.

Tais evidências sugerem que o clima era (rnido, com

precipitações pluviométricas intensas, provavelmente superiores às

atuais, ocasionando transbordamentos do Rio Parafba do Sul e/ou a
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forrnação de correntes pluviais vindas das encostas, que arrastavam

siliciclastos e argiì-a para os pântanos de ÍB e,tR.

No topo dessas áreas, tanbé¡n se verifica que o aporte

desses detritos para os pântanos, foi provocado por precipitações

pluvionétricas irregulares, nuna época mais seca. Dessa for¡na, as

encostas ainda se encontravam sob ação da erosão, pela escassa

cobertura vegetaì-.

A área de Elt não recebeu sil"iciclastos nem argiJ.a,

ocorreu apenas o desenvolv j-¡nento de turfa, sob condições

cLimáticas mais úmidas.

Nesta fase as áreas, se encontravam no estágio de

pântano turfoso, conforne a sugestão de HASELDoNCKX (l-977).

Pel-a idade obtida na base de .tRl (9.72O +/- L00 anos

A.P.), a fasê relaciona-se ao Holoceno.

o cl-ina, no intervalo I de ,IR, inlcio do II de Eu e do

III de TBf foi quente e únido, corn precipitações pluviométricas e
temperaturas acina das atuais. As serras apresentavam-se ¡nenos

quentes, devido à altitude.
É prováveJ,, que a urnidade atmosférica tenha oscilado ao

longo dos intervalos fI de JRf de E¡{ e III de TB. No topo o cl"Ína

tornou-se ¡nais seco.

Para a Serra do Salitre (MG), L,EDRU et a7. (i.991)

registrou que há 9.500 anos À.P., as taxas de umidade foram aLtas,

concordando com as interpretações do presente trabalho. Às

temperaturas hibernais fora¡n ¡nais baíxas que as atuais, fato não

observado na região objeto do presente estudo, porque nesse caso,

as ternperaturas serÍan superidres às atuals, mesmo encontrando-se
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TURCQ et a7 . (].992) e SUGUIO et a7. (L992), para o

sudeste brasileiro, assínalaran que entre 10.OOO e 9.O00 anos

4.P., ocorreu uma fase cLinática mais úrnida, com o lençol freático
rnais aJ-to, oscilação nas precipitações e nodificação rta cobertura
vegetaL, com os quais se concorda no presente trabaLho.

Para o Médio Vale do Rio parafba do Sut, MOURA e¿ al..
(1993) deterrninaran, que há 9.545 anos A.p. se instal-ou a nata e

hà 10,120 anos A.P. o ctirna foi rnais úrnido, no presente estudo a

opinião é a rnes¡na.

Para a Anérica do Sul, nos Andes venezuel,anos (Mérida),
SALGADO - LABOURIAU (199L) assinalou, que há 9,bOO anos A.p. o

clima foi frio e as ternperaturas abaixo da nédia. Na Lagoa de Los

Lfrios, SÀLGADO - LABOURIAU et al.. (1991) sugeriran, que há 9.300

anos A.P. o clina era úrnido e entre 9.3O0 ê B,5OO anos À,p.,
ocorreu u¡na fase de transição cli¡nática para rnais seco.

Tais interpretações são neste caso antagônicas nos

Andes, o úLtino está de acordo con as observações feitas no

presente trabalho. VAN DER HAMMEN (1991) também concordou, que há

L0.o00 anos À.P. o cLima era quente e úmido, de forma geral na

Anérica do suI.

¿¡.3 - FASE C

2A2

A fase c constitui-se nos intervalo IV de Taubaté, III
de Eugênio de Melo e de Jacarel.

o5 protlstas são relatlvamente abundantêã nac trêE
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áreas, embora apresentem oscilações ao longo da fase, continuam

sugerindo um ambiente de água doce e rasa.

os fungos são expressivos nas três áreas; em TB reduzem

no topo, mas de forma abrupta na TB1; na base de EU e, no topo de

El.fl, possuem as menores quantidades; em JR, oscilarn ao longo da

fase com declfnio no meio e no topo de JR1.

As oscilações dos fungos devem-se às variações na

umidade atrnosférica, disponibilidade de vegetação, de matéria

orgânica em decornposição e do teor de umidade nas turfeiras.

A presença de MicrothyrÍum, em EU e TB, evidencia que

existia vegetação arbórea, concordando com as sugestões de

LORSCITEITTER (r_984) .

As briófitas estão presentes em toda a fase de TB2 e no

topo em TB1; na área de EM, estão ausentes na base de El{l e no

topo de ßltl2 ¡ na de üR, estão tambén ausentes na base de JR1 e,

apresentam-se relativamente abundantes no meio, enquanto em itR2

ocorrem em todo o Íntervalo, com maior expressão na base.

Tais evidências sugerem que o nfvel da água baixou

gradativamente, alguns locais ficaram secos e outros úmidos ou

ainda encharcados, oscilando de acordo com as variações da unidade

atmosférica. Estas condições ambientais permitirarn a expansão

destes vegetaÍs.

As ervas aquáticas, em TB2, são rarfssimas, enquanto em

TBI são mais expressivas principalmente no topo desta fase; na

área de EM, são relativamente abundantes, no topo tornam-se

escassas; na base de itR2 , são raras e mais expressivas em itR!',

entretanto, no topo são mais abundantes.



A presença de Cyperaceae, nas três áreas, indica que

existiam ambientes pantanosos; sua ausência e redução, evidencia

que certas áreas das turfeiras, encontravam-se apenas no estágio

úmido ou completamente secas, como no caso das bordas de TB e {IR.

Assim o nfvel da água nas turfeiras baixou, deixando as

áreas ora mais secas, ora rnais úmidas, de acodo com as oscilações

da umidade atnosférica.

A ocorrência de PoTygonum em JR e de forma mais

expressiva em TB e onagraceae nas três áreas, sendo mais abundante

em TB, sugere que as condições clináticas quentes permaneceram,

embora essas ervas fossem reduzidas quantitativamente, é provável,

que as temperaturas tivessem baixado. No entanto , d|yrÍophy77un

também ocorre em TB e EIç{, evidenciando, segundo SCHREVE BRINKMAN

(1,978) , um clima mais frio.
Embora essas sugestões não sejam compatfveÍs com as

observadas nesta fase, a redução de PoTygonum e Onagraceae, além

do aparecimento de MyriophyTTum, sugerem que as temperaturas

dimj-nuiram, embora o clima permanecesse quente.

A presença de Utricularia nas três áreas, com anpla

distribuição em üR, mesmo associada à ocorrência de Cyperaceae,

não concorda com as sugestões de MORLEY (1981) e HASELDONCKX

(L977) , quando lhes atribuiram caracterfsticas de pântano aberto.

As pteridófitas em TB são raras, com maior expressão no

topo; na área de EM, tanbém sofrem grande redução, com as maiores

quantidades em EM2 e, no meio de EM1; em JR2, elevam-se da base ao

topo e, na iIRl são mais expressivas na primeira e (rltima amostras.
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Nesta fase ocorreu uma redução generalizada na

representação das pteridófitas na região, é prováveI que estes

vegetais tivessem invadido as turfeiras, com o abaixamento do

nlvel da água, participando desta formar Dâ formação da turfa.

A maior representação, é das farnflias Aspleniaceae,

Cyatheaceae, SeIagineIIaceae, Gleicheniaceae, Polypodiaceae e em

E!'t Lycopodiaceae, sugerindo que estes vegetais podiam ter ocupado

as turfeiras.
As ervas campestres, na área de TB, são mais expressivas

em ÍF2, com um pequeno declfnio no topo; em TB1, são raras com

pequena elevação no topo; na de Et, são mais abundantes na base e

declinam no topo; e em üR, têm maior expressão no meio da fase,

reduzindo-se corn oscilações para o topo.

A farnflia Poaceae ê a nais abundante, seguida da

compositae. De forma menos expressiva, tanbém se encontram

Amaranthaceae, Clusiaceae em TB e JR, Chenopodiaceae em JR,

Àcanthaceae em TB e Rubiaceae - Borreria de forma ampla em toda a

fase de TB, sendo mais rara em El{ e JR.

Essas ervas evidenciam a presença de solos secos e/ou

arenosos, como foi assinalado por ABSY et a7. (1"993), LORSCHEITTER

(L984) e HOOGIEMSTRA (l-989), caracterizando com Eorreria a savana

aberta (cerrado).

A flora arbórea de cerrados ê representada por Pisonia,

reLativamente expressiva em TB e menos abundante em üR,

Pseudobombax no topo de TB e de JR, onde também se encontram

Ouratea, AbutiTon e Bastardiopsis.

Tais dados sugerem condições climáticas de seca, Do
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entanto, com oscilaçóes na unidade atmosférica. Verifica-se que a

área de TB se encontrava bastante assoreada; a de El.l apresentava

na base condições rnais secas, güê em itR estavam no meio da fase. É

provável que essas ervas ocupassem as turfeiras nas épocas mais

secas.

Assim as áreas de cerrados estiveram presentes em toda a

fase ct clominando em TD, na base de Et-t e no meio de iIR.

Conclui-se que os terrenos pantanosos retrairam-se

consideravelmente, a vegetação aquática tornou-se escassa, sendo

rnelhor representada por ervas campestres de ambientes secos.

A vegetação arbórea, sofreu expansão principalmente no

topo da fase, à partir das serras e florestas-galeria. Encontrava-

se bastante diversificada, êil alguns casos abundante e

representada por Palmae, SchizoTobium, Pityrocatpa, Etythrina,

ChrysophyTTun, Umbelliferae, Gentianaceae, Symphonía, Phytolaeca,

Daphnopsis, Quíina, Alchotnea,

abundante), Soroeea, Passill-ora (abundante em TB), Salix

(expressivo em Et), Hedyosmum (extraordinariamente abundante em

Er{) .

Aquela, güe pode ocupar florestas e cerrados, consta de

Víro7a, Rapanea, Guapira, Bauhinia, Croton, Banara, Cassía,

Myrtaceae, Bignoniaceae, Erythroxylaceae, Pyrostegía, Acacia,

Machaeríum, Proteaceae; Anacardiaceae, Boraginaceae, Loranthaceae,

Brosimum, CeLtis, Couepia, Malpighiaceae.

A rara ocorrência de Cariniana e Ericaceae em TB,

Arauearia, Drynis e Ericaceae em iIR, evidencia que esta vegetação

ocupava as serras.

Sebastíana (relativamente



A fraca representação de ^Alnus, €[ ilR e EM, sugere ma]-or

intensidade e duração dos ventos frios e secos de sudoester 9ue

transportaram estes grãos, desde as florestas sul-andinas.

No entanto, LoRSCHEITTER (op. cít.) assinalou que a

maior intensidade dos ventos de sudoeste ocasionou a retração das

matas. Fato não observado na presente fase, iâ que a expansão das

florestas foi concornitante à maior permanência dos referidos

ventos que transportaram os grãos de póIen de .AJ.nus até à região

estudada.

LORSCHEITTER (L984) tarnbén se referiu à ocorrência de

CeTtís, Anacardiaceae e Drynis, como a vegetação caracterfstica

das serras e a assinalou como fndice, para a maior intensidade dos

ventos, concordando com as observações ora feitas

A escassa presença de ITex nas três áreas, com maior

expressão em Et, alén de SympTocos, Saxifragaceae e Noranthea,

sugere gue esses vegetais ainda se encontravam restritos às serras

com exceção de EM, onde ITex já poderia ter-se expandido em

direção ao vale, pela floresta-galeria.

Nessa fase as temperaturas diminuiram, mas o clirna

continuou quente, embora nas serras e encostas fosse menos quente

e mais finido, possibiLítando a pequena expansão de ITex em EM.

A presença de ål.chornea e Myrtaceae, segundo ABSY et aI.

(l-993), sugere que podiam ter ocupado as várzeas e a floresta

tropicat úmida junto com ITex e Symphonia; já LoRSCHEITTER (L984)

associa a esses vegetais, Palmae e tambérn the conferiu a

capacidade de subsistir em áreas mais secas, como savanas
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arbustivas (cerrados); no presente trabalho concorda-se em parte

com estas sugestões.

A litologia consta de turfa argilosa em TB1, enquanto em

TB2, Etf e JR de turfa em diversos estágios de decornposição,

variando de hêmica a sáprica.

Não existem evidêncías de aporte de siliciclastos para

as turfeiras, a fração argilosa de TB1, possivelmente resultou dos

transbordamentos que ocorreram na fase anterior (B). Provavelmente

ocorreu interrupção da erosão nas encostas, pelo maior

desenvolvimento da cobertura vegetal.

Nesta fase ocorreu a transição de pântano turfoso para

turfeira, de acordo com as concepções de HASELDONCKX (f977').

As idades obtidas para esta fase, base de TB1 (8.250 +/-

90 anos A. P. ) e, a base de itRl (8.100 +/- 90 anos A.P. ) ,

associadas às demais interpretações, pernitem concluir que na base

e no meio, o clima foi quente e seco, ho topo tornou-se mais

(rnido. A unidade atmosférica oscilou ao Longo da fase e mesmo nas

condições climáticas ora estabelecidas. As temperaturas também

baixaram em relação à fase anterior, mas o clima permaneceu

quente.

Nas serras, devido à altituder âs temperaturas foram

menores e a unidade atmosférica mais elevada.

Esta fase encontra-se relacionada à expansão das

fJ-orestas, embora nas idades obtidas as condições clináticas

fossem de seca.

Na Serra do Salitre (MG), LEDRU (1991) e LEDRU et a7.

(1991) concluiram que há 8.500 anos 4.P., âs taxas de unidade
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teríam sido baixas e as ternperaturas hibernais rnais elevadas

(clirna quente ê seco). TURCQ et a7. (1992) e SUGUIO et a7. (:-.9921 ,

com base nos estudos realizados para o sudeste braelleiro, também

concluirarn que de 9.ooo a 8.ooo anos 4.P., o clirna foi mais seco.

Estes resuLtados ta¡nbén corroboran, em parte, àqueles

obtidos por SALGADo - LABOURIAU et aJ.. (1991) ' na Lagoa de Loa

, Llrios (Andes), quando após 8.500 anos A.P. o cli¡na se apresentava

frio e seco, enquanto, no Médio Vale do Rio Parafba do Sul era

quente e seco.

,[.4 - FÀ88 D

A presente fase constitui-se nos lntervalos V de

Taubaté, IV e V de Eugênio de Melo e de Jacaref.

os protistas estão presentes nas t.rês áreas, tornando-se

raros no topo. As turfeiras aÍnda se mantinham úmidas, apesar de

seu estágio de assoreamento final.

os fungos, en TB, são abundantes, apresentando na base

as rnaiores quantidades e no topo torna¡n-ge raros r' na área de El't '
tanbém são relativarnente expressivos e declinando no topo; na itR '
são extraordinaríar¡ente abundantes no topo de .IR1 .

A presença de Microthyriun, nas três áreas, evidencia 'a

existência de vegetação arbórea.

o declfnio dos fungos no topo deve-se, ao assoreamento

que gradativamente deixou as turfeíras ¡nais secas e, às condiçóes

clináticas .de frio e seca. No entanto, no topo de itR são

relativamente abundantes, provavel¡nente pela proxirnldade da serra



da Mantiqueira e ação intensa dos ventos de sudoeste.

As briófitas ocorre¡n en toda a fase de TA e são

rarfssimas; na área de Ell, tornam-se ¡naLs escassas em direção ao

topo; na JR, encontram-se de forna änpla e expressiva e com

raridade no topo de itR'.. Tais evidências determlnaran o

assoreamento das turfeiras co¡n gradativa perda de urnidade.

As ervas aquáticas, em lB, Ëão escassas, um pouco mais

expressivas na base de TB2i na área de EM, são pouco

significativas, tornando-se rarfssimas no topo; em JR, são cada

vez menos relevantes. Este conportarnento corrobora aquela premissa

anterior.

A presença de cyperaceae, enbora pouco expressiva em itR

e E¡il, con relativa abundância en TE1, evidencia que ainda existian

terrenos (¡nidos ou encharcados. Em TB1 as condições subaquáticas

foran rnais favoráveJ-s, pelas rnaiores quantidades.

A redução de cyperaceae associada à dininulção de

pteridófitas, indica a presença de terrenos fLrmes e mais ampl-os,

pelo recuo das áreas pantanosas e redução das temperaturas. o
presente fato foi assinaLado por LoRSCHEITTER (L984), con o qual

se concorda plenanente para a presente fase.

A rara ocorrência de Polyqonutn em itR, ausência e¡n E¡il e

relativa abundância em TB, associada à esporádica presença de

onagraceae, sugeren que as temperaturas baixararn.

A ocasionaJ. existência de MyriophylTun em itR e E¡il,

corrobora nesta sugestão, já que esse é o fndice do abaixanento

das tenperaturas, indicando condíções climáticas nais fri-as,

segundo SCHREVE - BRINKMAN (1978). Em concordância com este autor,
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.tR e EM possuiam menores temperaturas que TB.

A presença escassa de Utr.' ::uTaria nas três áreas r Dâ

fase final- de assoreamento, discorda da opinião de MORLEY (l-981-),

mesmo guanclo associada à Cyperaceae (HASELDONCKX, L977) , para as

condições de pântano aberto.

As pterfdófitas, em TB, sãô mais expressivas na basei na

área de Et, são excepcionalmente abundantes, principalmente na

base do intervalo IV de EùÍ2 e no topo de EM1 declinam; em iIR são

significativas na base, tornando-se mais raras no topo.

A representatividade de Cyatheaceae não ê das maiores.

No entanto, a grande expressão de Lycopodiaceae, Selaginel-laceae e

Aspleniaceae, entre outras, sugere que estes vegetais ocupavam as

turfeiras, participando da formação da turfa nesta fase.

A redução destes vegetais no topo deve-se ao completo

assoreamento das turfeiras, gradativa diminuição das temperaturas

e variação na umidade atmosférica.

As ervas campestres, em TB, são mais expressivas no

topo, êil TB2 ocorrem as maiores quantidades; na área de Ell, são

excepcionalmente significativas na base de EU1 e topo de EllZ,

tornando-/se mais raras no topo de Elfl; na de JR, são tambérn

extraordinariamente abundantes, principalmente na base do

intervalo V de itR1.

A famflia Poaceae continua dominante entre as ervas,

sendo mais expressiva em TB1, enquanto a Compositae, que ê a

segunda mais abundante, está ausente na base de Ett2. As

quantidades destas ervas osciLam ao longo da fase, pelas variações

na umidade atmosférica e na ampliação das áreas secas.



Ocorrem ainda nas três áreas, Clusiaceae, Amaranthaceae

mais expressiva em El,l1, Acanthaceae, Rubiaceae Borrería mais

abundante em JR e TB2 e Chenopodiaceae em JR1 e TB1 em

quantidades signif icativas.

A flora arbórea de cerrados não ê diversificada,

apresentando com maior expressão Pisonia, com relativa abundância

nas três áreas, Pseudobombax em TB e Ell e Ouratea em EM.

A presença da savana (cerrado) , entre 7. oo0 e 4.000 anos

4.P., ñâ Serra dos Carajás (RO), foi determinada por ABSY et ai.\.

(1-99L), encontrando-se de acordo com a presente interpretação.

A vegetação de cerrados é mais expressiva nesta fase.

Como as turfeiras se encontravam em estigio terminal de

assoreamento, âs áreas encharcadas e/ou úmidas regredirarn mais

ainda, favorecendo a instalação desta vegetação nas partes secas.

Tais sugestões concordam ,com aquelas apresentadas por

LORSCHEITTER (l-984), quanto à presença de Amaranthaceae,

Chenopodiaceae e Compositae como fndices de terrenos secos e

arenosos e de ABSY et a7. (l-993) pela presença de Borreriar güê

sugere a savana aberta (cerrado).

Como foi observado anteriormente, nas descrições

microflorfsticas, a vegetação de florestas tropicais, serranas

e/ou cerrados, encontrava-se bastante diversificada nesta fase.
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excepcionalmente bem representadas, fazendo-se necessária sua

referência na presente interpretação. TaI é o caso de Salix,

(abundante no topo de EM), ATchornea, Sebastiana (bem representada

Alguns gêneros e/ou famflias apresentavam-se
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nas três áreas ) , Pal-mae , ATTophylus , Sorocea , Schízol-obium,

Erythrina, Pityrocarpa, Daphnopsis, Hedyosmum (abundante no topo

de Et) , Passiflora (en TB), Gentianaceae, Quiina (significativa em

JR), Umbelliferae e Synphonia (bem representadas en EM).

Enquanto aquela que ocupava florestas tropicais e

cerrados ê assinalada por ViroLa, Erythroxylaceaer Brosimum,

Banara, Rapanea, Croton (expressiva em üR), Machaetium, Cassía,

Aeacia, Bauhinia (muito significativa no topo de üR), Guapíra,

Pyrostegía, Persea, Myrtaceae (relativamente expressiva em üR),

Malpighiaceae (em TB), Bignoniaceae e Ulmaceae.

A presença de Alchornea e de Myrtaceae, como já foi

discutido anteriormente e concordando com ABSY et aI. (1993)'

ocupavam as florestas tropicais associadas a Synphonia. No

entanto, tambérn habitavam a savana (cerrado) de acordo com

LORSCHETTTER (1-984).

A rara existência de Araucaria em TB e JR, Podocarpus no

topo de JR e em EM, Drymis no topo de JR, CeLtis e Valerianaceae

em 1tB e JR, Cariniana e Ericaceae nas três áreas, suqere que

ocupavam as serras. A ação dos ventos de sudoeste possibilitou que

a vegetação serrana ficasse melhor representada nas turfeiras.

LORSCHEITTER (1"984) assinalou que, Podocarpus, Araucaria

e Drynis, ocorrem em conjunto nas serras e sua presença evidencia

redução das temperaturas e maior intensidade dos ventos, aos quais

se adapta a dispersão de Podocarpus. Essas caracteristicas são

tanbén estabelecidas para a presente fase.

A presença de Àl.nus, ro topo de TB2 e de Nothof agus em

E,llz, marca a representação das florestas sul-andinas, que nesta
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época mais fria, encontravam-se provavelmente expandidas. Sua

presença no registro microflorfstico dessas turfeiras, deve-se,

como já foi dito, à facilidade de transporte desses grãos de pólen

pelos ventos de sudoeste que caracterizaram no passado uma época

mais fria e seca.

É grande a ocorrência de ITex ao longo da fase em EI{ e

üR, ê também extraordinária no topo destas áreas e mais rara em

TB, onde também ocorre SympTocos.

A explosão de fLex, nesta fase, deve-se à redução das

temperaturas, euê no topo tendiarn a ser próximas das atuais. Desta

forma, concorda-se com IVERSEN (L944; apud VAN GEEL et a7.,1986)

e em parte com VAN DER HAMMEN et a7. (L98O/198L), quando

atribuiram, para este gênero e sua abundância, caracterfsticas

climáticas frias, embora no Médio Vale do Rio Parafba do SuI e

respectivas Serras do Mar e da Mantiqueira, as temperaturas -eram

bem maís elevadas, güê aquelas assinaladas por estes autores para

os Andes.

Ê, possfvel, com a expansão de ITex para o vale, DO topo

desta fase, eüê então passasse a integrar tambérn as áreas de

cerrados nesta região, concordando assim corn LORSCHEITTER (1984).

A litoJ.ogia consta de turfa em diversos estágios de

decomposição, apresentando-se menos decomposta no topo de Ell.

Verifica-se, contudo, o aporte de silicictastos e de argilas,

aIóctones, para as áreas; TB1 argila e areia ì TB2 areia; e itRl

silte, todas no topo ou nas pto*i^ìaades dele.

A presença de siliciclastos, nessa fase de evolução das

turfeiras, sugere o transporte por águas pluviais ou de
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transbordamento fluvial, foi ocasionado por precipitações

pl-uviométricas irregulares e intensas-

De acordo com as idades obtidas, nessa fase, para a base

de TB1 (6.410 +/- 80 anos A.P.) e transição dos intervalos IV e V

de iIRl (4.1-30 +/- 70 anos A.P.), verifica-se que o clima era seco

e frio, âs temperaturas baixaram em relação à fase anterior. Sob

tais condições atmosféricas as precipitações foram irregulares e

fortes.
Nas serras, pela altitude, âs temperaturas eram menores

e a umidade atmosférica mais elevada.

No topo do intervalo a umidade atmosférica elevou-se

novamente e favoreceu a maior expansão das florestas.

A fase seca determinada para 4.732 +/- 60 anos 4.P., Dâ

Bacia de São Paulo, Por TAKIYA & YBERT (L991-) e entre 5.5O0 e

2.500 anos A.P. por MELO et a7. (L987), foi tanbém registrada

nessas turfeiras durante esta fase.

As interpretações efetuadas aqui concordam com as de

ABSV (J.g7g,t-985), para a Bacia Amazônica, quando indicou um clina

seco há 4.OOO anos 4.P., conciliando com os trabaÌhos de ABSY et

a7. (L991-) na Serra dos Carajás, com LEDRU et a7. (L99l-) na Serra

do Salitre, há 5. OOO anos A.P. , com TURCQ et a7. (1-993b) para a

faixa de 6.000 à 4.000 anos A.P. no Brasil Central e TURCQ et a7.

(LgB7) no sudeste e centroeste do Brasil entre 6.000 e 5.000 anos

A.P. BOMBIM (L976), também atribuiu um clima frio para a faixa

entre 5.OOO e 2.500 anos 4.P., Dâ região de Campanha oeste (RS).

Já as interpretações de FERRAZ VICENTINI et a7.

(l-993), para uma vereda em Cromfnia (GO), que entre 6.500 e 3.5O0
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anos 4.P., apresentava um clima mais úrnido, não compatfvel com os

dados aqui obtidos.

TURCQ et a7. (t992) também realizaram datações

radiométricas nas turfeiras de Jacaref e obtiveram a idade mais

antiga de 20.160 anos A.P.

Em comparação com inforrnações da América do SuI, VAN DER

HAMMEN (t974) também se referiu ao clima frior guê há 6.000 anos

4.P., ocorreu na Guiana e' Suriname. Assím, como VAN DER HA}{MEN

(l-986) tarnbém assinalou, para as terras baixas tropicais da Bacia

Amazônica, precipitações relativamente baixas entre 7.OOO e 4.000

anos A.P.

SALGADo-LABOURIAU (1.991), relatou para os Andes

venezuel-anos (Mérida), que entre 6.25O e 5.3O0 anos A.P., o clina

foi frio com ternperaturas abaixo da nédia. No entanto, entre 4.900

e 3.700 anos 4.P., o clina )â era quente com temperaturas acima

das atuais, concordando com KUHRY (1988) ' que registrou a

formação de turfeiras, num ctirna mais quente e únido entre 5.o0o e

3.OOO anos 4.P., nos Andes.

SERVANT et ai . ( l-981) , em Santa Cruz de La Sierra,

descreveu o desaparecimento da floresta e formação de dunas, sob

um clima seco entre 7.000 e 5.000 anos A.P.

Nos estudos ora realizaàos para o Médio Vale do Rio

Parafba do SuI, verificou-se que desde L1".O8O +/- L3O anos 4.P.,

os cerrados e/ou campos sempre estiVeram presentes, embOrar ê[

determinadas épocas se encontravam mais expandidos.

O Vale do Parafba permanece abrigado em relação aos

ventos oceânicos provenientes de este e de sudeste (CONTI | 79751 |



297

desta forma verifica-se o efeito FöEHN peJ-o posicionamento de

fundo de vale. os ventos elevam-se ao longo da Serra do Mar

(barlavento), onde descarregam a umidade na forma de chuvas

descendo para o vale (sotavento), quentes e secos.

A canalização do ar frio, das correntes polares, âo

longo do Médio VaIe do Rio Parafba do Sul coincidindo com a

orientação das formações orográficas (SW/NE), tornam o vale menos

chuvoso que as serras devido a dessecação adiabática.

Tais caracterfsticas que favorecem atualmente a

permanência dos campos, tambérn estiveram presentes no passado,

mesmo quando o relevo era mais acentuado.

Se o clima hojer ño vale, é seni-(rmido com a estação

seca bem caracterizada (4 a 5 meses) e super(rmido nas serras, é

provável, que mesmo sob a ação de um clina mais rigoroso (frio e

seco, quente e seco e/ou quente e (rnido) a estação seca teria

maior duração e as serras apresentar-se-iam mais únidas.

Assirn, a proposta de ABtSÁBER (L967,L957) quando se

referiu à þresença atual dos cerrados nesta região, como áreas

relfquias do revestimento florfstico, resultantes das oscilações

clirnáticas do passado, não levou em conta que atualmente, as

condições climáticas e o relevo continuam favorecendo a presença

dos cerrados e que estes, sempre estiveram presentes, desde pelo

menos, o limite Pleistoceno - Holoceno.

Atualmente, encontrarn-se na floresta espécimes que

possuem orgãos armazenadores de água, êil áreas onde não tên uma

utilidade real para o clina e ambiente atualr gue segundo KLEIN

(L975) , sugerem ser remanescentes de épocas em que o clima não era
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tão favorável. No entanto, verifica-se que o mesmo pode ter

acontecido com TTexr eue hoje ocupa florestas tropicais, serranas

e cerrados, mas originalmente encontrava-se apenas nas serras.

A particularidade de algumas espécies sobreviverem em

ambientes diferentes daqueles que ocupavam em ternpos remotos,

deve-se ao fator gue mesmo sob condições cl-imáticas adversas,

muitas conseguem adaptar-se às novas condições ambientais.

outrossim, verifica-se que o avanço e o recuo das

floras, acabou resultando numa mistura.

A atual- presença de Araucaria, Podocarpus, Weinmannia e

Drynis nas serras, êh particular da Mantiqueira, deve-se às

condições ctimátÍcas mais frias, guê favoreceram sua permanência

na forma de vegetação relfquia, concordando com MAACK (L947 ¡ apud

BIGARELLA, L964), SETZER (1951) e KLErN G975). Embora no passado,

estes gêneros fossem relativamente raros nesta região, nâ

representação nicroflorfstica dessas turfeiras.

5 CARACTERIZÀçÀO DAg FAsEs

5.1 FASE A

Idade: Base de EM1 = 1L.o5o +/- 100 anos A.P. e

transição do intervalo I p_ara o II de TB1 =

l-L.08o +/- 1-30 anos 4.P., Iimite Plêistoceno

HoIoceno.

Base de TB (intervalo I), Pleistoceno,

anterior a LL.080 anos A.P.

Frio e seco para a base de 1B (intervalo I)Clima:



e infcio do II e base de EU. Com precipi-
tações pluviométricas irregulares e inten-
sas. Nos cumes das serras, mais únido.

Ao l-ongo do intervalo I de EM e II de TB,

oscilação da umidade atmosférlca, tornando-

se mais elevada no topo, assim como as

ternperaturas.

Ventos fortes de sudoeste, com maior dura-

ção e caracterfsticas frias e secas.

Pântanos rasos.

Transbordamentos fluviais, com aporte de

silicictastos e argila para os pântanos.

Encostas sob a ação da erosão, pela escassa

cobertura vegetal.

Cerrados presentes em toda a fase, mas

dominando na base.

Cobertura vegetal arbórea escassa.

Àmbiente:

Vegetação: -
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5.2 FASE B

Idade:

Clima:

Base de iIR = 9.720 +/- i-OO anos A.p.

Quente e ú¡mido, com temperaturas e precipi-
tações pluviométricas superiores às atuais.
No topo torna-se mais seco, com precipita-

ções pluviométricas irregulares.
Nas serrasr âo longo da fase, o clima foi
menos quente e mais (rnido.



AmÞíente: Pântano turfoso.
Transbordamentos fluviais com aporte

siliciclastos e argila para os pântanos,

topo da fase.

Encostas ainda sob ação da erosão, é o

infcio da instalação e expansão da cobertu-

ra vegetal arbórea.

Vegetação:- Cerrados presentes ao longo da fase, com

expansão no topo.

- A vegetação arbórea de florestas, com

caracterfsticas tropicais, inicia sua ex-

pansão à partir das serras. e de florestas-
galeria restritas. No topo já apresenta

relativa expansão.

5.3 rÀsE c

rdade:

300

de

no

Clima:

Base de TB1 = 8.250 +/- 90 anos A.p.

Segunda amostra da base de JRt : 8.100 +/-
90 anos A.P.

Quente e seco, Dâ base e no meio da fase,

com as temperaturas e a umidade atmosférica

inferiores às da fase anterior.
Ao longo da fase a umidade atmosférica os-

cilou, tornando-se mais elevada no topo.

Ventos fortes de sudoeste, com maior dura-

ção e caracterfsticas de frio e seca.

Retração das turfeiras, em parte, com ter-Àmbíente:



ras secas, úmidas e/ou encharcadas.

- Redução na erosão das encostas.

Vegetação:- Cerrados presentes ao longo da fase, com

maior expansão na base e meio, retraindo-se

no topo.

Expansão das florestas tropicais no topo,

desde as serras e florestas-galeria.

5.4 FÀSE D

fdade: - Base de TB1 = 6.41-0 +/- 80 anos A.P.

Transição do intervalo IV para o V de iIRl :

4.1-30 +/- 70 anos A.P.

Provavelmente a evolução dessas turfeiras
terminou por volta de 3.OOO anos À.P.

Seco e frio, nas serras mais frio e menos

seco, ño vale mais seco e menos frio.
Ventos fortes de sudoeste, com maior dura-

ção e caracterfsticas de frio e seca.

Assoreamento final das turfeiras.
Pteridófitas e ervas carnpestres invadem as

turfeiras.
Expansão dos cerrados.

Expansão e domlnio das florestas tropicais,
principalmente no topo da fase.

Clima: -
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Ambiente:

Vegetação: -



XI - CONCLUSÕES

os estudos palinológicos aqui registrados pernitirarn

sugerir guer durante a evolução das turfeiras no Médio VaIe do Rio

Parafba do Sul, ocorreram diversas oscilações na flora regional e

local, como conseqüência das variações clímáticas.

Neste trabalho determinaram-se:

Duas fases de clima frio e seco, a 11.080 +/- L30 anos

A. P.

1"1.05O +/- 1-OO anos A.P. e 6.4L0 +/- 80 anos A.P.

4.l-30 +/- 70 anos A.P. A primeira foi mais rlgrorosa

que a segunda.

- Uma fase de clima quente e (rrnidor por volta de g.72O

+/- LOO anos A.P.

- Uma fase de clima quente e seco, desde antes de 8.250

+/- 90 anos A.P./ 8.1-OO +/- 90 anos A.P.
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- Uma fase de clima menos quente e mais (rmido, de

aproximadamente 8.LOO +/- 90 anos A.P. 6.410 +/- 80

anos A.P.

- Tais resultados encontram-se de acordo com a rnaioria

dos estudos desenvolvidos em diversas regiões do

BrasiL e da América do Sul.

I

Os diferentes panoramas apresentados ao longo <las sonda-

gensr êm comparação com a paisagem atual, mostram que:

as serras, principalmente a da Mantiqueira, por sua

altitude e condições climáticas, propoci-onaram a

permanência de Araucaria, Podocarpus , We.inmannia e

Drynís, como representantes remanescentes das

pretéritas florestas an<linas;

os cerrados sempre estiveram presentes na região,
expandidos ou retraldos;
as florestas desenvolveram-se primeiramente nas

serras, expandindo-se das florestas-galería para o

vale;

a expansão da atual floresta foi concomitant,e ao

domfnio dos cerrados no vale;

as condições climáticas atuais na região e a locali-
zação no fundo de um vale continuam favorecendo a

presença do cerrado, provavelmente, pela compressão

adíabática do ar quente e seco. Esse mecanís¡no

atmosférico semelhante ao efeito FöEHN, possibilit,ou
a permanência dos canpos, resultando na denominação



São José dos rrCamposrr. É prováve1 que este mecanis-

mo )â ocorresse no intervalo de tempo estudado do

quaternário;

as épocas excessivamente secas dentro do Holoceno,

provavelmente se relacionarn ao fenômeno rrPaleo El

Niñott, embora com maior duração que o EI Niño atual.
Com o bloqueio das frentes frias de S e SE no

inverno, pela intensificação da corrente de jato

subtropical, ocorria rigorosa seca ao norte da refe-
rida corrente e, ao sul, chuvas catastróficas;
a sisnicidade regional, registrada nos terrenos

quaternários, cono por ex.: capturas de drenagem e

deformações do relevo, sugerem una atividade atenuada

e residual. (RICCOMINI, 1-989 tL992) ì

com base nessas oþservações, supõe-se que as turfei-
ras inativas do Médio Vale do Rio Parafba do Sul

poderão tornar-se ativas por novas pulsações

tectônicas;

de acordo com os resultados dos estudos aqui

documentados e dos de TURCQ et a7. (t992) ê provável

que existam nessas turfeiras, mais de um cicl-o de

entulhanent.o;

por isso, supõe-se que essas turfeiras podem ser mais

antigas e mais profundas, estando sua evoJ.ução ligada

aos eventos tectônicos;

a identificação da microflora presente nas turfeiras
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quaternárias, favoreceu a comparação com a que existe

atualmente na região. Verificou-se que se encontram,

ainda, espécimes remanescentes da flora do passado,

hoje, grandemente destrufda por atividades antropogê-

nicas;

com certeza o conhecimento da vegetação pretérita,

ora reaLizado pela palinologia, poderá auxiliar no

reflorestamento natural da região, com utilização de

espécimes que estiveram presentes até a destruição

iniciada na época colonial;

o presente estudo palinológico mostra uma sucessão

microflorfstica abundante e diversificada, contri-
buindo com o conhecirnento da paleoflora do quaterná-

rio.
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