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Palinologia de sedimentos permite registrar a dinâmica da vegetação e clima dos 
últimos milênios, podendo assim subsidiar diversas pesquisas ambientais.  Foi feito, 
pela primeira vez, estudo palinológico de sedimentos argilosos (relict muds) no 
extremo sul da Planície Costeira do Brasil, com objetivo de obter informações sobre a 
dinâmica da vegetação local e regional, clima e oscilações marinhas durante os 
últimos milênios. O local estudado situa-se em uma praia de Hermenegildo, 
município de Santa Vitória do Palmar. Coletaram-se 26 amostras de um perfil vertical 
de 140 cm para análise palinológica. As amostras foram processadas seguindo 
metodologia padrão em palinologia, e as lâminas montadas em gelatina-glicerinada, 
com análise em microscopia óptica. O material foi identificado e separado de acordo 
com o ambiente de origem.  Os resultados mostram 117 palinomorfos identificados. 
Cinco datações radiométricas foram obtidas: 5470±30 AP (antes do presente); 
2590±60 AP; 2310±30 AP; 1790±30 AP; 1760±50 AP. Evidências apontam a 
sucessão vegetal em um corpo d’água costeiro no intervalo entre cerca de 7500–1760 
AP, dividido em três fases principais: 1) 7500–4000 AP: fase marinha transgressiva 
sobre o corpo d’água, com registros de organismos marinhos e de água doce. Pântano 
herbáceo desenvolve-se nas zonas marginais. Regionalmente, tudo indica que, nesta 
fase, a vegetação é dominada por campos secos e pequenos capões de mata dispersos; 
2) 4000–2000 AP: fase marinha regressiva e aumento da pluviosidade, com 
desenvolvimento de organismos de água doce, seguido de grande aporte de 
indicadores de pântano herbáceo, evidenciando colmatação gradativa do corpo 
d’água. Paralelo à dessalinização dos terrenos ocorre o desenvolvimento da vegetação 
regional; 3) 2000–1760 AP: retirada do mar no local de estudo há cerca de 2000 AP,  
dessalinização progressiva e desenvolvimento do pântano herbáceo. Regionalmente, 
campo e mata também se desenvolvem, indicando melhoria climática. Recobrimento 
do pântano herbáceo por um pacote arenoso interrompe a sucessão vegetal no local há 
cerca de 1760 AP. O estudo evidenciou etapas da hidrossere em um corpo d’água 
costeiro, influenciadas por oscilações eustáticas, com dessalinização e colmatação 
gradativas, culminando em um pântano herbáceo, soterrado por areias praiais. 
Conclui-se assim que os resultados obtidos podem ser estendidos a outros pacotes 
sedimentares semelhantes (relict muds), espalhados pela região. (CNPq) 


