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A existência das flutuações do clima e · da 
vegetação durante o Quaternário na Amazônia 
tem sido bastante discutida, nos últimos anos. 

Principalmente biogeógrafos afirmam que, 
durante os períodos secos no Pleistoceno, a 
floresta amazônica era reduzida a um número 
de áreas isoladas ou refúgios, enquanto o res

to da região era coberto por savana. Essa teo
ria dos refúgios de floresta foi postulada por 
Haffer, 1969, que estudou a distribuição atual 
de pássaros da Amazônia. Desde então, um 
grande número de pesquisadores tem escrito 
sobre a complexa história do clima amazônico 
(Veja revisão da literatura em Absy, 1979). 

.._, Evidências palinológicas de Rondônia (Van 
der Hammen, 1972, 1974 e Absy & Van der 
Hammen, 1976) indicaram que savanas de gra
míneas substituíram a floresta tropical, duran
te certos períodos do Pleistoceno. 

Pesquisas de pólen em amostras de sedi
mentos do Holoceno do vale do Amazonas e 
de alguns lagos da região amazônica (Absy, 
1979, 1981) mostraram que as mudanças da 
vegetação, registradas nos diagramas de pó
len, foram causadas provavelmente por pro
cessos locais de sedimentação e mudanças 
de nível da água (a média do alto nível da 
água, a diferença entre altos e baixos níveis 
da água, o número de meses que um local é 
inundado todo ano). 

Os diagramas de pólen apresentam mu
danças nas matas de várzea e igapó com su
cessões nas quais se destacam: Alchornea, 
Symmeria, Myrtaceae e Miconia; outras suces
sões são possivelmente de água aberta por 
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via de vegetação flutuante (predominantemen
te gramíneas) e de Cecropia a mata de várzea. 

Os principais períodos relativamente "se
cos", possivelmente com menos precipitação 
efetiva, foram datados por carbono 14 e por 
interpolação, aproximadamente e logo após 
4000 A.P. *,cerca de 2100 A . P. (possivel
mente o período seco mais pronunciado entre 
cerca de 2700 A. P. e 2000 A. P.) e cerca de 
700 A. P. (A. D. * * 1200). Esses intervalos 
"mais secos" foram também indicados, e da
tados, em outras partes da América do Sul, e 
parecem ser um fenômeno regional . 

Até o presente, não há evidências palino
lógicas para uma maior extensão de savanas, 
nos solos mais secos da bacia amazônica, du
rante a parte estudada do Holoceno. 

Atualmente, uma grande parte da bacia 
Amazônica é coberta pela floresta tropical pos
suindo algumas áreas de savanas que prova
velmente servem de refúgios para espécies 
de plantas e animais que não vivem na flores
ta. 

SUMMARY 

The palynological investigation is discussed for 
Holocene sediment cores from five ditferent sites in 
the Amazon basin. lt is interpreted that the changes 
in the vegetation registered in the dlagrams were due 
mainly to local processes of sedimentation and changes 
of water levei. The pollen diagrams show successions 
in Alchornea, Symmeria, Myrtaceae, and Miconia 
play an iniportant role. This reflects changes in the 
várzea and igapó forests. Other successions seem to be 

from open water via floating meadows (mainly of aras
ses) and Cecropia stands to várzea forest (Terra Nova 
diagram). Apparently lower effective precipitation 111 
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the Amazon basin was dated around and shortly after 
4000 B P. and 2100 B.P (apparently the culmination of 
a relatively dry perlod between c. 2700 and 2000 B.P }, 
and around 700 B P. (A .D. 1200). In other parts of 
tropical South America evidences of these "drler" 
intervals have been found (and dated) and seem to be 
regional phenomena 
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