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ABSTRACT – POLLEN RECORDS FOR LATE HOLOCENE IN THE CAMPANHA REGION (RIO GRANDE DO SUL, 
BRAZIL) AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE HISTORY OF THE PALEOENVIRONMENTS IN THE “SAVANA 
ESTÉPICA PARQUE”. This paper presents palynological results from an outcropping section located in the Brazilian side 
of the Quaraí river (30°16’27.9”S/57°26’33.6”W), south of the Barra do Quaraí city, westernmost portion of the Rio Grande 
Sul State, as well as from 15 surface samples collected in the ‘Parque do Espinilho’ (PESP), in order to obtain current pollen 
spectrum. A total of 81 types of palynomorphs (pollen and non pollen) was identifi ed in the ten fertile samples from the 
outcropping section and 114 taxa from surface samples. Pollen diagrams were performed in order to identify current pollen 
spectrum and reconstruct the vegetational history of the “Savana Estépica Parque” during the late Holocene in this region, 
supported by radiocarbonic datings and granulometry analysis. Results indicate that between 3,380 ± 25 and 2,350 ± 25 14C 
yr BP, area was composed by a fl oodplain covered with grasses that formed bodies of water with little depth enabling the 
development of algae colonies. Between 2,328 and 2,262 yr BP (interpolated age) occurred a decrease in humidity and the 
temperature rise, as suggested by the disappearance of algae and the bryophytes increasing. Between 2,130 (interpolated age) 
and 1,940 ± 20 14C yr BP was recorded an increasing of the humidity, refl ected by the high diversity of arboreal taxa, with 
expansion of the “Mata Ciliar”. Granulometrical data corroborate palynological results. Pollen spectra of surface samples 
refl ected the different current vegetation types of the PESP.

Key words: ‘Parque do Espinilho’, Pampa Biome, vegetational reconstitution, Quaternary, Quaraí River.

RESUMO – Este trabalho apresenta os resultados palinológicos de dez amostras de um afl oramento localizado na margem 
brasileira do rio Quaraí (30°16’27,9”S/57°26’33,6”W), ao sul do município de Barra do Quaraí, extremo oeste do Estado do 
Rio Grande do Sul, bem como de 15 amostras superfi ciais no Parque do Espinilho (PESP) para obtenção do espectro polínico 
atual. Foram identifi cados 81 tipos de palinomorfos (polínicos e não polínicos) nas amostras sedimentares do afl oramento 
e 114 nas amostras superfi ciais. Análises a partir dos diagramas polínicos foram realizadas com objetivo de identifi car o 
espectro polínico atual e reconstituir a história paleovegetacional da Savana Estépica Parque durante o Holoceno tardio da 
região, apoiadas por datações radiocarbônicas e análises granulométricas. Os resultados indicam que entre 3.380 ± 25 e 2.350 
± 25 14C anos AP a área era composta por uma planície de inundação recoberta por poáceas que formava corpos d’água de 
pequena profundidade, possibilitando o desenvolvimento de colônias de algas. Entre 2.328 e 2.262 anos AP (idade interpolada) 
observa-se diminuição da umidade e aumento de temperatura, evidenciado pelo desaparecimento das algas e maior frequência 
de esporos de briófi tas. Entre 2.130 anos AP (idade interpolada) e 1.940 ± 20 14C anos AP é registrado aumento de umidade 
refl etido na maior diversidade de táxons arbóreos, com expansão da Mata Ciliar. Os dados granulométricos corroboram 
os dados palinológicos. O espectro polínico das amostras superfi ciais refl etiu os diferentes tipos de vegetação existentes 
atualmente na área do PESP.

Palavras-chave: Parque do Espinilho, Bioma Pampa, reconstituição paleovegetacional, Quaternário, rio Quaraí.
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INTRODUÇÃO

O estudo da sucessão vegetacional através do registro 
palinológico permite conhecer os processos históricos 
envolvidos na gênese das formações vegetais do passado 
(e.g. Bauermann, 2003; Behling et al., 2004). Neste 
contexto, a palinologia de sistemas fl uviais quaternários 
tem sido pouco desenvolvida como uma ferramenta 
paleoecológica, principalmente porque os ambientes 
sedimentares documentam distintas fontes de grãos de 
pólen, relacionados a diversos processos tafonômicos que 
podem alterar o registro polínico e obstruir a interpretação 
das mudanças passadas na vegetação regional (Rojo et al., 
2012). Trabalhos realizados em sequências aluviais da região 
pampeana, na Província de Buenos Aires (Prieto, 1996; Prieto 
et al., 2004; Quattrocchio et al., 2008) demonstraram que 
estes depósitos são adequados para reconstituir a história da 
vegetação, particularmente em localidades sem sedimentos 
turfosos.

No Rio Grande do Sul (RS) as planícies sedimentares do 
rio Uruguai, entre os rios Quaraí e Ibicuí abrigam a Savana 
Estépica Parque, formação vegetacional que compõe o 
Bioma Pampa. As savanas são ecossistemas estáveis, cuja 
ocorrência no RS está associada a solos mal drenados, em 
regimes de má distribuição de chuvas. Floristicamente 
são dominadas por poáceas, mas também incluem ervas, 
arbustos e algumas árvores características (Sarmiento & 
Monasterio, 1975 apud Berrio et al., 2000). No Estado, a 
vegetação da Savana Estépica Parque está sempre associada 
às planícies sedimentares (Alves & Marchiori, 2011), a 
um estrato arbóreo composto por Prosopis nigra (Gris.) 
Hieron, P. affi nis Spreng., Vachellia caven (Molina) Seigler 
& Ebinger, Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. 
e Parkinsonia aculeata L., e um estrato herbáceo com 
predomínio de Asteraceae e Poaceae (Galvani & Baptista, 
2003; Watzlawick et al., 2010; Redin et al., 2011).

Este trabalho visa reconstituir a história ambiental da 
Savana Estépica Parque, durante o Holoceno tardio através de 
registros palinológicos. As amostras analisadas são oriundas 
de um perfi l sedimentar na localidade Pai Passo no município 
de Barra do Quaraí, e de sedimentos superfi ciais coletados 
dentro da Unidade de Conservação Parque do Estadual do 
Espinilho (PESP).

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Localização
A área estudada localiza-se na Campanha Gaúcha, Barra 

do Quaraí, município mais ocidental do RS, distante 717 km 
da capital Porto Alegre. As amostras de perfi l sedimentar 
foram coletadas na localidade de Pai Passo, enquanto as 
amostras superficiais no PESP (Figura 1). Fundado em 
1975, com apenas 276 ha, o PESP teve sua área ampliada 
para 1.617,14 ha através do Decreto Estadual 41.444 de 
28 de fevereiro de 2002, abrangendo atualmente a área de 
confl uência entre os rios Uruguai e Quaraí, bacia média no 
rio Uruguai (Iriondo & Kröhling, 2008).

Geologia
No PESP e região adjacente, os depósitos sedimentares 

são representados pela Aloformação Guterres e Formação 
Touro Passo, em ordem estratigráfica ascendente, esta 
última geralmente mais erodida, resultando em menor área 
de exposição. 

A Aloformação Guterres, localizada sobre o Pontal do 
Quaraí (região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e 
Uruguai), possui idade estimada entre 80.000 e 40.000 anos 
AP, que corresponde ao Pleistoceno superior (Oliveira & 
Kerber, 2009). Constitui-se de depósitos sedimentares aluviais 
conglomeráticos e arenitos conglomeráticos finos, com 
registros de níveis seixosos formando pavimentos detríticos 
e fragmentos de lenhos silicifi cados (Da-Rosa, 2009).

A Formação Touro Passo, de origem fl uvial, registra 
depósitos lamíticos (Membro Lamítico) composta de arenitos 
síltico-argilosos e siltito-arenosos no topo e depósitos 
conglomeráticos basais (Membro Rudáceo), cujas datações 
são controversas, indicando idades entre o Pleistoceno 
superior e o Holoceno (Da-Rosa, 2009; Oliveira & Kerber, 
2009). Datações radiocarbônicas (14C) e termoluminescência 
(TL) sugerem a idade do depósito entre 42.600 ± 900 e 15.400 
± 750 anos AP. Os depósitos da Formação Touro Passo 
são correlacionáveis com a Formação Sopas no Uruguai 
e Formação Luján na Argentina (Bombín, 1976). Sobre a 
Formação Touro Passo, ocorrem coberturas holocênicas 
indiferenciadas, ainda não descritas, de espessura variável.

Paleontologia
No oeste do RS, os afl oramentos quaternários associados 

à bacia média do rio Uruguai apresentam importante acervo 
de fósseis. Os depósitos estão principalmente relacionados ao 
sistema de drenagem do rio Uruguai (Formação Touro Passo) 
e depósitos aluvionares da Aloformação Guterres (Oliveira 
& Kerber, 2009). 

Segundo síntese de Oliveira & Kerber (2009), na região 
ocorrem fósseis de mamíferos, moluscos, aves e quelônios, 
além de lenhos silicificados de médio e grande porte. 
Microfósseis são registrados apenas para a Formação Touro 
Passo (Bombín, 1976), relativos a ocorrências isoladas de 
grãos de pólen de poáceas e asteráceas, além de grande 
quantidade de silico-fi tólitos.

Vegetação e clima
A formação vegetacional Savana Estépica Parque 

encontra-se atualmente restrita a área do PESP, onde ocorrem 
duas diferentes formações vegetacionais: Savana Estépica 
Parque e Mata Ciliar. A primeira é constituída por um estrato 
arbóreo contendo principalmente: Prosopis affi nis Spreng., 
Prosopis nigra (Gris.) Hieron., Vachellia caven (Mol.) Mol. 
e Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl., juntamente com 
Poaceae e Asteraceae no estrato herbáceo. A Mata Ciliar é 
caracterizada por espécies arbóreas: Parkinsonia aculeata 
L., Acanthosyris spinescens Griseb, Erythrina crista-galli L., 
Terminalia australis Cambess., Sapium longifolium (Müll. 
Arg.) Huber, Aloysia gratissima (Gillies ex Hook) Tronc., 
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk., Eugenia unifl ora L., 
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Myrrhinium atropurpureum Schott, Eugenia uruguaiensis 
Cambess., Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) Berg., 
Hexaclamys edulis (Berg.) Kaus. & Legrand, Myrcia selloi 
(Spreng.) Silveira, Acacia bonariensis Gillies ex Hook. et 
Arn., Sebastiania commersoniana (Baillon.) L. B. Smith, 
Smilax campestris Griseb. (Galvani & Baptista, 2003; 
Watzlawick et al., 2010; Redin et al., 2011).

Na região predomina o clima fundamental Cfa2 de 
Köppen, com temperatura média anual em torno de 20ºC, 
média máxima chegando a 34ºC, em janeiro, e média mínima 
registrando 8ºC, em julho. A precipitação média anual é de 

1.100 mm, sendo janeiro o mês mais chuvoso (média de 120 
mm) e agosto de menor precipitação registrada (média de 
60 mm). A umidade relativa do ar mais baixa é constatada 
nos meses mais quentes, chegando a 61% (média mais baixa 
do estado), e a maior é registrada em junho, com média de 
85%. A maior evapotranspiração potencial é verifi cada em 
janeiro com 150 mm, mês que também coincide com o maior 
período de insolação (250 h), em contraste com junho, que 
tem a menor insolação registrada (140 h). O maior período 
de horas de frio (< 7,2 ºC) é registrado entre maio e agosto, 
totalizando 250 h (Matzenauer et al., 2011).

Figura 1. A, localização da área de estudo, com detalhamento para a área do PESP e afloramento; B, pontos de amostragem.

Figure 1. A, location of the study area, with details for the PESP and outcrop area; B, sampling points.



186 REVISTA BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA, 17(2), 2014

MATERIAL E MÉTODOS

A espessura total do afl oramento estudado (30°16’27,9”S/ 
57°26’33,6”O) é de 4,35 m. Aproximadamente 1 m da porção 
basal é referente à Formação Touro Passo. A porção superior, 
3,35 m, é composta por sedimentos indiferenciados (Figura 
2). Um total de 86 amostras foi coletado pelo método de 
trincheiras (Salgado-Labouriau, 2007) em intervalos regulares 
de 5 cm, as quais foram armazenadas sob temperatura 
de 4°C para posterior processamento. Das 86 amostras 
coletadas, apenas dez se mostraram para realização de análise 
palinológica, pois nas demais o conjunto palinológico era 
pouco expressivo quantitativamente, e mal preservado, 
quando não estéril. Deste modo, as análises palinológicas 
são oriundas das amostras que forneceram palinomorfos 
bem preservados e em número mínimo para contagem, cujo 
valor foi obtido a partir de curvas de saturação (Figura 3), 
que considera a relação entre número de espécimes contados 
e a diversidade taxonômica.

No PESP foram coletadas 15 amostras superfi ciais (cerca 
de 20 g do primeiro centímetro de solo abaixo da serapilheira), 
distribuídas na área de PESP, respeitando um gradiente de 
umidade para obtenção do espectro polínico atual (Figura 1B), 
sendo as amostras 1-7 em ambiente menos úmido da Savana 
Estépica Parque, amostras 8-13 em terrenos mais baixos 
e periodicamente alagados, na vegetação Savana Estépica 
Parque que já apresentava infl uência de elementos da Mata 
Ciliar, amostra 14 coletada às margens do rio Uruguai dentro 
da Mata Ciliar e amostra 15 coletada em um ambiente de 
Savana Estépica Parque que sofre maior pressão antrópica. As 
amostras superfi ciais foram coletadas seguindo metodologia 
proposta por Salgado-Labouriau (2007). 

De cada amostra (afl oramento e superfi cial) foram tomadas 
subamostras de 3 cm³ para recuperação de palinomorfos 
através de tratamento químico (Faegri & Iversen, 1989), sendo 
utilizado HCl, HF, KOH e acetólise, com retenção da fração 
menor que 250 μm por peneiramento. As subamostras foram 
processadas no Laboratório de Palinologia da Universidade 
Luterana do Brasil (ULBRA). As lâminas foram montadas em 
gelatina glicerinada e encontram-se depositadas nas coleções 
de referência (palinotecas) do Laboratório de Palinologia da 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e do Laboratório 
de Palinologia Marleni Marques Toigo da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

A contagem e identifi cação dos palinomorfos foi realizada 
sob microscopia óptica em aumento de 400 x no microscópio 
Leica DMLB, utilizando-se curva de saturação (Figura 3) para 
determinação da sufi ciência amostral. As identifi cações dos 
táxons encontrados foram apoiadas por consultas à palinoteca 
de referência do Laboratório de Palinologia da ULBRA e 
bibliografi a especializada (e.g. Heusser, 1971; van Geel, 1978; 
Hooghiemstra,1984; Roubik & Moreno, 1991; Colinvaux 
et al., 1999; Kapp et al., 2000; Melhem et al., 2003; Pire et 
al.,2006; Cancelli et al., 2007; Macedo et al., 2009; Evaldt 
et al., 2009; Bauermann et al., 2010; Cancelli et al., 2010; 
Evaldt et al., 2011; Radaeski et al., 2011). Os palinomorfos 
foram descritos e ilustrados em Evaldt et al. (2013). 

Figura 2. Sessão estratigráfica do perfil sedimentar estudado no rio 
Quaraí, Barra do Quaraí, RS.

Figure 2. Stratigraphic section of sedimentary profile studied in the 
Quaraí River, Barra do Quaraí, RS.

Para os cálculos da frequência relativa (%) de grãos 
de pólen e esporos, bem como análise de agrupamentos, 
foram confeccionados diagramas polínicos utilizando-se os 
programas Tilia, Tiliagraph e Coniss (Grimm, 1987). 

Com relação ao perfi l sedimentar foram selecionadas 
quatro amostras para datação radiocarbônica (14C) por AMS 
(accelerator mass spectrometry) no Center for Applied Isotope 
Studies-CAIS, na Universidade da Georgia, EUA (Figura 2; 
Tabela 1). As datações foram calibradas no programa 
CALIB 6.1.1 (Reimer et al., 2009) com objetivo de aferir 
os resultados. Dez amostras foram selecionadas para análise 
granulométrica para determinação da distribuição das 
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siltosa, pobremente selecionada (0-0,35 m; amostra 1), areia 
levemente siltosa moderadamente selecionada (0,35-0,55 m; 
amostra 2) e areia siltosa, pobremente selecionada (0,55-1,05 
m; amostra 3); esses dois últimos pacotes contêm abundantes 
concreções ferruginosas.

Na porção superior do perfi l (1,05-4,35 m) ocorre uma 
cobertura holocênica indiferenciada composta por um espesso 
pacote de lama arenosa siltosa (1,05-3,80 m; amostras 4 e 
5); no qual se verifi cou a presença de um diastema a 2,80 
m. Entre 3,80-4,05 m (amostras 6 e 7) ocorre areia siltosa 
pobremente selecionada. Entre 4,05-4,15 m (amostra 8) ocorre 
areia levemente argilosa e entre 4,15-4,35 m (amostras 9 e 
10), areia siltosa pobremente selecionada.

Palinologia
Os diagramas polínicos construídos para o perfil 

sedimentar (Figura 5) incluem registros individuais dos 
principais táxons de grãos de pólen e esporos, bem como 
registros das somas dos grupos ecológicos, as mudanças da 
concentração e porcentagem dos palinomorfos, além de um 
dendrograma de análise de agrupamento utilizado para a 
determinação das fases.

Das amostras do perfi l sedimentar foram identifi cados 
81 táxons (27 árvores, 29 ervas, seis macrófi tos aquáticos, 
dois pteridófi tos, dois briófi tos, cinco algas, nove esporos ou 
estruturas de fungos e um zooclasto). Três fases paleoambientais 
(denominadas BQI, BQII e BQIII) foram identificadas 
com base nas mudanças da composição vegetacional. As 
amostras representadas no diagrama polínico estão restritas 
à cobertura holocênica indiferenciada. Os dados obtidos na 
Formação Touro Passo não permitiram individualização de 
fases ecológicas. Essas mudanças na composição vegetacional 
refl etem variações paleoambientais e paleoecológicas.

A fase BQ-I (3.380 ± 25 - 2.350 ± 25 14C anos AP) 
compreende três amostras (1,90, 2,00 e 2,10 m), nas quais se 
observa o predomínio de Moraceae/Urticaceae (41%-55%). A 
associação dos táxons Prosopis (2%), Vachellia caven (2%), 
Parkinsonia aculeata (2%) e Tillandsia (1%), é característica 
da Formação Savana Estépica Parque. Além de Moraceae/

Tabela 1. Resultado das amostras enviadas para datação radiocarbônica 
no CAIS (Center for Applied Isotope Studies) e idade calibrada. 

Table 1. Results of samples sent for radiocarbon dating in CAIS 
(Center for Applied Isotope Studies) and calibrated age.

Código 
CAIS

Espessura do 
afloramento (m)

Idades AMS 14C 
convencionais (anos AP)

Idade cal anos AP 
(IntCal09 – 2 sigma)

11154 3,05 1940 ± 20 1941-1858
11155 2,10 2350 ± 25 2370-2332
12104 1,90 3380 ± 25 3690-3568
08760 0,45 7660 ± 40 8540-8393

partículas sedimentares (Suguio, 1973). As análises foram 
realizadas no Laboratório de Solos da ULBRA e os dados 
foram tratados estatisticamente pelo programa Sysgran 3.0; 
os resultados foram classifi cados e apresentados no diagrama 
triangular de Flemming (Flemming, 2000) com o auxílio do 
programa Triplot.

RESULTADOS

Perfi l sedimentar
Os resultados das datações radiocarbônicas das amostras 

selecionadas estão apresentados na Tabela 1. A base do perfi l 
sedimentar data 7.660 anos ± 40 anos AP e é correlacionável 
com o Membro Lamítico da Formação Touro Passo. As 
amostras deste intervalo são constituídas por areia siltosa a 
areia levemente siltosa e os palinomorfos encontravam-se mal 
preservados. As demais datações são referentes à cobertura 
holocênica indiferenciada.

O perfi l sedimentar é composto por 4,35 m (Figura 2, 
1 m coletado em trincheiras e 3,35 m em seção afl orante). 
Os resultados da análise granulométrica das dez amostras 
selecionadas são apresentados na Tabela 2. Os resultados 
granulométricos foram aplicados no diagrama ternário de 
Flemming (Figura 4) (Flemming, 2000).

A Formação Touro Passo foi reconhecida na porção 
basal do perfi l (0-1,05 m), composta por depósitos de areia 

Figura 3. Curvas de saturação obtidas em amostras selecionadas do afloramento (A) e de superfície (B). O número ao lado de cada curva 
corresponde ao código da amostra.

Figure 3. Saturation curves obtained on selected samples from outcrops (A) and surface (B). The number next to each curve corresponds to 
sample code.

A

B
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Figura 4. Diagrama ternário de Flemming com plotagem dos resultados das amostras granulométricas (1-10).

Figure 4. Ternary diagram of Flemming with plotting the results of granulometric samples (1-10).

Figura 5. Diagrama polínico de porcentagem das amostras do perfil sedimentar. A, árvores arbustos e lianas; ervas; macrófitos aquáticos; 
B, demais palinomorfos; somas; fases polínicas e análise de agrupamento (CONISS).

Figure 5. Pollen diagram of the percentage of the sediment profile samples. A, trees shrubs and liane; herbs; aquatic macrophytes; B, other 
palynomorphs; sums; pollen phases and cluster analysis (CONISS).

A

B
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Urticaceae, as ervas estão representadas por Poaceae (36-
44%), Eryngium (4%), Asteraceae subf. Asteroideae (2%) 
e Cyperaceae (1%). Macrófi tos aquáticos representam até 
2% das associações. Esta é a fase onde algas estão mais bem 
representadas, com um pico de Spyrogira (84%) ocorrendo 
juntamente com Pseudoschizaea rubina (25%) na amostra 
localizada a 2 m.

A fase BQ-II (2.328 - 2.262 anos AP – idade interpolada) 
compreende duas amostras (2,15 e 2,30 m). Na primeira 
se observado o predomínio dos grãos de pólen de Poaceae 
(95%) e esporos de briófi ta Phaeoceros laevis (95%). Árvores, 
arbustos e lianas representam 4% do total de grãos de pólen 
distribuídos em: Prosopis (1%), Parkinsonia aculeata (1%), 
Tillandsia (1%) e Vachellia caven (1%). Os elementos 
herbáceos de menor expressividade são Eryngium e Asteraceae
subf. Asteroideae que juntos totalizam 1%. Na segunda 
amostra há um decréscimo de Poaceae (58%), aumento de 
alguns táxons herbáceos Eryngium (3%) e Asteraceae subf. 
Asteroideae (7%) e aparecimento de Lamiaceae (5%) e 
Cyperaceae (2%). Macrófi tos aquáticos são ausentes e algas 
foram constatadas (Spirogyra 15%, Pseudoschizaea rubina, 
1%).

A fase BQ-III (2.130 - 1.620 anos AP – idade interpolada) 
foi característica em cinco amostras (2,60, 2,90, 3,00, 3,05 e 
3,80 m) e contém a maior riqueza de táxons arbóreos, herbáceos 
e macrófi tos aquáticos. Na amostra 2,60 m, que confi gura a 
base da fase BQ-III, há uma diminuição ainda maior no 
registro de Poaceae (38%), e aumento dos táxons herbáceos 
como Cyperaceae (15%), Euphorbiaceae (5%), Asteraceae 
(4%), Eryngium (3%), Iridaceae (3%), Malvaceae (2%), 
Sisyrinchium (1%), Paffi a (1%), Moraceae (1%), Dorstenia 
(1%) e surgimento de Cuphea (1%). Nos táxons arbóreos, 
arbustivos e lianas, é registrado o primeiro aparecimento de 
Butia (3%), Myrtaceae (3%), Sebastiania (1%) e Struthanthus 
(1%). Os macrófi tos aquáticos somam 4% sendo a mais 
expressiva a Lemna (2%) seguido de Pontederia (1%) e 
Sagitaria (1%). Na amostra 3,00 m há um aumento de Poaceae 
(54%) e surgem no registro, Amaranthus/Chenopodiaceae, 

Aspidosperma quebracho-blanco ,  Pamphalea  cf. 
P. heterophylla, Polygalaceae, Rubiaceae, Salix, Sapium. 
Há um discreto aumento no registro de Moraceae (5%) e 
Eryngium (6%). Os macrófi tos aquáticos estão representados 
por Sagittaria (3%) e Juncaceae (2%) que aparecem pela 
primeira vez no registro. No topo, localizado a 3,80 m, dos 
elementos característicos da fl ora do PESP, apenas Prosopis 
e Tillandsia estão representados. Dentre os táxons herbáceos 
destaca-se, além de Poaceae, Cyperaceae que constitui 13% 
do espectro polínico.

Amostras superfi ciais
Os diagramas polínicos construídos para as amostras 

superfi ciais (Figuras 6, 7) incluem registros individuais dos 
principais táxons de grãos de pólen e esporos, bem como as 
somas dos grupos ecológicos, concentração e porcentagem 
dos palinomorfos, além de um dendrograma de análise 
de agrupamento.

Nas amostras superfi ciais foram identifi cados 114 táxons, 
distribuídos em 44 árvores, arbustos e lianas; 39 ervas; nove 
macrófi tos aquáticos; oito pteridófi tos; dois briófi tos; quatro 
algas e oito esporos ou estruturas de fungos. 

As 15 amostras apresentaram predominância de táxons 
arbóreos, arbustivos e lianas (entre 60 e 90%) sobre os táxons 
herbáceos (entre 10 e 40%). Os macrófi tos aquáticos, menos 
expressivos, tiveram sua maior expressividade registrada na 
amostra 14 (8%). Entretanto observam-se diferenças quando 
analisadas as amostras em relação aos seus locais de coleta 
(gradiente de umidade), cujas diferenças são apresentadas a 
seguir.

As amostras 1 a 7, coletadas na área de restrita ocorrência 
da Savana Estépica Parque, na parte mais alta do terreno, 
registraram alta diversidade arbórea. Individualmente cada 
táxon registrou porcentagem entre 1 e 5%. As espécies com 
maior representatividade foram Apocynaceae, Butia, Celtis, 
Janusia guaranitica, Malpighiaceae, Myrsine, Nectandra, 
Notophagus, Parkinsonia aculeata, Prosopis, Tillandsia e 
Vachellia caven. Dentre as herbáceas, destacam-se Poaceae 

Tabela 2. Resultado da análise granulométrica. As amostras estão classificadas segundo Flemming (2000). 

Table 2. Results of granulometric analysis. Samples are classified according Flemming (2000).

Amostras do perfil 
sedimentar

Espessura do 
afloramento (m) Classificação textural Grau de seleção

Areia
(%)

Silte
(%)

Argila
(%)

10 4,20 – 4,35 Areia siltosa Pobremente selecionado 74,31 18,68 7,01

9 4,15 – 4,20 Areia siltosa Pobremente selecionado 66,50 21,75 11,75

8 4,05 – 4,15 Areia levemente argilosa Pobremente selecionado 85,08 4,35 10,56

7 3,95 – 4,05 Areia siltosa Pobremente selecionado 57,24 27,72 15,04

6 3,80 – 3,95 Areia siltosa Pobremente selecionado 70,61 19,97  9,42

5 2,80 – 3,80 Lama arenosa siltosa Pobremente selecionado 44,96 29,13 25,91

4 1,05 – 2,80 Lama arenosa siltosa Pobremente  selecionado 23,25 40,50 36,25

3 0,55 – 1,05 Areia levemente siltosa Pobremente selecionado 60,41 24,43 15,15

2 0,35 – 0,55 Areia levemente siltosa Moderadamente selecionado 84,68 12,14  3,17

1 0,00 – 0,35 Areia siltosa Pobremente selecionado 59,41 28,86 11,74
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(50-80%), tipo Baccharis (10% na amostra 4), Asteraceae 
(8%) e Cyperaceae (4-8%).

As amostras 8 a 13, coletadas em terreno mais baixo e, 
portanto mais úmido, apresentaram registro da alga Spirogyra 
(com picos de 20% na amostra 8; 28% na amostra 9; e 19% na 
amostra 13). Dentre as árvores, arbustos e lianas, novamente 
observa-se alta diversidade arbórea, sendo o maior registro 
individual registrado para Prosopis e Opuntia (8% na amostra 
13), destacando-se ainda Aspidosperma quebracho-blanco, 
Celtis, Mimosoideae, Myrtaceae, Sapium e Vachellia caven. 
Nas ervas, destacam-se Poaceae (70-88%), Cyperaceae 
(12% nas amostras 9 e 14), Asteraceae (8% na amostra 11), 
Phamphalea cf. heterophylla (8% na amostra 13).

Nas amostras 14 e 15, entre os táxons arbóreos, arbustivos 
e lianas destacam-se Parkinsonia aculeata (13%), Myrtaceae, 

Sapium e Prosopis (8%). Entre as ervas, destacam-se Piperaceae 
(8%), Cyperaceae (10%) e Phamphalea cf. heterophylla (7%).

A análise de agrupamento das amostras superficiais 
registrou a soma dos quadrados não ultrapassando 3,3, o 
que indica grande similaridade entre as amostras, com maior 
proximidade entre as amostras 1-4. As amostras 5 e 6 estão 
próximas do grupo que inclui as amostras 7-11. As amostras 
12 e 13 ao grupo anteriormente citado (5-11) e as amostras 
14 e 15 que foram coletadas às margens do rio Uruguai e da 
BR 472 respectivamente, foram as que mais se distanciaram 
das demais na análise de agrupamento. Os resultados indicam 
que mesmo havendo uma similaridade em todas as amostras 
quanto ao espetro polínico, pequenas diferenças estão 
observadas na análise de agrupamento que podem refl etir os 
microambientes com umidades distintas.

Figura 6. Diagrama polínico de porcentagem das amostras superficiais. A, árvores, arbustos e lianas; B, ervas; macrófitos aquáticos.

Figure 6. Pollen diagram of the percentage of the surface samples. A, trees, shrubs and lianes, B, herbs; aquatic macrophytes.

A

B
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DISCUSSÃO

As três fases identificadas registraram as principais 
mudanças vegetacionais registradas para o Holoceno tardio 
na Formação Savana Estépica Parque. Na fase BQ-I, os 
dados palinológicos atestam para um ambiente de planície 
de inundação, recoberta por gramíneas (Poaceae) e, com 
menor expressividade por outras ervas (Cuphea, Dorstenia, 
Eryngium, Cyperaceae e Asteraceae), que habitavam 
corpos d’água de pequena profundidade possibilitando o 
desenvolvimento de colônias de algas (Pseudoschizaea 
rubina e Spirogyra). Prosopis, Vachellia caven e Parkinsonia 
aculeata vegetavam sobre o estrato graminoide. A sombra do 
estrato arbóreo, nos ambientes onde se formavam estes corpos 
d’água, populações de Moraceae/Urticaceae possivelmente 
Pilea habitavam estes ambientes úmidos e de meia sombra. 

Na fase BQ-II observa-se uma diminuição da umidade e 
um aumento de temperatura registrado pelo desaparecimento 
das algas (Spirogyra e Pseudoschizaea rubina) ao longo da 
fase e aumento signifi cativo no registro da briófi ta Phaeoceros 
laevis indicando um ambiente sob infl uência da umidade, 
mas que já não possibilitava a formação de pequenos corpos 
d’água.

A fase BQ-III caracteriza a expansão da mata ciliar desde 
2.130 até 1.940 ± 20 14C anos AP, também registrada para 
São Gabriel (Neves et al., 2001), São Francisco de Assis 
(Behling et al., 2005), São Martinho da Serra (Bauermann et 
al., 2008) no sul do Brasil e para Uruguai (Iriarte, 2006). Esta 
formação fl orestal inicial estava constituída principalmente 
por Myrtaceae, Sebastiania e Heymia myrtifolia, Salix, 
Rubiaceae, Sapium além de lianas, Struthanthus e Janusia 
guaranitica. No estrato herbáceo também são registradas 
mudanças importantes nos elementos campestres como a 
diminuição na ocorrência de Poaceae e aumento de outros 
táxons herbáceos como Cyperaceae, Euphorbiaceae, 
Asteraceae, Eryngium, Iridaceae, Malvaceae, Sisyrinchium, 

Paffia, Moraceae/Urticaceae, Dorstenia, Amaranthus/
Chenopodiaceae, Pamphalea cf. P. heterophylla e Cuphea. 
Os macrófi tos aquáticos apresentam também uma melhor 
representatividade nesta fase, com a ocorrência de Lemna, 
Pontederia, Juncaceae e Sagitaria. 

A diversidade dos tipos polínicos registrada na fase BQ-III, 
principalmente nos táxons arbóreo-arbustivo sinaliza uma 
maior infl uência da umidade registrada à partir de 1.940 ± 20 
anos AP. Os tipos polínicos indicadores de umidade também 
foram registrados em outros sítios do Rio Grande do Sul 
nesta mesma idade (Bauermann, 2003; Behling et al., 2005; 
Macedo et al., 2007; Bauermann et al., 2008).

Os resultados das análises granulométricas do perfil 
sedimentar mostraram que a maioria das amostras (1, 3, 6, 
7, 9 e 10) enquadrou-se na classe textural B-II, indicando 
areia siltosa. As amostras mais arenosas fi caram localizadas 
na classe textural A-II (amostra 8, areia levemente argilosa) 
e na classe textural A-I (amostra 2, areia levemente siltosa), 
sendo também as amostras que indicaram um ambiente de 
maior energia quando comparadas às amostras anteriores. As 
amostras 4 e 5 fi caram localizadas na classe textural C-III, 
classifi cada como lama arenosa siltosa, sendo consideradas 
de menor energia do perfi l sedimentar por conter maior 
porcentagem de sedimentos fi nos. Os resultados no diagrama 
de Flemming permitem indicar, através das amostras 
sedimentares, que o paleoambiente sofria influência de 
média a alta energia. O intervalo fértil para palinologia 
(Figura 2: amostras 4 e 5) foi o que apresentou as amostras 
de menor energia do perfil (energia média) e também 
as menores percentagens de areia em sua composição 
(< 50%), parecendo ser este um fator decisivo para preservação 
de grãos de pólen nesta região.

Os dados de granulometria corroboram os resultados das 
análises polínicas. Considerando-se apenas o intervalo fértil 
para palinologia, a transição de (i) um sedimento siltoso com 
menor quantidade de areia (23,25%) para (ii) um sedimento 

Figura 7. Diagrama polínico de porcentagem das amostras superficiais: demais palinomorfos; somas; fases polínicas e análise de agrupamento 
(CONISS). 

Figure 7. Pollen diagram of the percentage of the surface samples: other palynomorphs; sums; pollen phases and cluster analysis (CONISS).
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siltoso com mosqueados de areia (44,96%) separado por um 
diastema poderia ser explicado por um aumento de energia 
do agente de transporte (rio Quaraí), sendo (i) uma planície 
de inundação com deposição preferencial de sedimentos 
fi nos (ii) seguido por pequenos depósitos de espraiamento 
(crevasse splay) causados pelo extravasamento do canal 
fl uvial durante as cheias. Este aumento de energia pode 
ser interpretado como maior incidência de chuvas, o que 
causaria pequenos episódios de extravasamento de canal 
nos períodos de maior pluviosidade. 

Estudos estratigráfi cos realizados por Iriondo (1993, 
1999), Iriondo & Garcia (1993), Kröhling (1999) e Kröhling 
& Iriondo (1999) na planície Chaco-Pampeana da Argentina, 
evidenciam um período seco entre 3.500 e 1.400 anos AP 
caracterizado por extensos depósitos eólicos de silte e areia 
que formaram campos de dunas na região. Bombin & Klamt 
(1976) propõem para Rio Grande do Sul, no fi nal do Holoceno 
(entre 3.500 e 2.400 anos AP), um período de aridez com base 
na presença de horizontes cálcicos em solos hidromórfi cos. 

Entretanto, estudos palinológicos realizados no sul do Brasil 
(Behling et al., 2004, 2005) adicionado ao estudo do Iriarte 
(2006) para o sudeste do Uruguai sugerem um clima com 
condições semelhantes às atuais, com aumento de umidade 
registrado a partir de 3.950 anos AP para São Francisco de 
Assis bem como para o planalto do RS que datam esta melhora 
climática a 4.000 anos AP em Cambará do Sul. Em Barra do 
Quaraí, a melhoria climática ocorre a partir de 1.940 ± 20 14C 
anos AP, possivelmente por ser uma área localizada no interior 
do continente distando mais de 700 km da planície costeira.

A origem da Savana Estépica Parque ainda não está bem 
estabelecida. Sabe-se que as espécies características desta 
formação ocorrem em zonas intermediariamente secas no 
Uruguai, Brasil (RS) e Argentina: no Domínio Chaquenho, 
nas províncias do Espinal e Chaquenha (Parodi, 2002; Galvani 
& Baptista, 2003; Alves & Marchiori, 2011), associada 
diretamente a disponibilidade de água, pois no verão ocorre 
redução de chuva e consequentemente, umidade relativa do 
ar, que juntamente com o aumento de incidência solar e calor, 
causam aridez. Os dados aqui apresentados mostram que esta 
vegetação já estava estabelecida no RS desde 3.380 ± 25 14C 
anos AP na sua confi guração atual; entretanto esta vegetação 
teve sua área diminuída por estressores naturais e antrópicos. 
Há 1.940 ± 20 14C anos AP, observa-se uma expansão da 
Mata Ciliar, os elementos de Savana Estépica Parque não 
apresentaram maior expressividade, o que indica que esta 
formação vegetacional se manteve estável enquanto a mata 
ciliar avançou sobre a sua área de ocorrência pressionando-a. 

Os resultados das análises polínicas realizadas nas 
amostras superfi ciais mostraram assembleias palinológicas 
distintas caracterizando as duas formações vegetacionais 
ocorrentes na área de estudo, a Savana Estépica Parque e 
a Mata Ciliar. A análise dos sedimentos superfi ciais sugere 
que a assembleia polínica moderna refl ete a vegetação atual 
registrada por Galvani & Baptista (2003).

Estudo fi tossociológico realizado por Watzlawick et al. 
(2010) e posteriormente complementado por Redin et al. 
(2011) sugere que exista uma diminuição no número de 

indivíduos de Prosopis affi nis e P. nigra por não haver uma 
regeneração de forma signifi cativa devido à ação antrópica. 
Entretanto, não se observou a diminuição na percentagem de 
grãos de pólen de Prosopis ao longo do perfi l.

Sendo a Savana Estépica Parque uma vegetação vinculada 
às planícies sedimentares do rio Uruguai, entre os rios Quaraí e 
Uruguai e sabendo-se que esta é pressionada pela Mata Ciliar, 
é possível sugerir que a área de ocorrência desta vegetação 
foi mais extensa no passado, hipótese também apoiada por 
Galvani & Baptista (2003) e Alves & Marchiori (2011).

CONCLUSÕES

Os dados indicam evidências da existência da Savana 
Estépica Parque desde o Holoceno tardio (3.380 ± 25 14C 
anos AP), com desenvolvimento da dinâmica atual entre a 
Savana Estépica Parque e a Mata Ciliar a aproximadamente 
1.940 ± 20 14C anos AP. 

A planície de inundação com áreas periodicamente 
alagadas era comum, sendo refl etido pela alta concentração 
de algas (Spirogyra e Pseudoschizaea rubina) e pólen de 
Moraceae/Urticaceae, possivelmente Pilea que é abundante 
em regiões pouco sombreadas e úmidas.

A Mata Ciliar teve sua expansão registrada a partir de 
1.940 ± 20 14C anos AP com o aumento no percentual de tipos 
polínicos arbóreo-arbustivos como Myrtaceae, Sebastiania 
e Struthanthus. O registro de Butia, possivelmente oriundo 
do butiazal de Quaraí, sugere que este rio aumentou a sua 
capacidade de transporte de sedimentos corroborando com 
os dados granulométricos. Ambas evidências sugerem uma 
melhoria climática que possibilitou o desenvolvimento 
da Mata Ciliar num equilíbrio Mata Ciliar versus Savana 
Estépica Parque muito semelhante ao atual. No topo do perfi l 
sedimentar analisado observa-se uma diminuição acentuada 
dos táxons arbóreo-arbustivos.

A expansão das matas ciliares em Barra do Quaraí no 
Holoceno tardio foi o principal estressor que suprimiu a 
vegetação do tipo Savana Estépica Parque, pois ambas 
formações competem pelo mesmo ambiente: planícies 
sedimentares de origem fl uvial.

O conjunto polínico da formação da Savana Estépica 
Parque estabelecido contribui signifi cativamente para futuras 
investigações nas planícies fl uviais dos rios Uruguai e Ibicuí, 
pois possibilita delimitar a extensão da área de ocorrência 
desta vegetação no passado. O uso do conjunto polínico aqui 
determinado pode auxiliar no entendimento dos padrões de 
distribuição da Savana Estépica Parque, uma formação que 
foi sistematicamente subestimada no passado, cuja área de 
ocorrência hoje ainda é desconhecida.
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