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RESUMO 

A Serra do Espinhaço Meridional, MG, é uma região cuja evolução da paisagem ainda 
não é totalmente compreendida, havendo ainda lacunas sobre a cobertura vegetal e aspectos 
climáticos prevalecentes durante a deposição dos sedimentos mais recentes. Desta forma, o 
propósito deste trabalho é contribuir para o conhecimento dos processos geomorfológicos que 
levaram à formação de uma sequência alúvio-coluvial na região, inferindo variações 
paleobioclimáticas através de estudos fitolíticos e buscando entender a relação entre clima, 
cobertura vegetal e processos evolutivos predominantes no Quaternário na área.  

Fitólitos são partículas sólidas de opala biogênica (sílica amorfa), geralmente 
encontradas nas frações silte e areia muito fina, formadas como resultado da absorção pelas 
plantas de ácido silícico [Si(OH4)] da solução do solo (PIPERNO, 1988). Com a decomposição 
dos restos vegetais são incorporados ao solo, onde são bastante estáveis, podendo tornar-se 
importantes microfósseis, uma vez que apresentam configurações típicas da vegetação de 
origem. A forma do fitólito recorda como um ―molde‖ a célula em que foi formado (OSTERRIETH, 
2008). Preservam-se bem sob condições oxidantes dos solos, além de serem excelentes para o 
estudo de gramíneas (COE, 2009) e permitem a reconstituição paleoambiental, indicando as 
alterações climáticas e seus efeitos sobre a cobertura vegetal, oferecendo indícios sobre as 
condições de disponibilidade da água e fatores que possam ter influenciado os processos 
geomorfológicos. 

Foram coletadas na Serra do Engenho, parte da Serra do Espinhaço Meridional, MG, 
amostras de dois perfis de neossolos flúvio-quartzoarênicos numa extensa rampa deposicional, 
além de plantas predominantes na região, para a realização de análises fitolíticas, isotópicas e 
datação por 14C AMS.  

As análises de fitólitos possibilitaram a identificação de variações nos ambientes nos 
quais ocorreram os processos geomorfológicos. A alternância de condições mais secas e mais 
úmidas que as atuais influenciaram os processos de acumulação e o elevado grau de alteração 
dos fitólitos evidencia a intensidade dos processos erosivos na área. 

As análises isotópicas dos dois perfis confirmam a cobertura vegetal que se pode 
observar atualmente. Os dois apresentam empobrecimento de 13C nos horizontes mais 
profundos, podendo indicar um ambiente mais úmido na época em que tal horizonte foi formado. 

Os estudos fitolíticos e as análises isotópicas foram complementados com datação por 
14C. Os resultados obtidos, interpretados sob a perspectiva geomorfológica, trazem observações 
relevantes que conduzem ao estabelecimento de um conjunto de hipóteses para essa região. A 



análise fitolítica associada à Geomorfologia se mostrou bastante promissora na compreensão da 
evolução da paisagem e de mudanças ambientais, principalmente se associada a outros 
indicadores (análise multiproxy), a fim de se obter uma maior precisão na inferência dessas 
mudanças. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte de um projeto de estudo da geodinâmica quaternária na região 

do Espinhaço Meridional, em Minas Gerais, cuja evolução ainda não é totalmente compreendida 

(AUGUSTIN, 2011). Apesar de ser uma região já bastante estudada do ponto de vista estrutural, 

já que seu relevo é condicionado principalmente por forçantes internas (litologia, tectônica), é 

fundamental a compreensão da atuação dos processos que o modelam, bem como dos fatores a 

eles associados, como o clima, a resposta das rochas a essas variações climáticas, em especial 

das temperaturas e da disponibilidade de água no sistema. É importante, ainda, o conhecimento 

sobre aspectos da variação da vegetação, bem como de elementos do solo, particularmente os 

envolvidos na geoquímica do intemperismo das rochas.  

Alguns trabalhos de reconstrução paleogeomorfológica da área e a evolução do seu 

relevo no final do Pleistoceno Superior/Holoceno já foram realizados (AUGUSTIN, 1995a, 

1995b), lançando luz sobre aspectos climáticos e de desenvolvimento do sistema vertente solo, 

no passado recente na área. No entanto, ainda há lacunas na compreensão mais ampla sobre a 

cobertura vegetal e aspectos climáticos prevalecentes durante a deposição dos sedimentos mais 

recentes. Para responder a essas questões é importante a realização de análises 

complementares, como a de fitólitos, como forma de entender, a partir da reconstituição 

paleoambiental da área, as alterações climáticas pelas quais a área passou e seus efeitos sobre 

o modelado e sobre a cobertura vegetal. 

O estudo da geodinâmica dessa região procura entender como se processa a alteração 

das rochas in situ, que efeitos o clima e a vegetação teriam sobre esses processos de alteração, 

e que papel desempenha tanto a perda física, quanto a química, no desenvolvimento dessa 

paisagem. Pretende-se contribuir se as diferenças na deposição do material estão ligadas a 

variações climáticas relacionadas a períodos mais ou menos úmidos do Quaternário. 

Buscaremos entender as interações entre os elementos bióticos e abióticos, como parte dessa 

dinâmica. 



Para atingir tal objetivo, são necessários estudos de paleoclimas. Como indicadores 

foram escolhidos os fitólitos porque são bons proxies para estudos paleoambientais, 

preservando-se bem sob condições oxidantes, como nos solos (COE, 2009), além de serem 

capazes de identificar variações no estresse hídrico e no grau de aridez sofridos pelas 

gramíneas, abundantes na área de estudo. Seu estudo é útil para se compreender a evolução de 

uma vegetação em relação com as condições bioclimáticas. 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para a compreensão dos processos 

geomorfológicos que levaram à formação da sequência alúvio-coluvial da região do Espinhaço 

Meridional, inferindo variações climáticas através do estudo de assembléias fitolíticas. 

Como objetivos específicos, buscamos identificar as assembléias fitolíticas em cada uma 

das amostras estudadas, calculando índices fitolíticos de densidade arbórea, aridez, estresse 

hídrico e climático e relacionando os resultados das análises fitolíticas com as isotópicas para 

inferir mudanças nos tipos de formação vegetal. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Fitólitos são partículas de opala (SiO2nH2O) microscópicas (<60-100μm) que se formam 

como resultado da absorção pelas raízes das plantas de ácido silícico [Si (OH4)] da solução do 

solo, polimerizando-se e solidificando-se depois, principalmente pela transpiração do vegetal nos 

tecidos epidérmicos e vasculares das plantas (PIPERNO, 1988), sendo bem preservadas em 

solos e paleossolos. Estes corpos sólidos na planta terminam se incorporando ao solo com a 

senescência, queda e adição dos restos vegetais, onde permanecem por muito tempo, 

predominantemente na forma de pequenas partículas do tamanho de areia fina e silte. São 

bastante estáveis, já que resistem bem aos ataques químicos e biológicos em ambientes onde o 

material orgânico não se preserva bem, podendo tornar-se importantes microfósseis, uma vez 

que apresentam configurações típicas da vegetação de origem. A forma do fitólito recorda como 

um ―molde‖ a célula vegetal em que foi formado.  

As plantas absorvem a sílica através do sistema radicular, na forma de ácido 

monosilícico Si(OH)4, quando o pH do solo é entre 2 e 9. Quando a pressão no interior da planta 

é negativa, ela absorve água (solução circulante do solo). Quanto maior a evapotranspiração 

(ET), maior a pressão negativa e maior a absorção. A sílica provém diretamente daquela 

dissolvida na solução do solo, em geral na forma de ácido silícico Si(OH4), o qual é bombeado 

pelas raízes e, desta forma, entra na composição da seiva bruta. 



Várias são as aplicações das análises fitolíticas em estudos ambientais. No campo da 

Botânica e Paleoecologia servem para documentação e reconstrução da biodiversidade, através 

da verificação da similaridade dos fitólitos do solo com os da vegetação típica de formações 

preservadas e para reconstrução ambiental, já que fitólitos são indicadores confiáveis da 

vegetação natural e das plantas cultivadas. Por se preservarem bem sob condições oxidantes, 

como nos solos, muitas vezes, em áreas desprovidas de lagos ou turfeiras para coleta de 

testemunhos, os fitólitos são bons indicadores para estudos paleoambientais. Também são 

utilizados em estudos de Pedologia e Agronomia (por exemplo, análise da distribuição de fitólitos 

em perfis de solo atuais e em horizontes enterrados) em Geoquímica Ambiental (por exemplo, 

sequestro de minerais pesados) e Arqueologia. 

Algumas famílias de plantas produzem fitólitos morfologicamente distintivos, como as 

dicotiledôneas lenhosas (globular granulate), as palmeiras (globular echinate), as ciperáceas 

(cone shape) e principalmente as Poaceae (gramíneas), que são as maiores produtoras e onde a 

distinção pode chegar ao nível de subfamília. A subfamília Panicoideae, característica de 

ambientes quentes e úmidos, produz principalmente fitólitos de tipo bilobate, polylobate e cross. 

A sub-família Chloridoideae, característica de ambientes quentes e secos, produz principalmente 

fitólitos de tipo saddle, enquanto a sub-família Pooideae, característica de regiões temperadas, 

frias e altas elevações intertropicais, produz principalmente fitólitos de tipo rondel. Alguns fitólitos 

são característicos das Poaceae, sem que se possa distinguir de qual sub-família provém, como 

os que são produzidos nas células buliformes (bulliform), nas células longas (elongate) ou nos 

pelos (acicular) (figura 1). 

 
Figura 1: Principais morfotipos distintivos de fitólitos de Poaceae e outras plantas 



A produção de fitólitos é múltipla e redundante. Uma mesma planta pode produzir 

diferentes morfotipos. O mesmo morfotipo pode ser produzido em diferentes tecidos da planta e 

por diferentes plantas (redundância), que podem ou não ter uma relação taxonômica. Devido à 

multiplicidade e redundância da produção de fitólitos pelas plantas, às vezes é difícil atribuir valor 

taxonômico a um único fitólito. Entretanto, é possível identificar grupos de tipologias com valor 

taxonômico ao nível de tipo de vegetação. Estes grupos são chamados assembléias fitolíticas. 

Uma assembléia fitolítica é constituída de um número estatisticamente válido de tipologias 

fitolíticas e representa a ―produção média qualitativa e quantitativa‖ de fitólitos de uma vegetação 

em particular. Um único fitólito não permite, portanto, caracterizar um táxon, mas uma 

assembléia fitolítica permite caracterizar uma formação vegetal (BREMOND et al., 2005). 

Segundo o princípio da uniformidade, se um tipo de vegetação produz uma assembléia 

característica, ao encontrarmos essa assembléia no solo/sedimento, podemos inferir que tipo de 

vegetação existia. Para fins de reconstrução ambiental, utiliza-se uma mescla de tudo o que 

pode fornecer uma informação geral. Assim, uma assembléia fitolítica é a soma dos fitólitos de 

assembléia geral com os fitólitos de assembléia com significado taxonômico e ainda, se houver, 

os esqueletos de fitólitos. 

Estudam-se assembléias modernas e fósseis, calculam-se índices fitolíticos (relações de 

abundância em fitólitos), verificando-se se as sequências fitolíticas nos solos, resultantes dos 

processos de acumulação e/ou erosão, de translocação e de dissolução, mostram um aumento 

da idade média das partículas com a profundidade e podem ser interpretadas em termos 

paleoambientais (ALEXANDRE et al., 1997). Os índices fitolíticos permitem inferir parâmetros de 

vegetação como:  

1) a densidade da cobertura arbórea (D/P), que mede a proporção de fitólitos de dicotiledôneas 

lenhosas (globular granulate) em relação aos fitólitos distintivos de Poaceae (bulliform + short 

cells + acicular) (ALEXANDRE et al., 1997; BREMOND et al., 2005); 

2) a densidade de palmeiras (Pa/P), onde se calcula a proporção de fitólitos de Arecaceae 

(globular echinate) em relação aos fitólitos distintivos de Poaceae (bulliform cuneiform + short 

cells + acicular) (COE, 2009);  

3) o índice de aridez (Iph), que calcula a proporção de fitólitos de gramíneas C4, de ambientes 

quentes e áridos (saddle), ou C3, de ambientes quentes e úmidos (cross + bilobate) (TWISS, 

1987; TWISS, 1992 apud BREMOND et al., 2005);  



4) o índice climático (Ic), que indica a adaptação da formação vegetal a uma temperatura mínima 

e/ou à pressão parcial de Dióxido de Carbono (pCO2) forte (zonas de altitude) calculando-se a 

abundância relativa de gramíneas temperadas C3 (rondel + trapeziform polylobate + trapeziform 

short cell) em relação a gramíneas quentes C4 (saddle + cross + bilobate short cell) (TWISS, 

1987; TWISS, 1992 apud BREMOND et al., 2005);  

5) o índice de estresse hídrico (Bi), que calcula a proporção de fitólitos de células buliformes 

(bulliform) em relação aos fitólitos distintivos de Poaceae (bulliform + short cells + acicular) 

(BREMOND et al., 2005). 

Calibrações entre assembléias fitolíticas, fisionomia das vegetações e limites climáticos 

mostram que os fitólitos são marcadores fiáveis e precisos das vegetações intertropicais e 

principalmente das diferentes formações herbáceas. A diversidade das formações herbáceas 

tropicais é o reflexo de uma diversidade climática, edáfica e antrópica que podem ser melhor 

compreendidas através das reconstituições fitolíticas (BREMOND et al., 2005). Seu estudo é útil 

para se compreender a evolução de uma vegetação em relação com condições bioclimáticas. 

ÁREA DE ESTUDOS 

A Serra do Espinhaço, termo introduzido por Eschwege (1822), representa a faixa 

orogênica Pré-cambriana mais extensa e contínua do território brasileiro. Alonga-se por cerca de 

1200 km na direção N-S desde a região de Belo Horizonte até os limites norte da Bahia com os 

Estados de Pernambuco e Piauí (figura 2). Ao longo de sua extensão as unidades 

paleo/mesoproterozóicas do Supergrupo Espinhaço que, sob o ponto de vista volumétrico e 

orográfico, é o principal constituinte do edifício desse orógeno, exibem contato direto com várias 

entidades supracrustais de idade semelhante ou não, como o Supergrupo Minas do Quadrilátero 

Ferrífero, Grupo Macaúbas s.s., Grupo Bambuí, Faixa Araçuaí, Chapada Diamantina, entre 

outros (ABREU & RENGER, 2002). 

Em face dessa situação privilegiada, ou seja, a ocupação de uma vasta superfície e 

pelas relações diretas com diferentes entidades, a Serra do Espinhaço constitui-se em um 

importante elemento de referência para o entendimento da evolução geológica do sudeste e 

centro-leste do Brasil, além de ser reserva mundial da biosfera, por ser uma das regiões mais 

ricas do planeta, graças a sua grande diversidade biológica (ABREU & RENGER, 2002). 

 



 

 
Figura 2: Localização da Serra do Espinhaço Meridional, MG 

(Fonte: FONSECA, & AUGUSTIN, 2011) 

A parte meridional da Serra do Espinhaço (SdEM) representa o segmento que se 

estende do Quadrilátero Ferrífero para o norte por cerca de 300 km. A SdEM é edificada 

sobretudo por rochas do Supergrupo Espinhaço, sub-dividido nos grupos Guinda e Conselheiro 

Mata, além das diversas unidades que compõem as unidades supracrustais aflorantes por toda a 

borda oriental da SdEM (Grupo Serro) (ABREU & RENGER, 2002). 

O clima da Serra do Espinhaço é, segundo a classificação de Köppen, 

caracteristicamente mesotérmico brando, tipo Cwb (ou intertropical). Devido às altitudes 

elevadas, as temperaturas nos meses de verão são amenas (22-28°C) e o inverno apresenta-se 

pouco rigoroso (10-15°C) (FOGAÇA apud PEDROSA-SOARES, 1997). O Cerrado mineiro, 

segundo a síntese de classificação climática de Köppen, possui três climas: Cwa (clima 

temperado úmido com inverno seco e verão quente) nas porções oeste, centro e norte; Aw 

(clima tropical com estação seca de inverno) nos segmentos noroeste, nordeste e extremo oeste; 

e Cwb (clima temperado úmido com inverno seco e verão temperado) em um pequeno trecho no 

centro-leste do Estado. A precipitação média é de 1.100-1.500 mm/ano, com 81 a 100 dias 

chuvosos. (ALMEIDA, 1995). A temperatura média anual nesse bioma em Minas Gerais varia de 

20ºC (porção central) a 24ºC (segmentos oeste e norte), com sensível diminuição de norte para 

o sul. (NIMER, 1989). 



A vegetação Serra do Espinhaço, embora classificada com uma predominantemente 

composta por campo rupestre, condicionado pelas características litológicas, pedológicas e 

climáticas, é, contudo, composta por uma grande diversidade de aspectos fitofisionômicos, 

característicos do bioma cerrado. Este se caracteriza pela presença de árvores baixas, 

tortuosas, retorcidas, de troncos fendidos ou sulcados com cascas grossas, e folhas rígidas e 

coriáceas. Pode apresentar variações quanto à predominância dos extratos vegetais, sendo que 

a cobertura arbórea varia de 70% a 5% (RIBEIRO & WALTER, 1998). Segundo Medina (2004) 

na região são encontrados quatro tipos de cobertura vegetal: (a) os campos rupestres, que 

surgem em áreas planas, acima de 1000m de altitude, com solos arenosos ou cascalhados, 

rasos, ácidos, pobres em nutrientes e matéria orgânica, entremeados por ―bolsões mais úmidos‖, 

formando brejos, que podem ser permanentes, nos quais aparecem turfeiras, ou periodicamente 

inundados. Nestes há ainda flora ripícola associada aos afloramentos rochosos; (b) campo 

cerrado, que aparece entre as cotas altimétricas de 800 a 1000m. Há dominância de formas 

herbácea arbustivas, podendo passar a campo sujo e rupestre; (c) as matas de galeria, que 

estariam associadas às linhas de drenagem; (d) os capões de mata, que estariam associados 

aos topos de morro e às encostas. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Foram coletadas um total de 17 amostras, sendo: oito amostras em dois perfis de solo 

neossolos quartzoarênicos em rampas deposicionais localizados na Serra do Engenho, 

Espinhaço Meridional, MG, Brasil (coordenadas UTM: 0626142/ 7962251; elevação 1.126m) e 

nove amostras superficiais de solo sob os principais tipos de cobertura vegetal (campo rupestre, 

campo rupestre sob arnica, gramíneas, bosque, sob palmeira, campo sujo, mata ciliar, campo 

limpo e cerradão) atualmente presentes na área de estudos, para servir como assembléias 

fitolíticas modernas de referência (figuras 3 e 4). 

 
Figura 3: Localização dos dois perfis de solo estudados (Fonte: Google Earth, 2012). 



 

Figura 4: Localização das Assembléias Modernas de referência 

No primeiro perfil de solo (P1 – neossolo quartzoarênico) foram coletadas amostras 

nas seguintes profundidades: Horizonte A1: 0- 30cm; Horizonte A2: 30- 50cm; Horizonte D: 50- 

60cm - paleopavimento detrítico mais ou menos delgado; Rocha alterada com processo de 

laterização: 60- 90cm. No segundo perfil (P2 - neossolo quartzoarênico orgânico) foram 

coletadas amostras nas seguintes profundidades: Horizonte A: de 0 a 25cm; Horizonte orgânico: 

de 25 a 45 cm; Paleopavimento: de 45 a 60 cm; Rocha alterada mas ainda mantendo a 

estrutura: abaixo de 60cm (figura 5). 
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Figura 5: Perfis de solo de onde foram coletadas as amostras e seus horizontes 

 
A metodologia consistiu em trabalhos de campo para coleta de amostras de solo e 

sedimentos, de laboratório para a extração de fitólitos, de microscopia para a quantificação, 



classificação e cálculo dos índices fitolíticos. Além disso, foram realizadas análises isotópicas, 

datação por 14C MAS e análises granulométricas como apoio para o estudo de variações 

climáticas na reconstituição de paleoambientes. As análises elementares e isotópicas da matéria 

orgânica dos solos (MOS) foram realizadas pelo Laboratório de Ecologia Isotópica do 

CENA/USP, com um limite de detecção de 0,03%. 

A extração dos fitólitos foi feita nos laboratórios de sedimentologia do LAGEMAR – UFF 

e no LabGeo, da UERJ/FFP. Os fitólitos foram extraídos a partir de 20g de solo seco, após a 

dissolução dos carbonatos, oxidação da matéria orgânica, remoção dos óxidos de ferro, 

separação granulométrica e densimétrica (2,35). Em seguida foi feita a identificação e contagem 

das assembléias de fitólitos em microscópio óptico com aumento de 400x. Foram contados pelo 

menos 200 fitólitos de diâmetro superior a 5µm e com significado taxonômico (classified) e 

aqueles sem significância taxonômica (unclassified) devido a sua dissolução ou fragmentação. 

Os resultados são apresentados como porcentagens do total de fitólitos classificados, seguindo a 

classificação de Twiss (1992), aumentada por Mulholand (1989), Fredlund & Tiezen (1994), 

Kondo et al. (1994), Alexandre et al. (1997), Barboni et al. (1999) e Runge (1999), e de acordo 

com o ICPN (International Code for Phytolith Nomenclature 1.0), 2005. Após a contagem, foram 

calculados os índices fitolíticos D/P, Bi, Iph e Ic. 

As datações por 14C AMS da matéria orgânica dos solos (MOS) das amostras foram 

realizadas nos laboratórios do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. 

RESULTADOS 

A Serra do Engenho, Espinhaço Meridional, Minas Gerais, apresenta uma larga e 

extensa rampa deposicional localizada na sua borda leste, limitada, também a leste, por um 

profundo vale cortado em rochas intrusivas metabásicas. A rampa apresenta uma leve forma 

côncava na porção amostrada e ruptura abrupta de declive no contato com o afloramento, além 

de declividade pouco acentuada.  

Os dois perfis analisados estão localizados nessa rampa, formada pela deposição de 

material proveniente dos afloramentos dos quartzitos da Formação Galho do Miguel, do Super 

Grupo Espinhaço. O primeiro perfil (P1), encontra-se na parte mais elevada, a cerca de 30 

metros desses afloramentos, e apresenta uma espessura maior de material no qual é possível 

identificar sequências deposicionais, algumas das quais se estendem até o ponto do P2. Embora 

essas sequências possam ter ocorrido concomitantemente no tempo, os processos de 



acumulação, ou a intensidade dos mesmos, ocorreram de formas diferentes, como indicado 

pelas análises dos fitólitos e as demais análises complementares. 

Os resultados das análises de fitólitos, complementados pelas isotópicas, interpretados 

sob a perspectiva geomorfológica, propiciam observações relevantes que conduzem ao 

estabelecimento de um conjunto de hipóteses para essa região.  

Vale ressaltar que, há dois tipos de interpretação geomorfológica: a vertical e a 

horizontal. A primeira se baseia na análise do perfil, do tipo de solo e da textura, entre outros 

fatores. A segunda analisa o comportamento do perfil frente aos processos geomorfológicos que 

ocorrem no ambiente em questão. Os resultados serão discutidos levando em consideração 

ambas as interpretações. 

De 60 milhões de anos até o presente, não há registro, nesta região do Espinhaço 

Meridional, de que as mudanças climáticas tenham alterado o padrão de relevo, mas há outras 

mudanças graduais em relação aos processos geomorfológicos. São mudanças mais lentas, na 

maioria das vezes causadas por intemperismo químico. 

Nesta região é evidenciada a ocorrência de erosão em lençol. Os fatores a que tornam 

propícia a este tipo de erosão são a vegetação aberta e o relevo menos acentuado. É importante 

observar também que este tipo de erosão não tem energia potencial grande, fazendo com que 

haja uma redistribuição do material. 

Também têm que ser levados em consideração os índices pluviométricos e a 

temperatura da região durante o Quaternário. Segundo estudos paleoambientais sobre a região 

(BARROS et al., 2011), não há evidências de grandes mudanças nos índices pluviométricos, 

mas a temperatura sofreu alteração, causando maior decomposição da matéria orgânica. A 

decomposição, quando ocorre com temperaturas mais baixas, é lenta, porém mais completa. 

Nesta região há duas estações bem definidas, uma com períodos de chuvas torrenciais e outra 

com períodos de seca.  

Apesar de serem coletados na mesma região, e próximos entre si, os perfis 1 e 2 têm 

suas peculiaridades. O perfil 1, localizado próximo ao afloramento, possui um paleopavimento 

detrítico sobre a rocha alterada, que está sofrendo processo de laterização. O perfil 2 possui um 

horizonte orgânico, o mesmo paleopavimento detrítico sobre a rocha alterada, mas a mesma 

ainda mantém sua estrutura. 



Em ambos os perfis, mesmo nos horizontes mais superficiais, e em quase todas as 

assembléias modernas coletadas nas suas proximidades, os fitólitos se apresentam 

profundamente alterados, com maior porcentagem de unclassified que de classified na maioria 

das amostras, principalmente no Perfil 1. Isto dificulta a identificação dos tipos e o cálculo dos 

índices fitolíticos, mas evidencia a intensidade dos processos erosivos, atuais e pretéritos, na 

área de estudo. Os resultados também mostram o predomínio de fitólitos grandes (blocky, 

bulliform poliédricos, elongate), pois estes são mais resistentes à erosão, mas ainda assim 

estavam muito alterados, e com baixas proporções ou até inexistência de fitólitos pequenos 

(short cells), mais frágeis (figura 6). 

 
Figura 6: Fotos dos principais tipos de fitólitos observados: a,e,n) bulliform poliédrico; b, o) 
bilobate; c) globular echinate; d) trapeziform; f, k) bulliform cuneiform; g, l, s) elongate; h) cross; i) 
polylobate; j) acicular; m) rondel; p) globular granulate; q, r) blocky (Fotos Coe, 2012) 

Através da análise do estoque de carbono orgânico, é possível perceber que os mesmos 

são maiores no segundo perfil que no primeiro, com maior concentração no horizonte orgânico. 

Isso ocorre porque no P2 os processos de acumulação são mais intensos. No P1, devido à 

proximidade do afloramento e cobertura vegetal menos densa, o escoamento superficial da água 

de chuva foi, e continua sendo, mais efetivo, dificultando a acumulação da matéria orgânica e 



respondendo pelo diâmetro maior dos seixos (cascalho), que evidenciam, ainda, a atuação mais 

efetiva do intemperismo mecânico (figura 7). 

O estoque dos fitólitos do Perfil 1 segue uma tendência normal de diminuição com a 

profundidade, com mais fitólitos nos horizontes superficiais que nos mais profundos. Já o Perfil 2 

apresenta um aumento muito grande no estoque de fitólitos no horizonte orgânico. Vale ressaltar 

que um aumento no estoque de fitólitos não significa maior densidade de cobertura vegetal, já 

que as gramíneas podem produzir até cinco vezes mais fitólitos que as dicotiledôneas lenhosas, 

como pode ser observado pelo índice D/P, que diminui no horizonte orgânico (figura 7). 

Algumas tendências puderam ser observadas nos dois perfis: Nos dois perfis, o índice 

D/P apresenta a mesma tendência: nos horizontes mais superficiais, os índices são 

característicos de vegetação aberta, sendo que no P1 a densidade arbórea atual é um pouco 

maior que em P2, embora ambos apresentem valores típicos de formações de cerrado, com 

predomínio de gramíneas (figura 7).  

 
Figura 7: Análises fitolíticas e isotópicas dos perfis 1 e 2 

A maior densidade arbórea de P1 pode ser explicada por este encontrar-se em um local 

que hoje concentra mais umidade, ou ainda pelo fato de que parte dos fitólitos provem da 

vegetação mais arbórea da encosta. Embora a vegetação sobrejacente ao perfil seja 

praticamente constituída por gramíneas, os fitólitos de lenhosas presentes nas assembléias do 

P1 podem ter sido originados na vertente e terem sido transportados até o perfil. No Perfil 2, que 



está mais distante da vertente e localizado em uma pequena depressão, os processos erosivos 

e, consequentemente, o transporte dos fitólitos, são menos intensos, e as assembléias fitolíticas 

refletem a vegetação sobrejacente (vide o D/P de apenas 0,02 da AM7, localizada sobre o perfil). 

Nos horizontes mais superficiais, o índice Bi é elevado e similar nos dois perfis. Nos horizontes 

subjacentes, a cerca de 40 cm de profundidade, observa-se o maior estoque de fitólitos e o 

menor índice D/P em ambos os perfis e um aumento do índice Bi no Perfil 1, sugerindo a 

ocorrência de um ambiente mais seco. No paleopavimento detrítico, o índice aumenta nos dois 

perfis, atingindo o seu maior valor em P1, e similar ao atual em P2, sugerindo um ambiente mais 

úmido que o do horizonte sobrejacente.  

Nas análises isotópicas, P1 e P2 são semelhantes. Em ambos, apenas no horizonte 

mais profundo há uma alteração, sugerindo um ambiente mais úmido, com vegetação menos 

aberta e predomínio de plantas C3. Como, para as amostras de referência moderna, os 

resultados isotópicos correspondem à vegetação observada, essas análises parecem ser menos 

afetadas pelos processos de erosão característicos dessa área e podem fornecer informações 

complementares aos resultados fitolíticos, principalmente nos horizontes mais profundos. 

Nos horizontes abaixo de 60 cm (rocha alterada), a alteração dos fitólitos é muito 

acentuada (só 9% de fitólitos classificáveis em P2), tornando o sinal fitolítico fraco, pois restam 

apenas os fitólitos mais resistentes à dissolução. Neste caso, a reconstituição da vegetação 

apenas através do proxy fitólitos fica prejudicada. Entretanto, se associarmos o sinal fitolítico aos 

resultados isotópicos que, apesar de quase não terem apresentado variações ao longo dos 

perfis, nesses horizontes apresentam valores característicos de uma vegetação mais fechada, 

sugerindo um ambiente mais úmido. Além disso, os fitólitos permitem inferir que neste período os 

processos erosivos eram muito acentuados, em um ambiente de alta energia. 

Algumas hipóteses foram levantadas para a compreensão dos resultados obtidos para o 

paleopavimento dos perfis 1 e 2 e para o horizonte orgânico do Perfil 2. 

Hipótese I (clássica): na Serra do Espinhaço ocorrem veios de quartzos. Esse material foi sendo 

levado e constituindo mais níveis no perfil, com a formação de paleopavimentos. Esse tipo de 

processo teria ocorrido em condições mais secas.  

Hipótese II: sob condições climáticas mais úmidas, o veio de quartzo sofre alteração in situ, 

devido a um maior intemperismo químico, retendo mais água. Isso permitiu que se houvesse 

mais lenhosas nesta região. 



Hipótese III: esta hipótese está ligada à segunda. As areias são recolocadas acima do 

paleopavimento e há um clima favorável para a retenção de água. Desta forma, é criado um 

microclima. A pedregosidade do paleopavimento auxilia na retenção de água e as gramíneas, 

por ter raízes radiculares, têm menor acesso e fixação no paleopavimento. As lenhosas, por 

terem raízes mais profundas, tiveram maior acesso e fixação. O segundo perfil (P2) é mais 

afastado do afloramento. Neste ambiente, temos água saturada, energia se dissipando e isso 

altera a proporção de fitólitos. O horizonte orgânico apresenta maior estoque e preservação de 

fitólitos e isso nos leva a uma quarta hipótese. 

Hipótese IV: o Perfil 2 está localizado na baixa vertente e por isso menos sujeito à ação erosiva 

do escoamento disperso. Então, no primeiro perfil (P1), a matéria orgânica pode ter 

desaparecido por conta de maior erosão ou ter sido transportada; no segundo perfil (P2) a 

matéria orgânica se manteve devido às condições de menor erosão, o que explicaria a maior 

concentração de fitólitos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo pretendeu auxiliar na análise geomorfológica da região da Serra do 

Engenho, Espinhaço Meridional-MG, com a inferência da cobertura vegetal e das condições 

climáticas durante o Quaternário, através dos indicadores fitólitos e isótopos de carbono.  

Nesta região, mais precisamente na Serra do Engenho, foram estudados dois perfis de 

solo (Perfil 1 e Perfil 2) situados em uma rampa deposicional. Nesses perfis, a base litológica é a 

mesma, quartzito, mas os processos de acumulação ocorreram de formas distintas, como 

puderam ser inferidos através das análises dos fitólitos, carbono e outras.  

Devido ao intenso grau de alteração dos fitólitos, uma reconstituição da vegetação na 

área apenas através do proxy fitólitos em alguns casos, como nos horizontes mais profundos, 

apresenta limitações. Entretanto, quando o sinal fitolítico foi mais fraco, este pôde ser 

complementado e corroborado pelas análises isotópicas. Já em outras amostras, como nos três 

horizontes superiores, os resultados das análises isotópicas não apresentaram variações 

significativas, enquanto que os resultados fitolíticos forneceram informações muito interessantes 

para a reconstituição dos paleoambientes em que ocorreram os processos geomorfológicos. 

Os resultados obtidos com as análises dos dois perfis sugerem uma série de hipóteses 

para esta região frente aos processos geomorfológicos, que levaram à formação da sequência 



alúvio-coluvial na região e das condições climáticas favoráveis para que estes processos 

ocorressem na Serra do Engenho.  

Com a utilização dos fitólitos na Serra do Engenho, foi possível identificar que, nesta 

região, os processos erosivos são intensos. Assim, erosão e deposição atuam sincronicamente, 

fazendo com que haja recolocação e redistribuição do material proveniente da encosta.  

Muitos resultados obtidos necessitam ser complementados ou esclarecidos e as 

hipóteses formuladas ainda precisam ser testadas e aprofundadas para serem confirmadas. Há 

propostas para a continuidade do presente estudo.  

A análise fitolítica associada à Geomorfologia se mostrou bastante promissora na 

compreensão da evolução da paisagem e de mudanças ambientais, principalmente se associada 

a outros indicadores (análise multiproxy), a fim de se obter uma maior precisão na inferência 

dessas mudanças. 
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