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Catálogos palinológicos são essenciais em estudo envolvendo palinologia. Como o 
material polínico reflete o organismo de origem, análises palinológicas permitem o 
seu reconhecimento. O conhecimento da identidade do organismo pode guiar 
pesquisas em relação à sua biologia, incluindo dados ecológicos, embasando 
reconstituições paleoambientais. Desse modo, a análise palinológica de sedimentos 
permite montar estudos de sucessão vegetal, que refletem a dinâmica climática da 
região. Para o Rio Grande do Sul não havia catálogos palinológicos para a região sul. 
Assim, foram estudados palinomorfos de um perfil sedimentar de uma paleolaguna 
holocênica na praia de Hermenegildo, no extremo sul da Planície Costeira do estado 
(33°42’S–53°18’W), visando a obter referências para estudos de paleoambientes da 
região. Aqui se traz pólen de angiospermas e palinomorfos outros, encontrados ao 
longo do perfil sedimentar de afloramento, dando sequência aos trabalhos já 
publicados (palinomorfos de fungos, algas, briófitos e pteridófitos e de gimnospermas 
e parte das angiospermas). O material foi encontrado na contagem das 28 amostras de 
oito centímetros cúbicos cada, extraídas em intervalos de cinco centímetros. A 
preparação das amostras para a análise em microscopia óptica incluiu processamento 
com HF, HCl, KOH e acetólise, filtragem em malha de 250 µm e montagem das 
lâminas em gelatina-glicerinada. Um número mínimo de 300 grãos de pólen regional 
foi contado por amostra, paralelamente aos demais palinomorfos. As fotomicrografias 
foram realizadas em câmera digital Leica, aumento de 1000x, tratadas em Photoshop 
e montadas em estampas. Foram elaboradas descrições, medidas em ocular de fio 
móvel e fotomicrografias do pólen de 34 táxons: 23 angiospermas [Alternanthera 1, 
Alternanthera 2, Gomphrena, Tipo Amaranthus, Polygonum, Chrysophyllum, 
Myrsine, Relbunium, Tipo Cephalanthus, Rubiaceae, Tipo Bignoniaceae, Lamiaceae, 
Utricularia, Plantago, Tipo Scrophulariaceae, Verbena, Tipo Evolvolus, Ilex, Tipo 
Baccharis, Gnaphalium, Tipo Mutisia, Tipo Vernonia, Eryngium] e 11 palinomorfos 
outros [anéis de Cabomba, Cymatiosphaera, Michrystridium, carapaça de Tecameba, 
mandíbulas (escolecodontes), microforaminíferos, ovo de Platyhelminthe, 
Palinomorfo 1, Palinomorfo 2, Palinomorfo 3, Palinomorfo 4]. Acompanham 
informações sobre o ambiente do organismo de origem. Com a conclusão dos estudos 
palinológicos do perfil foi possível iniciar a análise de paleoambientes para a região. 
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