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ANÁLISE PALINOLOGICA DE AMOSTRAS SUPERFICIAIS NA REGIÃO DE 
MONTE VERDE, SUL DE MINAS GERAIS: RECONSTRUÇOES AMBIENTAIS 

 

1. RESUMO 

 

A baixa temperatura média anual (inferior a 18ºC), a localização em zona de altitude 

elevada (acima de 1500 m) e a diversidade florística, bem representada da parte sul 

da serra da Mantiqueira, tornam a região de Monte Verde, propícia para a 

investigação palinológica de amostras de superfície para reconstrução ambiental da 

área. Desta forma objetiva-se caracterizar cobertura florística da região com o uso 

de variáveis palinológicas. 

Estudos preliminares de amostras do Último Máximo Glacial nesta região 

demonstraram a ocorrência de variações graduais e cíclicas, relacionadas a 

mudanças associadas a oscilações climáticas do Quaternário Tardio. Os dados 

obtidos nas análises superficiais poderão ser correlacionados com estes estudos e 

inferir as consequências destas oscilações nos dias atuais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A região de Monte Verde, pertencente ao município de Camanducaia, MG(22º55'S, 

46º02'W) possui cerca de 1560 m elevação. O clima da região, diretamente afetado 

pela altitude, permite temperaturas relativamente baixas para sua faixa latitudinal. 

Esta região é hoje naturalmente coberta por Floresta de Araucária, onde os dois 

elementos arbóreos principais são Araucária angustifolia e Podocarpus 

lambertii.Segundo De Oliveira (1992), a distribuição da Floresta de Araucaria no 

Sudeste brasileiro foi negativamente impactada pelo aumento gradual de 

temperatura durante os últimos 10 mil anos. Para esse autor, a distribuição atual 

disjunta entre o grande domínio dos pinheirais do Sul do Brasil e as “ilhas” naturais 

de Araucária angustifolia nas zonas mais elevadas da serra da Mantiqueira são 

evidências de uma maior área de ocorrência desse tipo de vegetação durante as 

épocas glaciais 

 

3. OBJETIVOS 

 



 
 

2 
 

Caracterizar vegetação de superfície da região de estudo;   

Fazer a análise estatística integrada das variáveis palinológicas; 

Comparar e correlacionar, no contexto das mudanças climáticas, as variações 

encontradas nos resultados de análises palinológicas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

As técnicas palinológicas, a serem empregadas neste projeto, encontram-se 

descritas em detalhes por Colinvauxet al. (1999) e Faegri&Iversen (1989).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

”Há quatro mil anos,quando o clima se tornou mais úmido,a floresta com Araucária 

(Floresta Ombrófila Mista) começou um processo gradual de expansão sobre os 

campos, o qual se tornou mais expressivo até cerca de mil anos atrás”. 

(BEHLING,2002;BEHLING  et al, 2004apud, BOLDRINI 2009). 

Com predominância no sul do Brasil, em campos de altitude e no sudeste em 

campos de relevo elevado, presente em regiões de clima subtropical com verões 

quentes e invernos rigorosos. 

Com sua grande longevidade, é um indicador das mudanças de climas nos últimos 

milênios. Durante a última fase Glacial, o clima dos planaltos era em média 5°C mais 

frio e muito mais seco. Desde então, houve uma tendência geral de aquecimento e 

de aumento de umidade, com curtos episódios e retrocessos climáticos. Durante o 

auge de clima glacial, a mata atlântica estava limitada à planície costeira a ao sopé 

da serra do Mar., (POR et al.,2005). 

Em suma Araucária angustifólia é uma espécie importante tanto para o ser humano, 

quanto para fauna e flora. Há milhões de anos atrás existia em abundância, mas ao 

longo do tempo precisamente depois da revolução industrial foi explorada para 

comercialização do pinhão e outros usos como exploração para a fabricação de 

papel, e por isso hoje está inserida na lista de espécies vulneráveis do Brasil. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



 
 

3 
 

Na primeira etapa da pesquisa, foram analisadas quatro lâminas do ponto MV-01-

1519 m, e encontrados 39 tipos polínicos, como Aquifoliaceae, Araucária, 

Euphorbiaceae, Podocarpaceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Mimosaceae entre 

outros (Figura 1, 2, 3, 4 e 5). 

 

Podocarpaceae  Araucária     Aquifoliaceae,    Euphorbiaceae   Mimosaceae 

 

Com esse processo finalizado iniciou-se a contagem polínica até 200 grãos de 

elementos, a quantidade de espécies encontradas nas quatro amostras foram: 451 

sendo, 6 Aquifoliaceae, 4 Araucária, 29 Euphorbiaceae, 80 Podocarpaceae, 31 

Melastomataceae, 37 Myrtaceae e 4 Mimosaceae. 

Como etapa complementar será feita a análise de mais 4 amostras em diferentes 

altitudes e os dados organizados em gráficos para interpretações ambientais. 
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