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RESUMO 

 

Análises palinológicas são de grande importância na reconstituição da vegetação e do clima 

ao longo tempo. O Lago do Saci, onde foi coletado um testemunho com 2,42 m de 

profundidade, encontra-se ao sul do Pará, em uma região sob influência da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), favorecendo o reconhecimento da dinâmica 

paleoambiental e paleoclimática desde os últimos 35.000 anos cal A.P. Foram estabelecidas 

seis zonas, fundamentadas pelas análises de agrupamento através do programa CONISS e 

pela variabilidade ecológica dos tipos polínicos. Essas zonas também foram apoiadas pelos 

dados sedimentológicos e geoquímicos obtidos do testemunho Saci-1. Os resultados apontam 

um período com baixa precipitação na Amazônia durante o Pleistoceno Superior, entre 

35.000 e 29.870 anos cal A.P. (zona SA-Ia), favorecendo a expansão da Savana Herbácea e a 

redução das florestas. As macrófitas aquáticas, do gênero Sagittaria, ocorriam nas margens 

do lago e contribuíram com o aumento da produtividade. Porém, entre 29.869 e 18.190 anos 

cal A.P. (zona SA-Ib), as condições de seca foram mais  pronunciadas, quando comparada 

com o período anterior, resultando na redução dos representantes de Sagittaria, devido a 

exposição em solo seco quando o nível da água diminuiu. A Savana Herbácea predomina 

ainda nesse período, enquanto que a frequência dos taxa de floresta permanece baixa. A partir 

de 9.170 a 7.600 anos cal A.P. (zona SA-II), as condições climáticas tornam-se mais úmidas 

e com temperaturas elevadas, evidenciadas pela expansão da floresta e pelo aparecimento da 

palmeira Mauritia. Porém, durante o Holoceno Médio, entre 7.600 e 4.490 anos cal A.P. 

(zona SA-III), ocorre redução das mesmas e aumento de Poaceae. O aumento na frequência 

dos tipos polínicos referentes à Savana Lenhosa, principalmente Byrsonima, Curatella e 

Anadenanthera, caracterizam um clima sazonal e podem indicar eventos de queimadas. Para 

alguns autores, isso pode ter sido resultado da localização mais ao norte da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), proporcionando maior umidade ao norte e seca ao sul da 

bacia amazônica. A presença das algas Zygnematales, típicas de águas rasas, também sugere 

um clima com baixa precipitação. A umidade volta a aparecer entre 4.490 e 1.740 anos cal 

A.P. (zona SA-IV), influenciando na expansão da floresta, principalmente de Mauritia e de 

outras espécies adaptadas às inundações. Contudo, os taxa de Savana Lenhosa e de Savana 

Herbácea foram reduzidos neste período. Entre 1.740 e 1.305 anos cal A.P. (zona SA-V), os 

grupos mais representativos da floresta, tolerantes à redução da precipitação e da umidade do 

solo (principalmente Alchornea e Moraceae-Urticaceae) prevaleceram, constituindo a 

Floresta Pluvial Amazônica de Terra Firme. Contudo, Celtis e Mauritia foram restringidas, 



 
 

assim como Poaceae e os representantes de Savana Lenhosa, como respostas às condições 

climáticas menos úmidas, quando comparadas com a zona anterior (zona SA-IV).  
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ABSTRACT  

 

Palynological analyses are important to vegetation and climate reconstruction over time. A 

sediment core with 2,42 m of depth was collected in Lake Saci (South Pará, Brazil) in a 

region influenced by South Atlantic Convergence Zone (SACZ) to recognize the 

paleoenvironmental and paleoclimate dynamics since 35.000 years B.P. Six zones were 

established through the Saci-1 core from Lake Saci. Cluster analyses was realized by 

CONISS software and by variability ecological of pollen types, confirmed by 

sedimentological and geochemical parameters. The results indicate a low precipitation in the 

Amazon during the Pleistocene, between 35.000 and 29.870 years cal B.P. (zone SA-Ia). It is 

of according with the expansion of Savanna Herbs and reduction of Forest. Aquatic 

macrophytes (Sagittaria) were the edge of the lake and were important to increased lake 

productivity. However, between 29.870 and 18.190 years cal B.P. (zone SA-Ib), the drought 

was more pronounced, resulting in a reduction of Sagittaria. These plants were exposure in 

dry soil when the water level decreased. The Savannah Herbaceous still was predominant in 

this period, while the frequency of forest remains low. From 9.170 to 7.600 years cal B.P. 

(zone SA-II), the climatic conditions were more humid and warmer, evidenced by forest 

expansion and the appearance of Mauritia. Between 7.600 and 4.490 years cal B.P. (Middle 

Holocene) there was an increase of Poaceae. Pollen type of Savanna Wood, like Byrsonima, 

Curatella and Anadenanthera, is important to indicate a seasonal climate and event of fire. 

For some authors, this result can be related to the location further of north of the Zone 

Intertropical Convergence Zone (ITCZ). This provides more moisture to the north and dries 

to the south of amazon basin. The Zygnematales algae are important indicator to shallow 

water and low precipitation in the Middle Holocene. The moisture reappears between 4.490 

and 1.740 years cal B.P., evidenced by the expansion of forest, composed by representatives 

adapted to periodic flooding. Between 1.740 and 1.305 years cal B.P., the more 

representative groups of the forest (Alchornea-Aparisthmium e Moraceae-Urticaceae), 

tolerant to reduced precipitation and low soil moisture, prevailed, constituting the Terra 

Firme Forest. Nevertheless, Celtis and Mauritia (Forest) and Poaceae were restricted because 

the less humid conditions, when compared with last zone (zone SA-IV). 

 

 

KEYWORDS: Paleoclimate. Paleoenvironmental. Lake. Pleistocene. Holocene.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nas áreas tropicais da América do Sul, o ciclo sazonal de precipitação, com verões 

chuvosos e invernos secos, mostra características de um sistema de monção, que inicia sobre 

a bacia Amazônica, durante a primavera, e avança para o sudeste do Brasil até atingir os 48° 

de longitude (MARENGO et al., 2001; CAVALCANTI et al., 2009). Porém, em algumas 

regiões da Amazônia ocidental, os invernos também são chuvosos, não apresentando estação 

de seca. Estas precipitações, associadas às entradas de ar úmido proveniente do Atlântico 

tropical, correspondem às chuvas convectivas na zona de confluência dos ventos alísios de 

nordeste e sudeste – Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), e da umidade proveniente 

do sul da Amazônia – Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A presença da ZCAS 

evidencia a importância dos efeitos retroativos, ligados às mudanças na vegetação, na 

redistribuição dos balanços energéticos em superfície notadamente ao nível das zonas 

convectivas e alterações na circulação tropical. 

 Na América do Sul, numerosos trabalhos demonstram que, durante os últimos 18.000 

anos, as mudanças globais em escala milenar são traduzidas em uma grande variabilidade na 

escala regional. Isso pode ser explicado pelas variações na entrada de ar úmido do Atlântico 

tropical para o continente e seriam respostas diretas às mudanças na insolação de verão e aos 

movimentos da ZCIT. O processo de evapotranspiração da vegetação amazônica também 

contribui na precipitação em várias regiões da América do Sul, favorecendo a formação da 

ZCAS.  

 O atual regime de circulação atmosférica e de precipitações na América do Sul é 

igualmente controlado por teleconexões com outras regiões convectivas tropicais, tais como o 

Pacífico oeste e leste, resultando em uma forte convecção, com movimentos subsidentes de 

ar seco sobre as regiões norte/nordeste da América do Sul (CAVALCANTI et al., 2009). 

 Desde os últimos 35.000 anos A.P. (Pleniglacial Médio), estudos palinológicos, 

isotópicos e sedimentológicos têm demonstrado consideráveis variações paleoclimáticas em 

algumas regiões da Amazônia, sendo o Último Máximo Glacial (UMG) (entre 18.000 a 

20.000 anos cal A.P. aproximadamente) o período mais significativamente discutido (VAN 

DER HAMMEN, 1995; VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000; SIFEDDINE et 

al., 2001). Alguns autores afirmam haver condições de frio e de seca durante o UMG, 

favorecendo a expansão das savanas e a redução das florestas. Já para Colinvaux et al. (1996) 

e Bush et al. (2004, 2008) a floresta manteve-se durante esse período, não havendo condições 

de seca na bacia amazônica. 
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 O Holoceno, com início a cerca de 10.000 anos A.P. caracteriza o final da última era 

glacial e corresponde ao estágio interglacial do Quaternário. Com excessão das causas da 

redução da variabilidade do tipo El Niño Oscilação Sul (ENOS), observado durante este 

período, os processos que conduzem a amplificação da variabilidade holocênica registrada na 

Amazônia e na costa Atlântica da América do Sul continuam mal esclarecidos em razão da 

ausência de dados com resolução temporal e espacial suficientes. 

 Análises palinológicas e sedimentológicas lacustres sugerem condições mais secas que 

as atuais nas latitudes tropicais, entre 8.000 e 4.000 anos A.P., o que favoreceu uma maior 

frequência de paleoincêndios nas regiões da Amazônia, Centro-Oeste e Sul do Brasil (ABSY 

et al., 1991; LEDRU, 1993; SIFEDDINE et al., 1994; CORDEIRO, 1995; BEHLING, 2001). 

Para Ortlieb e Macharé (1993); De Melo e Marengo (2008), eventos de ENOS podem ter sido 

responsáveis por essa mudança, devido à alta TSM que provocou mudança das correntes de 

convecção amazônica em direção ao Pacífico. É igualmente provável que as variações de 

temperatura do Oceano Atlântico tropical também tenham um papel importante nas 

alterações do ciclo hidrológico durante o Holoceno. 

 Como há poucos estudos palinológicos relacionados à bacia amazônica, 

principalmente nas regiões Central e Oeste, o registro polínico do testemunho Saci-1 torna-se 

essencial na interpretação e reconstituição do paleoambiente e do paleoclima durante o 

Pleistoceno Superior e Holoceno. Além disso, o Lago do Saci encontra-se em uma região sob 

a influência da ZCAS, essencial para avaliar a variabilidade da monção sulamericana e a 

ocorrência de incêndios durante esses períodos através do registro polínico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo reconstruir o paleoambiente e o paleoclima através do 

registro palinológico do Lago do Saci (sul do Pará) desde os últimos 35.000 anos cal A.P. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar e quantificar os palinomorfos encontrados nas amostras do testemunho coletado 

no Lago do Saci durante os últimos 35.000 anos;  

 Diferenciar as categorias polínicas baseadas nas caracteristicas ecológicas e ambientais de 

cada tipo polínico encontrado;  

 Interpretar os resultados obtidos como varições ambientais e climáticas; 

 Comparar o registro do Lago do Saci com outros locais e regionais para propor mecanismos 

climáticos como repostas destas variações na Amazônia durante o período estudado. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA 

 

As análises palinológicas realizadas neste trabalho, com resolução regional, certamente 

contribuirá no enriquecimento das interpretações paleoecológicas e paleoclimáticas propostas 

para a bacia amazônica, realizadas por outros trabalhos. Nesse caso, os tipos polínicos 

favorecem o reconhecimento das variações da paisagem do passado, uma vez que as plantas, 

por serem sendíveis às variações de precipitação e temperatura, são influenciadas pelas 

variações do clima durante o Quaternário Superior.   
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3 BASE TEÓRICA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DA PAISAGEM DA BACIA AMAZÔNICA  

 

A bacia amazônica que engloba vários países da América do Sul é considerada a maior 

bacia hidrográfica do mundo. Ela cobre uma área de 6.110.000 km², cerca de 60% da área 

total do Brasil, abrangendo seis países: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela 

(DAVIS et al., 1997; IBGE, 2004; BEHLING et al., 2009). Quanto à descarga de água no 

Oceano Atlântico, o rio Amazonas é o que mais contribui, com aproximadamente 220.000 

m³/s e corresponde a 18% da descarga total de água doce nos oceanos do mundo 

(MARENGO et al., 2007). A região Amazônica também desempenha um importante papel 

no ciclo hidrológico e do carbono, e por isso é considerada uma região de risco do ponto de 

vista das variações climáticas. Segundo Tian et al. (2000), estimativas para o estoque de 

carbono na região amazônica em 1980 foi 127.6 Pg C (1 Pg=10
15

g), com 83% nas florestas 

sempre verdes tropicais, 3.5% nas florestas decíduas tropicais e 4.5% nas savanas. De uma 

forma geral, Melillo et al. (1993) afirmam que as florestas e o solo da Amazônia 

correspondem a cerca de 190 Pg, quando comparados com o reservatório de carbono terrestre 

global, representando quase metade do estoque de carbono das florestas tropicais do mundo. 

Assim, a liberação desse elemento através de desmatamentos provocados por ação antrópica 

e mudanças climáticas terá conseqüências globais futuras (COX et al., 2000; RUDDIMAN, 

2003). Apesar da alta diversidade, tanto na flora como na fauna, não se conhece com precisão 

a riqueza, uma vez que estimativas afirmam que o número de espécies descritas ainda está 

aumentando (HOORN; WESSELINGH, 2010). Hubbell et al. (2008) e Wesselingh et al. 

(2010) registraram 473 espécies de árvores/ha em uma área de floresta amazônica do 

Equador e um total de 12.500 espécies arbóreas na Amazônia brasileira. Essa alta diversidade 

está relacionada com a evolução da paisagem no passado, como consequência da 

movimentação das placas tectônicas e das variações climáticas. Contudo, são poucos os 

estudos sobre a composição e estrutura florística pretérita na região Amazônica, vinculados à 

Paleobotânica e à Palinologia. 

Jaramillo et al. (2006, 2010) demonstram a presença de grupos não angiospérmicos em 

depósitos do Cretáceo Médio da Colômbia. As angiospermas somente dominariam a 

Amazônia a partir do Paleoceno, porém menos diversificada quando comparado com o 

presente (WING et al., 2004; JARAMILLO et al., 2007). Já durante o Eoceno Inferior a 

riqueza tanto da flora como da fauna era maior, como consequência das altas temperaturas e 
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precipitação na região (VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000). O declínio da 

diversidade ocorreu gradualmente até o Eoceno-Oligoceno, coincidente com o evento de 

esfriamento global (ZACHOS et al., 2001, 2008; JARAMILLO et al., 2006). 

No Mioceno (entre 23 e 5 Ma), mudanças no sistema fluvial da Amazônia, devido ao 

soerguimento dos Andes, influenciaram na variação da paisagem e da estrutura da vegetação 

(figura 1). Antes desse evento, os rios, localizados no oeste da bacia, corriam para o oeste, 

norte, Caribe (via área de Maracaibo) e possivelmente em direção ao Pacífico, formando o 

que pode ser chamado sistema de rios paleo-Orinoco durante o Mioceno Inferior e Médio 

(figura 1). A bacia Amazônica estava conectada com a área do Caribe e provavelmente com a 

do Pacífico, e nela ocorriam incursões marinhas, formando extensas formações de mangue 

durante os períodos de alto nível do mar (HOORN et al., 1995). A biodiversidade, por sua 

vez, era alta no Mioceno e há indicações de que era maior que no presente (VAN DER 

HAMMEN; HOOGHIEMSTA, 2000). Os taxa mais abundantes foram Mauritia 

(Mauritiidites), Amanoa (Retistrecolpites? Irregularis), Alchornea (Ranuculacidites), 

Malvaceae, a pteridófita Ceratopteris (Magnastriatites grandiosus) e às algas Botryococcus e 

Azolla (JARAMILLO et al., 2010). Segundo Hoorn et al. (2010), a especiação foi o processo 

evolutivo mais importante durante o Mioceno Inferior-Médio.  

Segundo Kaandorp et al. (2005, 2006), os registros de alta resolução temporal de isótopos 

estáveis, obtidos dos anéis de crescimento das conchas de moluscos bivalves no oeste da 

Amazônia durante esse período, sugerem clima tropical de Monção, com precipitação 

sazonal comparável com os dias atuais. 

De acordo com Hoorn et al. (1995), quando começaram os primeiros soerguimentos, da 

Cordilheira Leste e Cordilheira de Mèrida, a cerca de 12 milhões de anos atrás, o sistema 

fluvial  mudou completamente, com inversão do fluxo da drenagem da bacia de oeste para o 

leste, em direção ao Atlântico, e formação dos atuais rios Orinoco e Amazonas. Isso também 

influenciou no aparecimento do lago Pebas (de águas salobras) e de extensas áreas de 

mangue, devido as incursões marinhas que ocorriam na bacia Amazônica durante os períodos 

de alto nível do mar (figura 1, HOORN et al., 1995; VAN DER HAMMEN; 

HOOGHIEMSTRA, 2000). Esses autores afirmam que os grupos florísticos mais 

representativos foram as pteridófitas, as Poaceae (Monoporopollenites annulatus), as árvores 

de mangue (Rhizophora) e as palmeiras (Mauritia, Euterpe e Korthalsia). A assembléia 

palinológica também apresentava taxa de origem Andina, como Podocarpus, Hedyosmum, 

Hemitelia, Alsophyla e Cyatheaceae.  
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Um estudo de moluscos fósseis na Amazônia sugere que estes estão mais relacionados 

com outros do Caribe que do Oceano Pacífico, o que indica uma conexão entre as bacias do 

Amazonas e do Orinoco. 

Além disso, estudos moleculares feitos por Nathan Lovejoy, da Universidade de Toronto, 

indicaram que as raias amazônicas, que são muito próximas às que hoje vive no mar do 

Caribe, migraram para bacia Amazônica antes de 16 milhões de anos atrás (HOORN, 2006). 

Portanto, as incursões marinhas influenciaram na formação de um sistema 

predominantemente lacustre de grandes proporções (WESSELINGH et al, 2010).  De acordo 

com Hoorn (2006), até 11 milhões de anos este lago cobriu cerca de 1 milhão km² da bacia 

Amazônica, aproximadamente o dobro do tamanho dos Grandes Lagos da América do Norte 

sendo o maior e o mais duradouro sistema de lagos de que se tem notícia.  

 

 

Figura 1- Evolução da paisagem da bacia amazônica desde o Paleoceno. Fonte: HOORN et al., 2010. 
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A aproximadamente 10 Ma houve uma diminuição do nível do mar, coincidente com 

resfriamento global, e os sedimentos Andinos alcançaram a costa Atlântica através do 

sistema de drenagem Amazônica (HOORN et al., 2010). Com o total soerguimento dos 

Andes, a cerca de 7 Ma, a paisagem no norte da América do Sul mudou significativamente, 

resultando no desaparecimento do lago Pebas (figura 1). Além disso, ocorreu uma alteração 

na distribuição das chuvas, o que conduziu em maior umidade no oeste da Amazônia (BUSH; 

OLIVEIRA, 2006).  

A vegetação da bacia Amazônica foi separada das florestas ao longo do Pacífico, 

estendendo do Equador até o Panamá (atual área biogeográfica de Chocó) e Vale Magdalena. 

Segundo Van der Hammen e Hooghiemstra (2000), a flora de montanha e amazônica foi 

enriquecida pela migração dos taxa de origem austral (elementos austral-antática). Após a 

conexão entre a América do Sul e Central (cerca de 5 a 4 Ma) elementos da área 

fitogeográfica holártica também ocuparam a bacia Amazônia (HOOGHIEMSTRA; VAN 

DER HAMMEN, 1998). Esses autores também afirmam que após o soerguimento dos Andes, 

a biodiversidade aumentou por evolução, migração e adaptação das floras de montanha. 

Em discordância com a interpretação referida ao lago Pebas, constituído por águas 

marinhas e fluviais, outros estudos têm demonstrado ambiente lacustre-fluvial e sem 

incursões marinhas costeiras. Isso é evidenciado pela riqueza na fauna fóssil, principalmente 

de vertebrados, e pela presença de florestas mais abertas e matas de galeria. Esses registros 

foram encontrados nos níveis superiores da Formação Solimões (Mioceno-Plioceno) no 

Estado do Acre e leste dos Arcos Iquitos (COZZUOL, 2006; LATRUBESSE et al., 2007). A 

idade dessa Formação também tem sido discutida por outros autores, relacionando-a aos 

períodos Pleistoceno e Holoceno (FRAILEY et al., 1988; KRONBERG et al., 1991). 

Durante o Pleistoceno (entre 1,8 Ma e 11000 anos A.P.), que inicia com a primeira 

glaciação do Quaternário (estágio 100 do registro isotópico de oxigênio), ocorreram 

variações climáticas e vegetacionais na bacia Amazônica, controladas principalmente pelos 

ciclos orbitais. 

De acordo com a proposta de Milankovitch (1920), há três mudanças cíclicas na órbita da 

Terra no entorno do Sol. A primeira, referida como ciclo de precessão, ocorre a cada 20 mil 

anos e está relacionada à variação da data dos solstícios e equinócios, responsável pelo 

aumento do contraste sazonal inter-Hemisférios (IMBRE; IMBRE, 1980). A segunda, ciclo 

de obliqüidade, ocorre a cada 40 mil anos em virtude da mudança da inclinação do eixo da 

Terra ao redor do Sol, que varia entre 22° e 24,5°, com maior incidência de radiação solar nas 

latitudes baixas. A terceira, ciclo de excentricidade, ocorre a cada 100 mil anos, devido à 
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variação na forma da órbita da Terra ao redor do Sol. Hays et al. (1976) foram os primeiros 

que relacionaram os dados isotópicos com o ciclo de Milankovitch. Segundo esses autores, 

foram encontradas três fases: 100.000, 42.000 e 23.000 anos. 

Os ciclos orbitais de Milankovitch podem ser evidenciados através dos registros do 

testemunho de gelo Vostok, que mostra variações na concentração de CO2, CH4, δ
18

O e δD 

(para temperatura) e na quantidade de poeira trazida do continente e aerossóis do mar (PETIT 

et al., 1997, 1999). Estes parâmetros paleoclimáticos mostram a frequência a cada 100.000, 

40.000 e 23.000 anos A.P. e indicam glaciações durante esses ciclos (figura 2).  

As estimativas empíricas, obtidas do testemunho Vostok, tendem a enfatizar a 

sensibilidade do clima global com as concentrações de gases de efeito estufa, principalmente 

CO2 e CH4, ao longo dos 400.000 anos A.P., relacionando-os com impactos antropogênicos 

futuros.  

 

Figura 2 - Variações na concentração de gases atmosféricos (CO2 e CH4), temperatura, δ
18

O e insolação do 

testemunho Vostok e a sua relação com os ciclos de Milankovitch. Fonte: PETIT et al., 1999. 

 

 

Outros registros também demonstram a conexão entre o ritmo orbital e os períodos 

glaciais, como por exemplo, os testemunhos marinhos, que estimam a Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) nas altas latitudes, e os depósitos continentais da flora e fauna 

(IMBRIE et al., 1984).  
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Assim, a vegetação relacionada tanto à Amazônia como ao Cerrado, que cobre as 

principais áreas de Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará e Roraima, pode estar relacionada 

com variações ambientais e climáticas do passado. Nesse caso, o cerrado e a floresta 

disputariam espaços geográficos, sendo que o primeiro (ou manchas de cerrado) estaria 

associado às condições de menor precipitação, resultando expansão das formações abertas 

sobre as áreas atualmente florestadas (MIRANDA; CARNEIRO FILHO, 1994).  

 

 

3.2 REGISTROS CLIMÁTICOS DURANTE O PLEISTOCENO SUPERIOR NA BACIA 

AMAZÔNICA 

 

No Pleistoceno Superior (de 100.000 a 10.000 anos A.P.) ocorreu o último período 

glacial (glaciação Würmiana/Wisconsin) e o nível do mar era 100 m abaixo do nível atual 

(BEHLING et al., 2001). Segundo Van der Hammen; Hooghiemstra (2000), este período 

pode ser dividido em Pleniglacial Inferior (de 75.000 a 60.000 anos A.P.), Pleniglacial Médio 

(de 60.000 a 28.000 anos A.P.) e Pleniglacial Superior (de 28.000 a 13.000 anos A.P.). 

Porém, muitos estudos palinológicos, geoquímicos e sedimentológicos têm demonstrado 

variações ambientais e climáticas, principalmente a partir dos 60.000 anos A.P. na bacia 

amazônica. Como nessa região ocorreram variações na monção sulamericana e da ZCAS e 

ZCIT no passado, a vegetação, por ser sensível às mudanças climáticas, tem sido utilizada 

nas análises paleoambientais e paleoclimáticas.  

De acordo com Van der Hammen e Absy (1994); Van der Hammen e Hooghiemstra 

(2000), foram demonstradas condições de frio e umidade entre 60.000 e 28.000 anos A.P. 

Apesar da temperatura continuar baixa entre 28.000 e 13.000 anos A.P., a precipitação é 

reduzida, como resultado de uma variedade de fatores, incluindo o enfraquecimento do 

sistema de monções, redução da evaporação dos oceanos e enfraquecimento da convecção 

termal sobre o continente (MAYEWSKI et al., 2004). 

Segundo Sifeddine et al. (2001), análises geoquímicas e petrográficas realizadas em dois 

testemunhos, coletados em dois lagos na região de Carajás, mostram variações no regime 

hídrico, evidenciado principalmente pelos altos valores de Carbono Orgânico Total (COT) e 

pelo Índice de Hidrogênio (IH) da matéria orgânica hidrogenada entre 30.000 e 22.000 anos 

14C A.P. Além disso, a presença de TLC (Translucid Lignitic/Celulosic), derivados das 

plantas terrestres do tipo C3, indica expansão da floresta nesse período. Resultados similares 
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foram encontrados no lago Sibéria, localizado nos Andes Boliviano e em Mera (Ecuador), 

sugerindo um clima mais úmido e frio (BUSH et al., 1990; MOURGUIART; LEDRU, 2003).  

Dados geoquímicos, obtidos da lagoa da Pata (noroeste da Amazônia), apontam variações 

na densidade, mineralogia, teor de COT, razão C/N, δ13C, δ15N e derivados de clorofila 

entre 43.100 e 26.300 anos cal A.P. De acordo com esses resultados, acompanhados pela 

redução do volume hídrico, indicam diminuição da precipitação neste período (CORDEIRO 

et al., 2011). 

Entre 22.000 e 13.000 cal anos A.P., a diminuição do nível dos lagos e a substituição da 

floresta úmida por vegetação de Cerrado evidenciam condições de seca em Carajás (VAN 

DER HAMMEN; ABSY, 1994; HOOGHIEMSTRA; VAN DER HAMMEN, 1998). 

Segundo Salgado-Labouriau (1997); Colinvaux e De Oliveira (2001), para que o ambiente 

seja de Cerrado, deve haver maior frequência de Poaceae (50-90%) no registro polínico e a 

presença dos taxa arbóreos como Curatella em combinação com Byrsonima. Van der 

Hammen e Absy (1994) afirmam que, fundamentado nos dados de Carajás e de Katira, o 

declínio da precipitação (comparado com o presente) foi entre 500 e 1000 mm (declínio de 

25-40%). Essa variação climática pode ser evidenciada nas áreas de Salitre e Rondônia (sul), 

Carajás (leste), Altiplano Boliviano (sudoeste) e Caquetá Médio (Colômbia - oeste) da bacia 

Amazônica (ABSY; VAN DER HAMMEN, 1976; YBERT, 1988; ABSY et al., 1991; VAN 

DER HAMMEN et al., 1992 a,b; SIFEDDINE et al., 2001).  

Períodos de seca na Amazônia durante o último período glacial também são evidenciados 

através dos depósitos sedimentar, com acúmulos de detritos grossos e extensas camadas de 

areia nas regiões sul e central da Amazônia brasileira, incluindo os rios Xingu Superior e 

Tapajós Médio e ao norte de Rondônia, com desaparecimento da vegetação pluvial densa 

nesses locais (VEIGA et al., 1988; BETTENCOURT et al., 1988). 

Durante o UMG (cerca de 20.000 anos cal A.P.), mudanças na vegetação e no clima 

podem ser evidenciadas nos trabalhos de Tricart (1974); Ab‟Saber (1982, 1992); Absy et al. 

(1991); Van der Hammen e Absy (1994); Manabe e Stouffer (1997); Ganopolski et al. 

(1998); Sifeddine et al. (2001); Haffer e Prance (2002); Turcq et al. (2002b) e Cordeiro et al. 

(2011). Segundo esses autores, condições de frio e de seca na bacia Amazônica, coincidentes 

ao registro de Marine Oxygen Isotopic Stage 2 (OIS 2), influenciaram na redução das 

florestas e do nível dos lagos neste período. 

Registros de testemunhos de gelo indicam que a glaciação era intensa durante o UMG, 

como consequência do ciclo de precessão da teoria de Milankovitch. No Hemisfério Norte, as 

camadas de gelo apresentavam 2 a 3 km de espessura, o nível do mar estava mais baixo que o 
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atual, em cerca de 120 a 130 m, e temperatura em torno de 5°C mais fria em relação à média 

atual (YOKOYAMA et al., 2000; GUILDERSON et al., 1994; STUTE et al., 1995). No 

Hemisfério Sul, níveis de CO2, obtidos do testemunho de gelo Vostok (leste da Antártica), 

eram baixos com 200 ppmv (PETIT et al., 1997), coincidindo com o intenso período de frio 

do UMG. Já Campbell e Norman (1998) afirmam que a concentração de CO2 era apenas 180 

ppmv, quase metade do valor moderno (com 370 ppmv). Segundo esses autores, isso 

permitiu que a atmosfera ficasse mais transparente para as radiações de onda longa, 

possibilitando o aumento da troca radiativa, que poderia causar mais perda de calor nas noites 

claras. Bennet e Willis (2000); Turcq et al. (2002b); Beerling e Mayle (2006) sugeriram que a 

diminuição das florestas e o aumento na proporção de plantas C4 durante o UMG nos 

trópicos é favorecida pela baixa concentração atmosférica de CO2. 

Esses resultados corroboram com os registros palinológicos da região amazônica durante 

o último período glacial, onde Podocarpus, Ilex, Hedyosmum, Alnus e Ericaceae oriundos das 

florestas Andinas indicariam condições de baixa temperatura (VAN DER HAMMEN; 

HOOGHIEMSTRA, 2000). 

De acordo com Gagan et al. (1998) e Anhuf et al. (2006), a TSM no Atlântico tropical era 

entre 2 e 3°C mais frias durante o UMG do que no presente. A retenção de água nas geleiras 

nesse período, provavelmente influenciou o ciclo hidrológico global, ocorrendo menor 

precipitação nos trópicos. 

Segundo Webb et al. (1997), Bush et al. (2001) e Sylvestre (2010), ocorreu uma redução 

de aproximadamente 5°C nos ambientes terrestres. Já para Paduano et al. (2003) a 

temperatura diminuiu entre 5 a 8°C., enquanto que para Colinvaux et al. (1996b) foi 6°C. 

Conforme Turcq et al. (2002b), isso resultou na diminuição da biomassa proveniente da 

floresta úmida, enquanto que para Cowling et al. (2001) baixas temperaturas ajudariam a 

manter a cobertura florestal pela redução da fotorrespiração. 

Desde 1970, o decréscimo da precipitação tem sido discutido quanto a sua influência 

sobre a vegetação e a diversidade da Amazônia durante o UMG através de diferentes 

abordagens, incluindo informações da Sedimentologia, Mineralogia, Geoquímica e 

Palinologia. Análises fundamentadas nessas últimas, apesar de haver poucos estudos, têm 

demonstrado diminuição da umidade em algumas regiões da bacia amazônica (figura 3). Para 

Bush (2002), quando a precipitação é inferior a 2000 mm/ano, a floresta úmida diminui, 

enquanto que a frequência de Poaceae tende a aumentar (BUSH, 2002). Bush et al. (2002) 

sugerem que isso ocorre entre 4 a 5 meses, podendo alcançar 100 mm/ano.   
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Segundo Canopolski et al. (1998), modelos recentes de circulação sugerem que os 

padrões de precipitação não mudaram uniformemente na Amazônia durante esse período. 

Dados paleoecológicos mostram que mudanças pluviométricas nessa região foram 

assíncronas e espacialmente variáveis (ABSY et al., 1991; COLINVAUX et al., 1996a; 

BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 1999; COLINVAUX et al., 2001; LEDRU; MOUGUIART, 

2001; BUSH, 2002; BUSH et al., 2002). A distribuição das chuvas ao norte da Amazônia 

pode ter sido influenciada pelas variações latitudinais da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), devido ao ciclo de precessão durante o UMG (MARTIN et al., 1997; MIX et al., 

1999; MAYLE et al., 2000; BUSH et al., 2001; LEDRU; MOUGUIART, 2001; FRITZ et al., 

2001; HAUG et al., 2003; BUSH; SILMAN, 2004). Isso pode estar relacionado com a 

diminuição do volume hídrico global, devido à retenção das grandes massas de água nas 

geleiras. 

O equador metereológico localizava-se mais ao norte durante o verão austral, decorrente 

da inclinação do Hemisfério Norte em direção ao Sol, podendo ser evidenciado através do 

registro sedimentar do norte da bacia do Cariaco até a Venezuela (PETERSON et al., 2000). 

A posição anual da ZCIT variava entre 8°N e 3°S, resultando em maior precipitação nas 

regiões norte da bacia Amazônica brasileira durante o verão. Além disso, isso também 

implicou em um maior reforço na advecção polar que atingiu as baixas latitudes (MARTIN et 

al., 1997; LEDRU et al., 1998). 

De acordo com Nobre e Shukla (1996); Marengo e Nobre (2001), a ZCIT responde 

principalmente às anomalias da circulação atmosférica, controlada pela insolação e a TSM do 

Pacífico e Atlântico tropicais. Portanto, os mecanismos que relacionam o nível dos lagos da 

Amazônia com a forçante orbital não são simples e envolvem a intensidade e o movimento 

da ZCIT, a força dos ventos alísios de nordeste, as incursões de frentes frias da Antártica e as 

mudanças na convecção de fundo sobre a Amazônia (MARTIN et al., 1997; GANOPOLSKI 

et al., 1998; DE OLIVEIRA, 1992; LEDRU et al., 2001; BUSH et al., 2002). 

Modelos paleoclimáticos têm apontado uma redução na precipitação Amazônica durante 

o UMG (CLIMAP, 1976; GANOPOLSKI et al., 1998; KUTZBACH et al., 1998; SHIN et al., 

2003). Além disso, estudos palinológicos e geoquímicos de sedimentos lacustres mostram 

que a seca durante esse período é evidenciada pela redução das florestas úmidas e expansão 

dos elementos de cerrado da Amazônia (figura 3; ABSY et al., 1991; HOOGHIEMSTRA; 

VAN DER HAMMEN, 1998; SIFEDDINE et al., 2001; TURCQ et al., 2002b; BEHLING, 

2002; ANHUF et al., 2006; CORDEIRO et al., 2011). Para Mayle e Beerling (2004); 

Beerling e Mayle (2006), essa mudança de bioma possivelmente não estava relacionada com 
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a redução da precipitação, mas pelos baixos níveis de CO2 atmosférico, que eram cerca de 

180 a 200 ppmv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Regiões da bacia Amazônica onde foram registradas condições de seca através das 

análises palinológicas e geoquímicas de sedimentos lacustres durante o UMG.  

Fontes: COLINVAUX et al., 1996; SIFEDDINE et al., 1998, 2001; BEHLING, 2002; 

MOUGUIART e LEDRU, 2003; BURBRIDGE et al., 2004; CORDEIRO et al., 2011; WHITNEY 

et al., 2011. 

 

 

Cordeiro et al. (2011) afirmam que os registros obtidos da Lagoa da Pata, localizada ao 

norte da bacia amazônica, mostram baixos valores de clorofila e do carbono orgânico total 

(COT) entre 26.300 e 15.300 anos cal A.P. Isso indica diminuição da paleoprodutividade e do 

nível do lago, devido a redução da umidade e dos incêndios nesse período. Em Carajás (leste 

da Amazônia), a redução das queimadas, evidenciadas pelos dados de partículas de carvão do 

Pântano de Mauritia, estaria relacionada com as baixas temperaturas e redução da biomassa, 

resultantes das condições de seca (HERMANOVISK et al., 2012).   

De acordo com Van der Hammen e Hooghiemstra (2000); Haffer e Prance (2002), 

durante o Pleistoceno Superior, condições de frio e seca favoreceram a formação dos refúgios 

(ou “refúgios de floresta”) na bacia Amazônica, criando centros de endemismos por 

processos vicariantes. 
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 Essa teoria foi proposta para a América tropical por Haffer (1969); Vanzolini (1973); 

Vanzolini e Williams (1970), com ênfase na multiplicação, extinção e migração de espécies. 

A vegetação de clima sazonalmente seco, como savana, floresta seca, floresta de liana e 

outros tipos intermediários de vegetação ocupavam a maior parte da bacia amazônica, 

podendo ter funcionado como efetivas barreiras para a dispersão de plantas e animais dos 

refúgios de florestas, consideradas estáveis ao longo do tempo (figura 4; HAFFER, 1969; 

VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000; HAFFER; PRANCE, 2002). Estudos 

realizados com lagartos, borboletas várias famílias de plantas, realizados por Vanzolini e 

Williams (1970), apóiam essa teoria. Dunas eólicas foram reconhecidas em várias áreas na 

Amazônia durante o Último Máximo Global (UMG), indicando períodos de seca (SERVANT 

et al., 1981; CLAPPERTON, 1993; LATRUBESSE; NELSON, 2001).  

De acordo com Van der Hammen e Hooghiemstra (2000), a precipitação na região 

amazônica foi reduzida entre 30 e 50% durante o UMG, o que permitiu uma retração das 

florestas pluviais e formação de refúgios de florestas em áreas mais úmidas. Estudos 

palinológicos e sedimentológicos lacustres e isotópicos, dos espeleotemas, também sugerem 

diminuição da umidade na bacia amazônica no UMG (SIFEDDINE et al., 1998, 2001; 

HERMANOWSKI et al., 2012; CHENG et al., 2013). Segundo Van der Hammen e 

Hooghiemstra (2000), a migração foi dificultada ou impedida nesse período, possibilitando 

na perda de espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Áreas de refúgio na bacia Amazônica durante o Pleistoceno Superior. 

Fontes: HAFFER, 1969; PRANCE,1982. 
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Apesar dos refúgios terem existido durante todo o Quaternário, ocorreu perda de espécies 

nesses locais, principalmente nos momentos em que a migração foi dificultada ou impedida 

(figura 4; VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000). Behling (2002) e Anhuf et al. 

(2006) também sugerem redução das florestas úmidas na bacia Amazônica, como resultado 

de um clima frio e seco.  

Essas florestas, apesar de serem menos representativas, eram constituídas 

principalmente por Podocarpus, Alchornea e Moraceae (MAYLE et al., 2000; MAYLE;  

BEERLING, 2004). Conforme Ledru et al. (2001) e Behling (2001), a presença de 

Podocarpus é comum em muitos registros palinológicos durante o último glacial, não apenas 

ao sul da Amazônia, mas por toda a bacia. Contudo, esse gênero não pode ser considerado 

indicador de umidade, pois pode ser encontrado em várias regiões do Brasil, principalmente 

nas caatingas do Nordeste (SOUZA, 2010).  

Outros autores afirmam não haver evidências convincentes para uma significativa seca 

durante o UMG e não aceitam a idéia de que as florestas úmidas sejam reduzidas em refúgios 

(COLINVAUX et al., 1996b; COLINVAUX; DE OLIVEIRA, 2000, 2001; FREITAS et al., 

2001; MAYLE; BEERLING, 2004; BUSH et al., 2004, 2008; BEERLING; MAYLE, 2006). 

Nesse caso, a Amazônia seria predominantemente florestada, enquanto que as savanas 

estariam localizadas apenas nas margens da bacia, onde a precipitação era menor. Segundo 

Liu e Colinvaux (1985); Bush (1994) e Stute et al. (1995), o resfriamento climático, ao 

contrário da seca, foi o fator que dirigiu o rearranjo da vegetação nessa região durante o 

UMG. Colinvaux e De Oliveira (2001) afirmam que a seca moderada teve pouco efeito na 

estrutura da floresta e apóiam a sua existência desde o começo da orogenia na região 

Amazônica. Porém, apenas nas regiões de ecótono do sul da Amazônia que a seca 

comprometeria a vegetação nos tempos glaciais (COLINVAUX; DE OLIVEIRA, 2001). 

Registros palinológicos obtidos da lagoa da Pata (Morro dos Seis Lagos/noroeste da 

Amazônia) corroboram com essa hipótese, sugerindo uma mudança apenas na composição e 

abundância das espécies de floresta, pois os períodos secos não foram suficientemente 

extremos e de longa duração para atingir a cobertura florestal (COLINVAUX et al. 1996 a,b; 

BUSH et al., 2002).  Porém, Hooghiemstra e Van der Hammen (1998) e Van der Hammen e 

Hooghiemstra (2000) afirmam que essa região pode ter sido um potencial refúgio de floresta, 

porém com mais espécies decíduas. Colinvaux e De Oliveira (2000) sugeriram que a 

diminuição do nível da lagoa da Pata, fundamentada na diminuição da matéria orgânica e na 

frequência polínica de palmeiras, é devido à tectônica e drenagem karstica. 
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Análises de pólen de um testemunho marinho coletado a 400 km da costa brasileira, 

realizadas por Haberle (1997) e Haberle e Maslin (1999), e simulações realizadas por Mayle 

e Beerling (2004) também indicam que a floresta úmida não foi substituída por savana 

durante o último período glacial. Conforme Mayle e Beerling (2004), o valor do estoque de 

carbono foi de 135 Gt durante o UMG, com savana e mata seca decídua/semidecídua apenas 

nas margens e mais ao sul da bacia.  

Segundo Hooghiemstra e Van der Hammen (1998), ambos cenários, tais como floresta 

úmida e cerrado, ocorreram sob condições de clima úmido e seco na região Amazônica 

durante o UMG. 

Após os períodos de seca, entre 13.000 e 10.000 cal anos A.P., ocorreu um rápido 

aumento na temperatura e precipitação, com curto intervalo de frio nas altas latitudes, e seca 

ao norte e umidade ao sul do equador entre 11.000 e 10.000 anos A.P. (VAN DER 

HAMMEN; ABSY, 1994; VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000; MASLIN; 

BRUNS, 2001; WENG et al., 2006). Análises com 
18

O de foraminíferos em um core do Delta 

Amazônico indicam uma redução na descarga do rio Amazonas a cerca de 10.500 anos A.P. 

(MASLIN; BURNS, 2001). 

Segundo Behling e Hooghiemstra (2000), as regiões ao sul e ao norte do equador eram 

mais úmidas entre 16.000 e 11.000 anos 
14

C A.P. Isso pode ser evidenciado no lago Sibéria 

(Andes Boliviano) entre 14.000 e 12.900 cal anos A.P. e em Carajás, entre 15.400 e 11.400 

cal anos A.P., quando a vegetação de floresta volta a dominar, evidenciada pelo aumento dos 

fluxos de COT, IH e de detritos, o qual reflete intensa erosão causada pela forte precipitação 

no local (SIFEDDINE et al., 1998, 2001). Em Humaitá e Rondônia o aumento da 

precipitação, evidenciado pela expansão da floresta, ocorreu entre 12.000 e 10.000 anos A.P., 

corroborando com os dados da Lagoa da Pata, com aumento no nível hídrico entre 15.300 e 

10.000 cal anos A.P. (PESSENDA et al., 1998; CORDEIRO et al., 2011).  

 

3.3 REGISTROS CLIMÁTICOS DURANTE O HOLOCENO NA BACIA AMAZÔNICA 

 

O Holoceno é caracterizado por apresentar um aumento na temperatura e variações na 

precipitação, devido às mudanças climáticas, evidenciadas através dos registros continentais 

e marinhos (SUGUIO et al., 1985; OVERPECK et al., 1996; HAUG et al., 2001; COSTA et 

al., 2005). O conhecimento das variações dos parâmetros orbitais e da insolação, da 

paleotemperatura, dos regimes de paleoventos, do nível médio do mar e dos eventos ENOS 

possibilita reconhecer a frequência e a intensidade das variações do clima ao longo do tempo 
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(BEHLING, 1996; OVERPECK et al., 1996; KUTZBACH et al., 1998; LEDRU et al., 1998; 

VALDES, 2000; BEHLING; COSTA, 2000, 2001; HAUG et al., 2001).  

Conforme os dados do testemunho de gelo do oeste da Antártica (Estação Tayler 

Dome), durante o Holoceno Inferior (entre 10.000 e 9.000 anos A.P.) a concentração de CO2 

atmosférico era 285 ± 9 ppmv (INDERMÜHLE et al., 1999). Registros mais detalhados desse 

testemunho indicam que durante os 10.5 kyr A.P. a concentração de CO2 era 268 ppmv, 

diminuindo para 260 ppmv até 8.2 kyr A.P. A partir dessa época aumenta quase que 

linearmente para 285 ppmv aos 7 kyr anos A.P. (INDERMÜHLE et al., 1999). De acordo 

com esses autores, a entrada de água doce das geleiras do Ártico e da Antártica, a troca de 

gases entre o ar e o oceano, e o ciclo biogeoquímico da matéria orgânica e da calcita (CaCO3) 

podem ter influenciado nas variações de CO2 atmosférico. Os sistemas terrestres, através dos 

eventos de queima da biomassa, também estão aumentando à concentração de CO2 na 

atmosfera principalmente durante o Holoceno (CARCAILLET et al., 2002; CORDEIRO et 

al., 2008). 

Com o início da industrialização, a concentração de CO2 atingiu um valor de 365 

ppmv, devido à queima de combustíveis fósseis e mudança no uso da terra (KEELING; 

WHORF, 1994). 

Estudos paleoclimáticos em várias áreas da bacia Amazônica indicam clima mais seco 

durante o Holoceno Inferior (SERVANT et al., 1981; ABSY et al., 1991; SIFEDDINE et al., 

1994, 2001; WILLE et al., 2003; MAYLE; POWER, 2008; HERMANOWSKI et al., 2012). 

Na Colômbia (leste da Amazônia), em uma região de contato entre savana dos Llanos 

Orientales e floresta pluvial Amazônica (laguna Loma Linda), ocorreu uma diminuição das 

florestas de galeria, devido às condições mais áridas entre 10.000 e 9.000 anos A.P. 

(BEHLING; HOOGHMIESTRA, 2001). Nesse período, o clima no leste da Amazônia (Serra 

dos Carajás) também era fortemente sazonal, com longa estação de seca (HERMANOWSKI 

et al., 2012).  

Já nas regiões de Rondônia e Humaitá (sul do Amazonas), estudos isotópicos da 

matéria orgânica do solo sugerem expansão da floresta úmida no Holoceno Inferior, 

indicando aumento da precipitação e umidade, pouca erosão no sistema de drenagem e com 

estação de seca não excedendo três meses (MARTIN et al., 1997; FREITAS et al., 2001; 

VIDOTTO et al., 2007). Para Carcaillet et al. (2002), esse período é caracterizado 

globalmente por poucas queimadas e baixa liberação de CO2 para a atmosfera. 

Segundo Mayle et al. (2000), a ZCIT localizava-se mais ao sul da bacia Amazônica 

durante o verão e pode ser explicada pela forçante orbital relacionada à teoria de 
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Milankovitch, que prediz o mínimo de insolação de verão do Hemisfério Sul entre 12.000 e 

9.000 anos A.P., com aumento em direção ao presente. Isso pode estar relacionada com o 

aumento da pluviosidade ao sul da região Amazônica. 

Keefer et al. (2003), sugere que, entre 11.000 e 9.000 anos A.P., as condições 

climáticas na bacia Amazônica também foram influenciadas pela maior intensidade de 

ENOS.  

Com relação ao Holoceno Médio (entre 8.000 e 3.000 anos A.P.), as variações 

climáticas também foram influenciadas pelas mudanças nos parâmetros orbitais relacionadas 

à precessão dos equinócios (DE MELO; MARENGO, 2008). Ao contrário dos dias atuais, o 

periélio ocorria no verão do Hemisfério Norte, amplificando o ciclo sazonal desse e 

atenuando o do Hemisfério Sul.  

Devido ao decréscimo da insolação no Hemisfério Sul, ocorreu redução na precipitação 

de monção de verão, com desintensificação ou deslocamento mais ao norte da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e enfraquecimento da Alta da Bolívia, como 

diminuição da precipitação em algumas regiões da América do Sul (VAN DER HAMMEN; 

ABSY, 1994; GAGAN et al., 1998; SILVA DIAS et al., 2002; HARRISON et al., 2003; DE 

MELO; MARENGO, 2008; SILVA DIAS et al., 2009). Portanto, nas regiões do Hemisfério 

Sul, incluindo as áreas tropicais, o clima era mais frio durante DJF (Dezembro, Janeiro, 

Fevereiro) e mais quente em MAM (Maio, Abril, Maio), JJA (Julho, Julho, Agosto) e SON 

(Setembro, Outubro, Novembro). Nesse período, entre dezembro e janeiro, houve um 

decréscimo de 19,0 w/m² da insolação média quando comparado com o presente, equivalente 

a uma diminuição de 4,8% da insolação dos dias atuais (VETTORETTI et al., 1998). 

Portanto, durante o inverno do Hemisfério Sul, a Terra esteve mais próxima do Sol, 

exatamente o oposto do presente (SILVA DIAS et al., 2002). Nesse período, a excentricidade 

era diferente e a insolação não era simétrica em relação ao equador, devido à inclinação do 

eixo rotacional da Terra (24,1° a 6.000 anos e 23,4° no presente) (DE MELO; MARENGO, 

2008). Dados da Antártica e Groelândia mostram uma diminuição da temperatura atmosférica 

durante o Holoceno Médio (STEIG, 1977). Porém, De Melo e Marengo (2008) afirmam que, 

ao analisar outros indicadores, o clima era mais quente apenas na região Amazônica e sul do 

Brasil entre 7.000 e 4.000 anos atrás. 

Com o ciclo sazonal do Hemisfério Norte durante o Holoceno Médio, os oceanos 

Pacífico e Atlântico Sul eram mais frios do que nos dias atuais, enquanto o Atlântico Norte 

tornara-se mais aquecido (BOND et al., 1997; OTTO-BLIESNER, 1999). Segundo 

Rühlemann et al. (1999), a TSM do Atlântico Norte tropical foi 1-2°C maior do que hoje. 
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Isso resultou na ligeira intensificação dos ventos alísios de sudeste e enfraquecimento dos de 

nordeste influenciando no deslocamento mais ao norte da ZCIT e na diminuição da 

convergência dos ventos sobre a região Amazônica (HAUG et al., 2001; KOUTAVAS; 

LYNCH-STIEGLITZ, 2003; DE MELO; MARENGO, 2008; SILVA DIAS et al., 2009). 

Além disso, a expansão do sea-ice da Antártica implicou em um maior reforço do jato polar 

sul, alcançando as baixas latitudes, entre 2 e 3°S e consequentemente influenciando no 

posicionamento da ZCIT mais ao norte do Hemisfério Sul durante os meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro (MARTIN et al., 1997; LEDRU et al., 1998; BUSH; SILMAN, 2004). 

Isso poderia explicar as condições de seca ao sul da Amazônia (Laguna La Gaiba, 

WHITNEY et al., 2011), sudeste (Lago Consuelo, URREGO et al., 2010), leste 

(Carajás/TURCQ et al., 1998; SIFEDDINE et al., 2001; HERMANOWSKI et al., 2012) e 

região central (Rondônia-Humaitá/PESSENDA et al., 1998). Contudo, as condições de 

umidade ocorreram mais ao norte (Lago Caracarana/TURCQ et al., 2002) e noroeste (Lago 

Las Margaritas/WILLE et al., 2003 e Lagoa da Pata/COLINVAUX et al., 1996) na bacia 

Amazônica durante o Holoceno Médio. 

Vidotto et al. (2007) sugere uma expansão de plantas C4 entre 7.000 e 3.000 anos A.P., 

indicando regressão da floresta e ocorrência de um clima mais seco entre as cidades de 

Humaitá (sul do Amazonas) e Porto Velho (Rondônia), ambas localizadas na Amazônia 

Central (figura 5).  

Entre 7.000 e 5.000 anos A.P. o nível médio do mar do Atlântico era aproximadamente 

1 a 2 m mais alto que atualmente e pode ter sido importante nas mudanças paleoambientais 

na bacia Amazônica. Registros palinológicos da lagoa da Curuçá (7250-5600 anos 14C A.P.) 

e dos lagos Crispim (7.550-6.620 anos 14C A.P.) e Aquiri (7.450-6.700 anos 14C A.P.) 

evidenciam a expansão de mangue, como consequência das trangressões marinhas 

(BEHLING, 2002). Esse autor também documentou o avanço das florestas de várzea e igapó 

na Amazônia Central durante esse intervalo, sugerindo aumento da umidade e na formação 

do lago Calado, localizado ao norte do rio Solimões (figura 5). Segundo Suguio et al. (1985), 

a máxima transgressão ocorreu entre 5.500 e 5.000 anos A.P., quando o nível do mar era 4-5 

m maior que no presente. Contudo, dois lagos (Márcio e Tapera), localizados em Macapá, 

próximos ao rio Amazonas, estavam secos neste período, sugerindo que a variação do nível 

do mar não influenciou necessariamente o nível destes sistemas lacustres (TOLEDO; BUSH, 

2007). 
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Figura 5 - Regiões da bacia Amazônica onde foram registradas condições de seca e umidade através de 

análises palinológicas e geoquímicas de sedimentos lacustres e do solo durante o Holoceno Médio. 

Fontes: BUSH et al., 1990; COLINVAUX et al., 1996; DESJARDINS et al., (1996); BEHLING e 

HOOGHIEMSTRA, 2000; FREITAS et al., 2001; SIFEDDINE et al., 2001; BEHLING et al., 2001; 

BEHLING, 2002; TURCQ et al., 2002; WILLE et al., 2003; BUSH et al., 2004; IRION et al., 2006; 

WHITNEY et al., 2011; CORDEIRO et al., 2011.  

 

 

Já nos Llanos Orientales e na Venezuela, Rull (1991), Behling e Hooghiemstra (1998, 

1999, 2000, 2001) e Mayle et al. (2000) descrevem o aumento da precipitação e 

consequentemente a expansão das florestas de galeria, através dos registros de laguna Angel 

(5.269 anos 14C A.P.); laguna Chaplin (cerca de 6.000 anos A.P), laguna Sardinas (6.390 

anos 14C A.P.); lagoa Carimagua (5.570 anos 14C A.P.) e laguna Santa Teresa (entre 5.100 e 

3.900 anos 14C A.P.).  

Com relação aos eventos El Niño Oscilação Sul (ENOS), Keefer et al. (2003) sugerem 

apenas quatro eventos entre 8.000 e 5.000 anos A.P., porém com baixa intensidade e 

frequência devido às variações na excentricidade da Terra (KEEFER et al., 2003; DE MELO; 

MARENGO, 2008).  

Para Sifeddine et al. (2001); Moy et al. (2002) e Riedinger et al. (2002), a variabilidade 

climática e ambiental entre 8.900 e 4.500 anos A.P. marcou o aparecimento de condições 

similares àquelas encontradas nos dias atuais em eventos de El Niño, com condições de seca 

em algumas regiões da bacia Amazônica.  

SECO ÚMIDO 
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A intensa sazonalidade formada favoreceu a expansão de uma vegetação mais aberta 

sobre as áreas florestadas e possibilitou a ocorrência de incêndios durante o Holoceno Médio 

(DESJARDINS et al., 1996; TURCQ et al., 1998; COCHRANE et al., 1999; MAYLE; 

BEERLING, 2004). Segundo Carcaillet et al. (2002), variações na frequência das queimadas 

podem ter afetado a concentração de CO2 global na atmosfera durante esse período. Na bacia 

Amazônica brasileira, a ocorrência de incêndios pode ser documentado em Carajás, Humaitá, 

Roraima e lagos Geral, Calado, Comprida e Crispim (ABSY et al., 1991; TURCQ et al., 

1998; DESJARDINS et al., 1996; SIFEDDINE et al., 1994; GOUVEIA et al., 1997; 

BEHLING; COSTA, 2000; BUSH et al., 2000; BEHLING ET AL., 2001; SIFEDDINE et al., 

2001; CORDEIRO et al., 2008). Em outras regiões da América do Sul, como nos Llanos 

Colombianos e na bacia Amazônica do Peru e Bolívia, também ocorreu predomínio de 

cerrado sob influência de um clima mais seco (BEHLING, 1998; BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 1999; BUSH et al., 2007).  

Segundo Carcaillet et al. (2002), há um padrão de queima da biomassa na América do 

Sul que varia conforme a localização geográfica. No nordeste tropical, entre 1°S e 10°N, 

ocorreram poucos incêndios de 11 a 9 ka, porém uma maior frequência entre 7 e 3 ka. 

Cordeiro (1995); Hansen e Rodbell (1995); Behling e Costa (2000) também sugerem 

aumento das queimadas entre 5°N e 5°S, como consequência das variações climáticas, que 

influenciaram a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas florestais durante o Holoceno Médio.  

No Holoceno Superior, desde os 3.000 cal anos A.P até o presente, o deslocamento 

mais ao sul da ZCIT influenciou no aumento da precipitação anual e na diminuição das 

estações de seca no leste, oeste, noroeste, sul, sudeste e sudoeste da bacia Amazônia 

(TURCQ et al., 1998; BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 2000; BEHLING; COSTA, 2000; 

BUSH et al., 2000; MAYLE et al., 2000; BEHLING et al., 2002; BURDRIDGE et al., 2004; 

SIFEDDINE et al., 2001; VIDOTTO et al., 2007).  

Contudo, outros dados têm demonstrado a ocorrência de incêndios, como consequência 

de um clima mais seco na Amazônia Central entre 4.000 e 3.500 anos A.P. e 2.100 e 700 

anos A.P., e no norte da Bacia Amazônica entre 3.230 e 130 anos A.P., devido à posição mais 

ao sul da ZCIT (ABSY, 1979; DESJARDINS et al., 1996; BURBRIDGE et al., 2004; 

MOREIRA et al., 2009; SANTOS et al., 2000). Caracaillet et al. (2002) também sugerem 

queimadas nessa região, relacionadas aos últimos 2.000 anos A.P. Já ao sul da bacia 

Amazônica (“Noel Kempff Mercado National Park”- NKMNP) ocorreu uma expansão da 

cobertura florestal e redução na frequência de incêndios durante os últimos 2.000 14C anos 

A.P. (BURBRIDGE et al., 2004). Conforme os estudos de sedimento marinho, o período 
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entre 1.000 anos A.P. até o presente caracteriza-se como uma fase de maior umidade do 

Holoceno e de menor intensidade de queimadas (MASLIN; BURNS, 2001). Porém, de 

acordo com Bush et al. (2008), alguns modelos climáticos predizem perda da cobertura 

florestal na Amazônia devido a mudanças climáticas neste século. 

 

 3.4  O SISTEMA DE MONÇÃO SULAMERICANA ATUAL 

 

O sistema de monção da América do Sul ocorre nas áreas tropicais e é caracterizado 

por apresentar verões chuvosos e invernos secos devido ao aquecimento diferenciado entre 

continente e oceano (MORAN; MORGAN, 1986; ZHOU; LAU, 1998; VERA et al., 2005; 

CAVALCANTI et al., 2009). Isso ocorre devido à formação de um sistema de baixa pressão 

no continente nos meses mais quentes do ano (verão-primavera), permitindo que o ar úmido, 

proveniente do oceano, se condense e formem nuvens e precipitações, avançando para o 

sudeste do Brasil até atingir os 48°W de longitude (MARENGO et al., 2001; CAVALCANTI 

et al., 2009) (figura 6). 

Além disso, a monção bloqueia as trocas de ar com o oceano Pacífico, ao mesmo tempo 

que aumenta a precipitação devido à umidade proveniente do Atlântico sobre o norte e 

centro-oeste do Brasil (NOGUÉS-PAEGLE et al., 2002). 

Segundo Vera et al. (2006), uma característica particular do sistema de monção da 

América do Sul, em relação aos outros regimes das regiões subtropicais, são as diferenças 

sazonais de temperatura menos pronunciadas por estar situado nos trópicos. A distribuição da 

massa continental, a orografia e a TSM contribuem para definir as características climáticas 

relacionadas ao regime de monção, que inicia como uma forte convecção sobre o noroeste da 

região Amazônica e se estende em direção ao sudeste, intensificando-se progressivamente 

(figura 6; MARENGO et al., 2001; CARVALHO et al., 2002, 2004; MECHOSO et al., 2004; 

VERA et al., 2006). Para esses autores, os principais sistemas meteorológicos associados a 

esse sistema são a ZCIT, ZCAS e ENOS. 

Um forte aquecimento adiabático sobre as regiões montanhosas na América do Sul, 

centrado no platô do Altiplano Boliviano (Alta da Bolívia), podem induzir a circulação de 

monção durante os períodos de verão do Hemisfério Sul (ZHOU; LAU, 1998; MECHOSO et 

al., 2005). No nordeste da Bolívia, esse sistema vincula-se à ZCIT do Atlântico e é 

responsável pela precipitação intensa sobre o Brasil central. 

A umidade, relativa à monção, alcança o leste dos Andes sobre a Bolívia e seu 

transporte torna-se mais intenso, devido ao desenvolvimento de ventos fortes relacionados 
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com os Jatos de Baixos Níveis (JBN) (MECHOSO et al., 2004). Esses, por sua vez, são 

importantes no transporte de umidade da Amazônia para os subtrópicos, onde se 

desenvolvem sistemas de baixa pressão associadas a escoamento do tipo-monção sobre a 

região do Chaco (GRIMM et al., 2004).  

Novos estudos, relacionados às variações climáticas, indicam que o aumento dos 

aerossóis na atmosfera influencia significativamente na evolução das monções, alterando o 

calor local da atmosfera e da superfície terrestre (MENON et al., 2002).  O transporte de 

umidade do Oceano Atlântico, associado à sua reciclagem sobre a floresta tropical, mantém a 

precipitação máxima sobre a região Amazônica, favorecendo a formação da ZCAS durante 

os meses de verão (figura 6). Essa, por sua vez, influencia na precipitação ao leste e sul da 

bacia Amazônica (BEHLING; HOOGHIEMSTA, 2000). A fase de decaimento da monção 

começa no final do verão, quando a convecção desloca-se gradualmente para o equador. 

Segundo Marengo e Rogers (2001), durante o inverno austral, frentes frias podem atingir a 

Amazônia, resultando em temperaturas mais baixas e chuvas na estação seca.  

 

Figura 6 - Variações das zonas de convergência (ZCIT e ZCAS) na América do Sul durante o verão (de 

setembro a dezembro) e inverno (de maio a agosto). Fonte: AMANAJAS e BRAGA, 2012. 

 

 

3.5  ZONA DE CONVERGÊNCIA INTERTROPICAL (ZCIT) E ZONA DE 

CONVERGÊNCIA DO ATLÂNTICO SUL (ZCAS) ATUAL 

 

A ZCIT é caracterizada pela confluência dos ventos alísios de nordeste e de sudeste, 

com função de fornecer umidade à América do Sul (figura 6). Outras variáveis 

metereológicas também podem atuar sobre essa faixa de nebulosidade, como a região do 

cavado equatorial, as áreas de máxima TSM, que induz mudanças na posição da ZCIT, e as 

de máxima convergência de massa. Essas, por sua vez, não apresentam necessariamente a 

ZCIT 

 

ZCIT 

 

ZCAS 
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mesma latitude, mas localizam-se próximas umas das outras (COX et al., 2008; 

CAVALCANTTI et al., 2009). 

Durante o inverno do Hemisfério Sul, a ZCIT posiciona-se mais ao norte (entre 7° e 

9°N), enquanto que no verão, localiza-se mais ao sul (entre 10° e 20°S), alcançando a região 

Central da Amazônia (CAVALCANTI et al., 2009), que também é influenciada pela 

combinação da atividade convectiva com a ZCAS (ZHOU; LAU, 1998). Logo, ao norte da 

América do Sul, a estação seca ocorre de outubro a março, enquanto que no sul ocorre de 

abril a setembro. Para Sette (2005), a frequência e a maior atividade da ZCIT ocorrem no 

final do verão e início do outono.  

A ZCIT também é responsável pelas precipitações sobre as áreas costeiras da 

Amazônia e Nordeste brasileiro (UVO, 1989). Segundo Cavalcanti et al. (2009), Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e os sertões da Paraíba e de Pernambuco são entre os 

estados nordestinos que mais recebem influência desse sistema (figura 6). 

Com relação à ZCAS, presente em até cerca de 20°S, caracteriza-se por uma faixa de 

nebulosidade e de chuvas durante o período de verão, orientadas no sentido noroeste-sudeste, 

englobando o Centro-Sul da Amazônia e regiões do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil em 

direção ao oceano Atlântico (figura 6; KODAMA, 1992; SILVA DIAS; MARENGO, 2002; 

CARVALHO et al., 2002, 2004; CAVALCANTI et al., 2009). Porém, a intensidade desse 

sistema pode ser independente de sua extensão sobre o oceano, pois a alta atividade 

convectiva pode ocorrer apenas no continente (CARVALHO et al., 2002). A precipitação 

relacionada à ZCAS recebe aporte de umidade em baixos níveis, gerado tanto pelo 

escoamento para o sul proveniente da região das monções, como pelo escoamento da 

periferia sudoeste da alta subtropical (KODAMA, 1993). Essa faixa de nebulosidade é 

facilmente observada em mapas climatológicos de Radiação de Onda Longa (ROL), que 

mostra a sua relação com a Alta da Bolívia, anticiclone a aproximadamente 19°S e 60°W 

(BOMBARDI, 2008). Segundo esse autor, ao sul dessa circulação anticlônica o escoamento 

une-se ao Jato Subtropical de Baixos Níveis (escoamento de norte a leste dos Andes), e ao 

leste, configura-se um cavado em altos níveis próximo à costa do nordeste brasileiro.  

A intensa atividade convectiva da ZCAS está associada a um déficit de precipitação 

sobre as regiões subtropicais ao sul do Brasil, Uruguai e nordeste da Argentina, 

caracterizando um padrão dipolo nas anomalias de precipitação entre estas regiões 

(NOGUÉS-PAEGLE; MO, 1997; LIEBMANN et al., 1999, 2004; NOGUÉS-PAEGLE et al., 

2000; CARVALHO et al., 2004). Quando os eventos da ZCAS são enfraquecidos, devido ao 

deslocamento da convecção para o equador, a precipitação se intensifica nestas regiões 
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devido ao aporte de umidade proveniente das áreas tropicais e associadas ao intenso JBN 

(LIEBMANN et al., 2004; MARENGO et al., 2004). Este, por sua vez, tem papel ativo na 

posição e na intensidade da ZCAS e pode ocorrer durante todo o ano, levando umidade 

tropical da Amazônia para o sul do Brasil. Experimentos numéricos com MCGA (Modelo de 

Circulação Geral Atmosférico) e com MCGO (Modelo de Circulação Geral) têm 

demonstrado que as anomalias quentes da TSM (Temperatura de Superfície do Mar) sobre o 

Atlântico Sul tendem a intensificar a ZCAS e deslocá-la para o norte, enquanto que as 

anomalias frias de TSM tendem a enfraquecê-la (CHAVES; NOBRE, 2004). 

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO DO BIOMA AMAZÔNICO 

 

A floresta amazônica apresenta uma ampla variedade de espécies e por isso foi 

necessário dividi-la em pelo menos três fitofisionomias, “Floresta Pluvial de Terra Firme” e 

“Florestas de Várzea e de Igapó”. A primeira categoria geralmente localiza-se na parte mais 

alta do terreno, com aproximadamente 60 a 200 m, e não são influenciadas pelos rios e 

inundações. Os principais gêneros encontrados na Floresta Pluvial de Terra Firme são 

Piptadenia, Sclerolobium, Tachigalia, Eschweilera (Lecythidaceae), Pouteria, Protium, 

Ocotea, Aniba e Licania (RIZZINI, 1997). 

 Estratégias adaptativas têm favorecido às espécies arbóreas, encontradas em ambientes 

com solo permanentemente ou periodicamente inundado (WITTMANN et al., 2010). Isso 

pode ser representado pelas Florestas de Várzea, formadas por águas mais escuras, e pelas 

Florestas de Igapó, com inundação das águas claras e escuras dos rios (WITTMANN et al., 

2010; PIRES; PRANCE, 1985). As espécies mais comuns são Calophyllum, Caraipa, 

Taralea, Tapirira, Virola, Bombax e Pterocarpus. 

Segundo Rizzini (1976), as plantas das florestas de Igapós também podem ser 

encontradas nas florestas de Terra Firme e nas de várzeas, sustentadas pelas inundações.  

Vários autores têm demonstrado várias formas para padronizar os tipos fisionômicos da 

Amazônia (RIZZINI, 1963; EITEN, 1983; VELLOSO et al., 1991). O sistema de 

classificação de Pires e Prance (1985), por apresentar regime de inundação, cor da água, tipo 

de solo e origem geológica, contribui significativamente nos estudos botânicos e ecológicos 

atuais e pretéritos na região amazônica. 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO DO BIOMA CERRADO (SAVANA) 
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O termo Savana foi empregado pela primeira vez por Oviedo e Valdez (1851) para 

designar os “llanos arbolados” da Venezuela, com formação graminoso contínuo, e com 

presença de árvores e arbustos dispersos na paisagem (COLLINSON, 1988). Esta 

terminologia também foi utilizada em outras regiões tropicais e subtropicais, incluindo o leste 

da África, Índia, Oceania e Ásia. Porém, as savanas são conhecidas como “Miombo” na 

África Central e Sul, e “Cerrado” (em espanhol significa “fechado”) no Brasil, distribuído 

nas regiões da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraná, Piauí, São Paulo e Tocantins, com encraves no Amapá, Roraima, Pará e Amazônia 

(COUTINHO et al., 2003; SANO et al., 2008). Segundo Eiten (1977, 1978), o Cerrado não 

pode ser considerado uma Savana, pois nele ocorrem florestas, como Matas de Galeria, 

Matas Secas e Cerradão. Porém, apresenta relações ecológicas e fisionômicas com outras 

savanas das regiões tropicais e subtropicais da América do Sul e é considerado o segundo 

maior bioma brasileiro em extensão, ocupando 204 milhões de hectares, aproximadamente 

24% do território nacional (SANO et al., 2008). Segundo Méio et al. (2003), a savana se 

estende como um corredor xérico, conectando o chaco à caatinga e ocupando a região 

intermediária entre as florestas Amazônica e Atlântica. Outros estudos demonstram a 

influência dessas duas últimas sobre a Savana, devido à migração de várias espécies 

Amazônicas e Atlânticas para esse bioma por intermédio das Florestas Estacionais ou Matas 

de Galeria (SMITH, 1962; RIZZINI, 1963; MÉIO et al., 2003). Essa última, por sua vez, é o 

tipo fisionômico de Savana Arbórea mais favorável para as espécies oriundas da floresta 

Amazônica, quando comparado com as fisionomias mais abertas. Oliveira Filho e Ratter 

(1995); Pinto e Oliveira Filho (1999), comprovam esses resultados, demonstrando uma 

proporção de espécies Amazônicas que varia entre 8% e 30% na Mata de Galeria e entre 

1,4% e 8% nas fisionomias mais abertas. Conforme Uhl e Kauffman (1990) e Méio et al. 

(2003), a baixa proporção e distribuição dessas espécies na Savana Arbórea estariam 

relacionadas com as queimadas, que podem ser letal para aproximadamente 98% das árvores 

e arbustos da floresta Amazônica.  

 Huber (1987) mostra diferenças entre a Savana Arbórea e os Llanos (sul da Guiana, 

Colômbia e Venezuela), e caracteriza o primeiro por apresentar maior riqueza de espécies 

lenhosas e menor diversidade de herbáceas, e o segundo, localizado ao norte da América do 

Sul, por haver maior riqueza na flora herbácea do que nas espécies lenhosas. Para Goodland 

(1971) e Baruch et al. (1996) essa diferença pode estar correlacionada com o aumento na 

disponibilidade de água, presença de alumínio e deficiência de nutrientes do solo 

(oligotrofismo). Projeto Radam Brasil (1980), Oliveira-Filho et al. (1990) e Sano et al. (2008) 
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também sugerem que o clima, hidrologia, profundidade do lençol freático, latitude, 

topografia, geomorfologia, fogo e perturbações antrópicas são fatores que também afetam a 

composição e a distribuição da flora. 

Segundo Medeiros e Miranda (2005), as queimadas podem ocorrer naturalmente ou ter 

origem antrópica e consequentemente reduzir a densidade arbórea. Apesar da resiliência da 

Savana Arbórea, por apresentar espécies resistentes e tolerantes a incêndios, pode haver 

distúrbio tanto na estrutura como na composição da vegetação (COUTINHO, 1990; FELFILI 

et al., 2000; HOFFMANN et al., 2009).  

A Savana (Cerrado) é um dos biomas mais antigos, com provável origem no Cretáceo 

Superior e consolidação da forma atual no Paleógeno Médio, a cerca de 60 milhões de anos 

(CHAVES, 2003).  

Segundo Huber (1987), a Savana Arbórea- Arbustiva e a Savana Herbácea podem ser 

identificadas principalmente pela presença de Poaceae (Trachypogon plumosus, Axonopus 

aureus, Leptocoryphium lanatum), Cyperaceae (Bulbostylis capillaris, Rhynchospora 

barbata), Asteraceae (Eupatorium amygdalinum, Orthopappus angustifolius), Dilleniaceae 

(Curatella americana), Malpighiaceae (Byrsonima crassifolia) e Flacourtiaceae (Casearia 

sylvestris). Esse bioma encontra-se principalmente em áreas onde o clima é estacional, com 

um período chuvoso de outubro a março e seco de abril a setembro. A precipitação média 

anual é em torno de 1500 mm, variando entre 750 e 2000 mm, e a temperatura entre 22°C e 

27°C (KLINK; MACHADO, 2005). Quanto aos tipos de solo, encontram-se os Latossolos 

Vermelho-Amarelos, Latossolos Vermelhos, Neossolos Quartzarênicos e Argissolos (SANO 

et al., 2008). Além disso, é geralmente intemperizado, ácido, com poucos nutrientes e com 

elevadas concentrações de alumínio, o que corrobora com o estudo de Haridasan (1982) 

sobre o acúmulo desse elemento nas folhas de muitos arbustos e árvores do Cerrado. 

Vários autores têm discutido novas formas para definir e padronizar os tipos 

fisionômicos desse bioma (RIZZINI; HERINGER, 1962; VELOSO, 1964; GOODLAND, 

1971; COUTINHO, 1978; RIBEIRO et al., 1983; AB‟SABER, 1983; NOGUEIRA-NETO, 

1991; OLIVEIRA-FILHO RATTER, 2002; WALTER, 2006). Coutinho (1978) considera 

que as formações do Cerrado formam desde Campo Limpo até Cerradão, sendo que as 

formas savânicas (Campo Sujo, Campo Cerrado e Cerrado sentido restrito) podem 

caracterizar áreas de ecótono, principalmente entre as formas florestais e campestres 

(COUTINHO, 1978). 

 

3.8 DISPERSÃO E DEPOSIÇÃO DO PÓLEN EM ARQUIVOS LACUSTRES 
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O conhecimento sobre a origem e o transporte dos grãos de pólen até o sítio de 

preservação tem sido importante para os estudos paleoambientais e paleoecológicos.  

A dispersão polínica ocorre tanto pelo vento (anemofilia), como por insetos 

(entomofilia), aves (ornitofilia) e morcegos (quiropterofilia). Isso também pode suceder 

através da chuva, com remoção do pólen suspenso na atmosfera e, assim como as correntes 

de rios e riachos, arrastá-lo para o ambiente de deposição (TAUBER, 1967; SALGADO-

LABOURIAU, 2007). 

Tauber (1965) apresentou um modelo sobre os mecanismos de transporte do pólen até o 

local de deposição, considerando a presença de floresta no entorno (figura 7). Neste trabalho 

foram considerados cinco componentes, que são: 

 

1. Componente de espaço entre troncos (Ct) 

 

O pólen que cai da copa das árvores ou subarbustos pode ser levado pelo vento, ao longo 

do estrato inferior da floresta (abaixo do dossel), até um espelho d‟água ou um lago. Isso 

ocorre principalmente quando a borda da floresta fica localizada próxima ao sítio de 

acumulação (ANDERSEN, 1974). Os grãos de pólen mais pesados, que não podem ser 

transportados pelo vento, ficam dentro do próprio bosque, quando não existir outro meio de 

dispersão (MOORE et al., 1991). 

 

2. Componente de Dossel (Cc) 

 

Alguns grãos de pólen, produzidos no dossel, podem cair ou serem transportados pelo 

vento por cima da copa das árvores, podendo atingir as altas altitudes da troposfera. Alguns 

podem ficar presos por redemoinhos na superfície e cair, se juntando aos componentes do 

tronco, ou serem transportados pelo vento até o lago.  

 

3. Componente de Chuvas (Cr) 

 

Os grãos de pólen, agrupados com as partículas de poeira, podem atuar como núcleos no 

entorno dos quais as gotas de água se formam. Quando caem como chuva, no sítio de 

acumulação, ocorre a deposição da poeira e dos grãos. Este mecanismo de precipitação 

provavelmente é o responsável pela maior parte da remoção de pólen na atmosfera. 
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4. Componente de Local ou Gravidade (Cl) 

 

Moore e Webb (1978) denominaram esta forma de deposição como “Componente Local”, 

enquanto que Jacobson e Bradshaw (1981) referiram como “Componente de Gravidade”. 

Neste caso, o pólen das plantas aquáticas ou de Poaceae, localizadas nas bordas de um lago, 

também pode se depositar no fundo, contribuindo na composição orgânica dos arquivos 

lacustres. Segundo Salgado-Labouriau (2007), o Componente Local é representado pelos 

grãos de pólen e esporos das plantas do sub-bosque, das árvores e epífitas que caem por 

gravidade no solo, ou são arrastados pela chuva para o solo da floresta. 

 

5. Componente Secundário ou “Inwashed” (Cw) 

 

Um lago pode receber água fluvial de uma bacia hidrográfica próxima. Neste caso, é 

provável que deposite pólen de outro lugar, podendo este não ter sido incorporado ao 

sedimento. Em caso contrário, o sedimento, com grãos agregados, pode ter sido erodido e 

transportado pelas correntes fluviais até o sítio de deposição. Isso dificultaria a interpretação 

dos dados, pois haveria uma mistura de grãos de pólen mais antigos com os atuais. 

 

 
Figura 7 - (a) Perfil esquemático relacionado com a dispersão do pólen até o lago e (b) a formação de 

estratos sedimentares, acompanhada pela deposição polínica ao longo do tempo. Cr é o componente de 

precipitação, Cg é o componente da gravidade, Cc é o componente do dossel e Ct é o componente de espaço 

entre troncos. 

Fonte: BUNTING, 2008.  

 

Logo, o modelo de Tauber (1965), forma a base para a interpretação dos dados em uma 

determinada área em ambiente de floresta. Porém, em cada sítio de deposição estudado deve 

haver uma consideração especial, com modificação do modelo quando necessário.  

Ao comparar dois lagos ao norte da Inglaterra (um com influência fluvial e o outro 

não), Pennington (1979) afirma que a diferença entre esses sistemas lacustres varia com a 

vegetação da bacia hidrográfica, topografia, geologia e de nutrientes. Com o desmatamento 

da região, verificou-se uma menor quantidade de pólen recebido de um rio (menos que 50%). 
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A preservação dos grãos de pólen e esporos deve-se principalmente à ausência de 

oxigênio no fundo do lago e à presença da membrana externa (exina), formada por 

esporopolenina, polímero altamente resistente e com função de evitar a desidratação e 

degradação. Contudo, pode haver turbulência do sedimento/interface água, quando se trata de 

lagos rasos, e a presença de animais detritívoros no substrato, causando bioturbação. 

Com o aumento do nível da água, formam-se laminações dísticas, com lâminas claras e 

escuras, associadas com maior acúmulo de matéria orgânica. 

 

3.9 POSSÍVEIS DIFICULDADES NO USO DO PÓLEN EM PALEOECOLOGIA  

 

Diferentes fatores podem interferir na análise polínica e consequentemente nas 

interpretações paleoecológicas (Salgado-Labouriau, 2007). Entre esses, os mais importantes 

são: 

 

a) Processo de Fossilização 

 

 Apesar de muitos grãos de pólen fossilizarem muito bem, alguns apresentam exina 

frágil, podendo ser quebrados ou amassados, impossibilitando a sua identificação. 

 

b) Quantidade de grãos de pólen 

 

A produção de pólen pode interferir na quantificação dos grãos encontrados 

fossilizados no sedimento, pois algumas espécies podem produzir mais pólen em 

indeterminadas épocas do ano, do que outras. Isto pode causar superestimação e/ou 

subestimação da variabilidade polínica durante as interpretações.  

 

c) Maior ou menor facilidade de transporte aéreo 

 

Como os grãos de pólen entomófilos são mais facilmente transportados que os 

anemófilos há uma maior concentração desses nos depósitos lacustres. Além disso, alguns 

tipos podem ser transportados a maiores distâncias do que outros, sugerindo que o 

predomínio ou o declínio de uma determinada espécie não ocorreram necessariamente na 

área do entorno do lago. 
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d) Convergências morfológicas 

 

Espécies florísticas distintas podem não ser diferenciadas pela morfologia do grão de 

pólen. Isso é muito comum entre as espécies de um mesmo gênero ou família, o que dificulta 

a identificação e a interpretação da análise dos dados. Quando há convergências 

morfológicas, somente o estudo minucioso de cada caso pode nos dizer que os grãos 

pertencem ou não a um determinado gênero ou espécie. De acordo com Bush (1995), entre 

70% e 98% dos grãos de pólen são identificáveis em nível de gênero, podendo, em alguns 

casos, determinar apenas a categoria família.   

 

e) Método de preparação e montagem 

 

 Diversos métodos de preparação podem afetar a forma e a dimensão do pólen. Faegri e 

Deusse (1960) mostraram variações no tamanho do pólen de Betula em distintos tratamentos, 

um utilizava apenas KOH (fervido por 10 horas), outro KOH seguido de acetólise e um 

último somente acetólise (com 1 a 4 minutos de fervura). Com relação à preparação, 

Praglowsky (1959) confirmou o inchamento dos grãos em diferentes montagens de lâminas 

permanentes. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

O lago do Saci, antigo meandro do rio São Benedito, apresenta aproximadamente 618,2 

m de comprimento e até 340,4 m de largura, e está localizado ao sul do Pará (Brasil), a 

aproximadamente 529 km de distância da cidade (figura 8). Porém, o município de Alta 

Floresta (MT) localiza-se a cerca de 100 km de distância do lago, situado em uma região sob 

influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) entre a latitude 9°7‟S e 

longitude 56°16‟W (figura 9). 

Figura 8 - Localização do lago do Saci ao norte do rio São Benedito II (sul do Pará, Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9 - Vista aérea do Lago do Saci. 

 

 

4.1 CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO 
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 O lago está situado na bacia hidrográfica do rio Amazonas em uma região com 

aproximadamente 200 m de altitude (figura 10) e está assentado sobre um embasamento 

litológico formado por Formações do Devoniano D3sb, constituídas principalmente por 

folhelho, quartzo arenito e siltito (figura 11). Na região do lago do Saci também são 

encontradas areias quartzosas álicas e latossolo vermelho-amarelo álico (RADAM BRASIL, 

1980). Conforme Radam Brasil (1980), a fração de areia fina encontrada domina sobre a 

areia grossa e a sua distribuição no perfil de solo é relativamente uniforme, com leve 

diminuição ao longo da profundidade. 

A unidade geomorfológica foi identificada como Depressão Interplanáltica da Amazônia 

Meridional, com relevo de topo aplainado, encontrado entre os planaltos do norte e sul e tem 

como principal característica a dominância de formas dissecadas. As de drenagem 

encontradas foram a dendrítica e radial-circular (RADAM BRASIL, 1980; IBGE, 2004).  
 

 

Figura 10 - Altimetria nas áreas próximas ao lago do Saci.  

 

 

Altitude: 

(m): 

Lago do Saci 

Lago do 

Saci 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Litologia da região onde está localizado o lago do Saci. Fonte: CPRM, 

2013. 

 

 

4.2 CONTEXTO CLIMÁTICO E VEGETACIONAL 

 

O clima da região é Equatorial do tipo Am, segundo classificação de Köppen (1948), onde 

“A” significa Tropical e “m” como Monção. Este é designado aos ventos sazonais, com 

alternância entre a estação chuvosa e seca, nas áreas tropicais da América do Sul.  

Como mostra a figura 12, há duas estações climáticas bem definidas, uma com verão 

chuvoso (de outubro até abril) e outra com inverno seco (de maio a setembro). Porém, o 

Lago do Saci 
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Projeto Radam (1980) inclui a área de estudo na categoria “Termoxeroquimênica Atenuada”, 

com 3 a 4 meses de seca e precipitação de até 2000 mm por ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Variações na precipitação anual de 1973 a 1996 em Alta Floresta, 

MT. Fonte: Maitelli et al., 2002. 

 

 

Em função da variabilidade climática, composição do solo e relevo, a bacia amazônica 

pode ser constituída por vários tipos de vegetação, entre elas: Floresta Pluvial Amazônica ou 

Ombrófila Densa (Floresta de Terra Firme, Várzea e Igapó), Savana Arbórea/Arbustiva 

(Lenhosa) e Savana Herbácea. 

A região de estudo, por sua vez, representa uma área de transição ecológica, com contato 

entre a Floresta Ombrófila e a Savana. Cordeiro (comunicação pessoal) afirma que, durante o 

trabalho de campo, foi possível reconhecer a vegetação na área, constituída principalmente 

por Floresta Ombrófila Densa. As espécies mais comuns encontradas nesta fitofisionomia 

são: Acacia aff. polyphylla, Alchornea castanacifolia, Alibertia amplexicaulis, Bauhinia 

stermocadia, Bulbostylis conifera, Cheiloclunium cognatum, Cochlospermum orinocense, 

Cyperus cubensis, Dryptes sp., Eriotheca aff. gracilipes, Gnetum leyboldii, Guatheria 

chrysopetala, Iryanthera juruensis, Licania polita, Maprounea sp., Melothiria sp., Ormosia 

sp., Ouratea acuminata, Palicourea amapaensis, Peltogine venosa, var. densiflora, Protium 

divaricatum, Qualea retusa, Remijia amazonica, Rourea amazônica, Swartzia arborencens, 

Trichilia singularis, Vellozia tubiflora (RADAM BRASIL, 1980). 

Contudo, o Projeto Radam Brasil (1980) sugere contato entre Cerradão/Floresta Estacional 

que pode ser representado por: Annona ambotay, Apuleia sp., Bauhinia aff. pulchella, 

Bellucia sp., Byrsonima sp., Calophyllus brasiliensis, Caraipa densiflora, Cassia spp., 
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Chrysophyllum sparsiflorum, Clusia sp., Connarus spp., Derris longifolia, Didymopanax sp., 

Diospyros sp., Eryngium ebracteatum, Eugenia biflora, Epidendrum noctornum, Faramea 

bracteata, Guatteria gamosepala, Hippocratea ovata, Humiria sp., Humiria spp., Jacaranda 

sp., Kyelmeiera sp., Licania polita, Macrolobium acaciaefolium, Micropholis venulosa, 

Myrcia aff. rostrata, Neea sp., Ormosia sp., Pagamea guianensis, Plathymenia reticulata, 

Protium sp., Qualea sp., Sclerolobium sp., Selaginella asperula, Spondias sp., Sweetia spp., 

Tapiria sp., Trattinichia sp., Virola spp., Vismia sp., Vochysia spp.,  Xylopia aromatica 

(RADAM BRASIL, 1980).   
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 COLETA DO TESTEMUNHO 

 

Durante a expedição, realizada em agosto de 2005, foram coletados quatro testemunhos 

(figura 13). Porém, apenas um foi utilizado para as análises palinológicas (testemunho “Saci-

1”, com 2,42 m de comprimento), pois foi coletado na região mais profunda do lago, com 

aproximadamente três metros de profundidade.  O ponto, onde foi coletado o testemunho, foi 

escolhido a partir de um levantamento batimétrico. Para isso, foi utilizado um tubo de 

alumínio e um testemunhador do tipo vibracore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Ponto de coleta do testemunho Saci-1. 

 

 

5.2 ABERTURA DO TESTEMUNHO E AMOSTRAGEM 

 

O testemunho foi aberto e, em seguida, amostrado a cada 2 cm aproximadamente no 

Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geoquímica (Universidade Federal 

Fluminense) para análises sedimentológicas, geoquímicas (realizadas por RODRIGUES, 

2010; MARTINS, 2012) e palinológicas. As amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos numerados conforme a profundidade e conservados em um refrigerador. 

 

5.3 ANÁLISE GEOCRONOLÓGICA 

 

Testemunho Saci 1 

L O 

S 
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Foram selecionadas 23 amostras do testemunho Saci-1 para as datações 14C. Essas, após a 

secagem em estufa a 55°C durante 48 horas, foram enviadas ao Laboratoire de Mesure de 

Carbone 14 (Institute de Recherche pour Le Développement - IRD, França), onde foram 

analisadas pelo método Espectrometria de Massa com Aceleradores (Accelerator Mass 

Spectometry – MAS). As idades 14C obtidas foram calibradas através do programa Clam 

(BLAAUW, 2010), onde também foi construído um modelo linear cronológico.  

 

5.4 ANÁLISE PALINOLÓGICA 

 

5.4.1 Protocolo 

 

 Dissolução de uma pastilha de Lycopodium clavatum em HCl10%; 

 Adicionar a pastilha dissolvida e 4 mL de água destilada, com o auxílio de uma pipeta, 

em 0,5 cm³ de sedimento; 

 Centrifugar (5 min., 3500 RPM) e descartar o sobrenadante; 

 Adicionar HF utilizando uma pipeta (deixar os tubos abertos e esperar por 24 horas a 

reação); 

 Colocar as tampas nos tubos, centifugar e descartar o sobrenadante; 

 Adicionar água destilada, centrifugar e descartar o sobrenadante (duas vezes); 

 Colocar ácido acético 99-100% (para desidratar o sedimento) e centrifugar (colocar os 

tubos sem tampa), descartando posteriormente o sobrenadante; 

 Preparar uma solução de 35 mL de ácido acético e 5 mL de H2SO4 (proporção 9:1) e 

adicionar nos tubos com sedimento; 

 Colocar os tubos em banho-maria durante 10 min. e a 90°C; 

 Centrifugar os tubos (abertos) e descartar o sobrenadante; 

 Adicionar água destilada, centrifugar e descartar o sobrenadante (duas vezes); 

 Utilizando água destilada, colocar o sedimento dos tubos para eppendorfs. 

 

5.4.2 Preparação das lâminas 

 

 Colocar o sedimento na lâmina com o auxílio de uma micropipeta; 

 Retirar gelatina glicerinada com uma agulha histológica e colocar na lâmina com 

sedimento; 
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 Homogeneizar a gelatina com o sedimento utilizando uma agulha histológica e uma 

placa aquecedora (ou isqueiro); 

 Adicionar uma lamínula sobre o sedimento e a lâmina;  

 Para vedar a lamínula na lâmina foi utilizado parafina e, em alguns casos, esmalte.  

 

* Foram confeccionadas três lâminas de cada amostra de sedimento, recebendo etiquetas 

de identificação, as quais constam o nome e a profundidade do testemunho. 

 

5.5 ANÁLISES DOS DADOS 

 

5.5.1 Análise qualitativa (identificação dos palinomorfos) 

 

A determinação taxonômica dos palinomorfos foi fundamentada a nível de família e 

gênero através de comparações com material polínico moderno, principalmente do Cerrado e 

Floresta Amazônica, disponível nas coleções de referência dos laboratórios de Palinologia do 

Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IGEO-UFRJ), da 

Universidade Nacional da Colômbia (Bogotá) e da Universidade de Göttingen. 

Atlas e artigos com palinomorfos de áreas tropicais e subtropicais da América do Sul 

também foram utilizados para a descrição morfológica e taxonômica.  

Foi utilizado o vocábulo “tipo” antes do nome, pois pode estar incluído a mais de um 

gênero ou família. O tipo polínico pode estar representado por dois nomes de famílias, como 

por exemplo, Melastomataceae-Combretaceae e Moraceae-Urticaceae, quando não há 

distinção morfológica entre eles.  

Quanto aos esporos, não foi possível a identificação a nível de gênero ou família em 

alguns casos, sendo necessário agrupá-los morfologicamente.  

 

5.5.2 Análise quantivativa (concentração, frequência e influxo polínico) 

 

Durante as análises em microscópio óptico foram contados um mínimo de 300 grãos de 

pólen por amostra, além das algas Zygnematales e esporos de Pteridophyta. Um 

levantamento bibliográfico relacionado às características ecológicas dos tipos possibilitou 

agrupá-los em nove categorias: 
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1. Floresta: Acalypha, Acrocomia, Alchornea-Aparisthmium, Amanoa, Arecaceae, 

Attalea, Burseraceae, Cassia, Cecropia, Celtis, Coccoloba, Copaifera, Cordia, Croton, 

Crudia, Cupania, Drypetes, Fabaceae, Faramea, Forsteronia, Genipa, Hevea, Hyeronima, 

Ilex, Iriartea, Lecythidaceae, Mabea, Machaerium, Macoubea, Macrolobium, Mauritia, 

Melastomataceae-Combretaceae, Meliosma, Mendoncia, Moraceae-Urticaceae, Mucuna, 

Mauritia, Myrtaceae, Ormosia, Paullinia, Pera, Podocarpus, Pouteria, Protium, 

Psicattanthus, Psychotria, Rheedia, Rhodognaphalopsis, Salacia, Sapindaceae, Sapium, 

Sapotaceae, Sebastiana, Serjania, Spondias, Struthanthus, Symphonia, Symploccos, Tapirira, 

Trema, Trichilia e Zanthoxylum. 

 

2. Savana Lenhosa: Acacia, Anacardiaceae, Anadenanthera, Annona, Banisteriopsis, 

Byrsonima, Caryocar, Casearia, Couepia, Curatella, Davilla, Erythroxylum, Euplassa, 

Lytraceae, Pithecoctenium, Roupala e Stryphnodendron.  

 

3. Floresta/Savana: Apocynaceae, Bauhinia, Bignoniaceae, Bombacaceae, Didymopanax, 

Ericaceae, Erythryna, Euphorbiaceae, Flacourtiaceae, Loranthaceae, Malpighiaceae, 

Malvaceae, Maprounea, Meliaceae, Mimosaceae, Mimosa, Ochnaceae, Proteaceae, 

Pseudobombax, Rubiaceae, Solanum, Tetrorchidium, Tetrorchidium,Theaceae, Tiliaceae e 

Vochysia. 

 

4. Savana Herbácea: Amaranthus, Apiaceae, Asteraceae, Bernardia, Borreria, 

Cyperaceae, Euphorbia, Gomphrena, Justicia, Lamiaceae, Poaceae, Polygala e Spermacoce.  

 

5. Aquáticas: Cabomba, Ludwigia e Sagittaria. 

 

6.  Desconhecidos: são os tipos que não puderam ser identificados em virtude da falta de 

material de referência. 

 

7.  Indeterminados: grãos de pólen não identificados devido à má preservação no 

sedimento. 

 

Na soma polínica foram incluídas todas as plantas vasculares, com exceção das 

Pteridophyta e Zygnematales. Os tipos polínicos da Floresta e Savana Lenhosa foram 
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agrupados na categoria Arbóreo, enquanto que os de Savana Herbácea e plantas Aquáticas 

pertenceriam ao grupo Não Arbóreo. 

Os tipos polínicos da Floresta e Savana Lenhosa foram agrupados na categoria Arbóreo, 

enquanto que os de Savana Herbácea e plantas Aquáticas pertenceriam ao grupo Não 

Arbóreo. Para os cálculos da frequência, concentração (grão/cm³) e influxo polínico 

(grãos/cm²/ano) foi utilizado o programa TILIA (GRIMM, 2011). O primeiro diz respeito à 

porcentagem de grãos de pólen/tipo polínico para cada amostra analisada, realizada em 

função da soma polínica (MOORE et al., 1998). Porém esse cálculo não informa a 

abundância independente de cada tipo, sendo necessário o cálculo da concentração 

representado pelo número de palinomorfos/cm³ (BIRKS; BIRKS, 1980). O total de cada tipo 

polínico por amostra é relacionado com uma quantidade padrão do pólen exótico de 

Lycopodium clavatum contido em um tablete (tabela 1). 

 

Frequência (%) = contagem do tipo polínico por amostra x 100 

    total de grãos de pólen contados 

 

Concentração = contagem do tipo polínico por amostra x nº de esporos de L. clavatum por tablete 

esporos de L. clavatum contados por amostra 

 

 

Tabela 1 - Número de esporos de Lycopodium/tablete e o volume de sedimento utilizado 

nas         análises. 

Amostras analisadas no testenho Saci-

1 

N° de esporos de 

Lycopodium/tablete 

Volume do 

sedimento (cm³) 

1 - 5 10679 0,5 

10 12100 
0,5 

13-28 10679 
0,5 

31 12100 
0,5 
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33 10679 0,5 

37 12100 0,5 

39 10679 0,5 

41 12100 0,5 

43-54 10679 0,5 

56 12100 0,5 

58-60 10679 0,5 

64,5 12100 0,5 

67-72 10679 0,5 

74 12100 0,5 

76 10679 0,5 

78 12100 0,5 

80-82 10679 0,5 

84,5 12100 0,5 

87-92 10679 0,5 

94 12100 0,5 

97-104 10679 0,5 

106-129 12100 0,5 

132-242 20840 0,5 

 

 

O influxo polínico representa o número de grãos acumulado por unidade de área e por 

unidade de tempo, ou seja, é a concentração polínica por unidade de tempo (SALGADO-

LABOURIAU, 2007). Para que seja calculado, primeiramente é importante ter uma série de 

datações absolutas em diferentes profundidades. Logo: 
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Influxo = Concentração de pólen (grãos/cm³) x Velocidade de acumulação no sedimento (cm/ano) 

 

Com os dados obtidos do TILIA, foram construídos diagramas palinológicos através do 

programa TILIAGRAPH, onde consta a variação da frequência, concentração e influxo 

polínico, assim como a descrição litológica do testemunho e as idades calibradas. A definição 

das zonas estratigráficas foi estabelecida através do programa CONISS (GRIMM, 2011).  
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6  RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da descrição litológica, das datações, da 

taxa de sedimentação e dos dados das análises palinológicas. 

 

 

6.1 DESCRIÇÃO LITOLÓGICA E CRONOLÓGICA 

 

A descrição litológica do testemunho Saci-1, realizada no Laboratório de Sedimentologia 

da UFF, foi fundamentada na cor e na textura do sedimento. Com essa descrição, foi possível 

identificar seis unidades litológicas ao longo dos 242 cm do testemunho Saci-1. A primeira 

(entre 242 e 212 cm) e a segunda (entre 212 e 133 cm) são constituídas por argila preta, 

enquanto que a terceira (entre 133 e 116 cm) é formada por argila siltosa escura com marrom 

avermelhado. A quarta (entre 116 – 85 cm) é representada por argila siltosa preta, a quinta 

(entre 85 e 42 cm), por argila siltosa escura marrom avermelhada e a sexta (42-7 cm) por 

argila siltosa preta (com concreções alaranjadas). A sétima (entre 7 e 1 cm) também 

apresenta argila siltosa preta (tabela 2, figuras 15 e 16). 

 

 

Tabela 2 - Descrição litológica de cada amostra (profundidade) do testemunho Saci-1. 

Profundidade 

(cm) 

Descrição Litológica 

7-0 Argila siltosa (5YR 2.5/1 Black) 

42-7 Argila siltosa (5YR 2.5/1 Black) com concreções alaranjadas 

(10YR 5/8 yellowish Brown) 

85-42 Argila siltosa (5YR 2.5/1 Dark Redwish Brow) 

116-85 Argila siltosa (5YR 2.5/1 Dark) 

133-116 Argila siltosa (5YR 2.5/1 Dark Redwish Brown) 

212-133 Argila (2.5Y 2/0 Black) 

242-212 Argila (10YR 2/1 Black) 
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Na tabela 3 são representadas as idades obtidas das 17 amostras, datadas pelo método 
14

C-

AMS e calibradas pelo programa Clamm (BLAAUW, 2010). 

 

 

Tabela 3 - Amostras datadas pelo método 
14

C-AMS e calibradas. 

 

 

Nas profundidades entre 133 e 129 cm há um hiato deposicional provavelmente 

relacionado a eventos erosivos ou pela baixa taxa de sedimentação. 
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Figura 14 - Modelo cronológico fundamentado na relação entre a idade e a profundidade.  

Fonte: MARTINS, 2012. 

 

 

6.2 DESCRIÇÃO DA TAXA DE SEDIMENTAÇÃO 

 

A figura 15 representa a taxa de sedimentação do testemunho Saci-1 em função da idade. 

Na parte mais basal (entre 35.000 e 24.325 cal anos A.P.), a taxa de sedimentação é baixa, 

variando entre 0,0056 e 0,0035 cm/ano, enquanto que entre 24.490 e 18.290 cal anos A.P. 

esse valor tende a aumentar, de 0,0060 até 0,0104 cm/ano. 

 No Holoceno Inferior (entre 9.122 e 8.020 cal anos A.P.), a taxa de sedimentação varia 

entre 0,013 e 0,025 cm/ano. Contudo, entre 8.019 e 4.736 cal anos A.P. (Holoceno Médio), o 

aporte de sedimento diminui de 0,025 para 0,008 cm/ano. Somente a partir de 4.736 até 1.300 

cal anos A.P. (Holoceno Superior), que o valor da taxa de sedimentação aumenta de 0,025 

para 0,075 cm/ano.  

No intervalo entre 132 e 129 cm (18.290 e 9.122 anos cal A.P.), a taxa de sedimentação é 

menor, quando comparada com o período anterior, e pode ser considerada como um hiato 

deposicional (ou discordância erosiva).  
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 Figura 15 - Variações da taxa de sedimentação (cm/ano) em função do tempo (anos cal A.P.). 

 

 

6.3 DESCRIÇÃO DAS ANÁLISES PALINOLÓGICAS 

 

De acordo com o Apêndice I e das figuras 17 e 18, o diagrama palinológico mostra a 

frequência, a concentração e o influxo de 120 tipos polínicos identificados, 90 tipos de pólen 

desconhecidos e 10 tipos de esporos. Algas Zygnematales e grãos de pólen indeterminados, 

devido à deformidade do grão, causado durante a preservação ou preparação química, 

também estão presentes no diagrama. Conforme a análise de cluster CONISS e a 

variabilidade da frequência de pólen ao longo do testemunho Saci-1 foi possível definir seis 

zonas palinológicas, sendo uma constituída por duas subzonas reconhecidas como:  

Zona SA-I [Zona SA-Ia (242-209 cm, 35.000-29.870 anos A.P.) e Zona SA-Ib (209-132 

cm, 29.870-18.190 anos A.P.)], Hiato Sedimentar (132-129 cm, 18.190-9.170), Zona SA-II 

(129-111 cm, 9.170-7.600 cal anos A.P.), Zona SA-III (111-74 cm, 7.600-4.488 anos A.P.), 

Zona SA-IV (74-28 cm, 4.490-1738 anos A.P.) e Zona SA-V (28-1 cm, 1.740-1.305 cal anos 

A.P.).  
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Figura 16 - Variação polínica das diferentes fitofisionomias desde os 35.000 anos cal. A.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Variações do influxo e da concentração polínica desde 

os 35.000 anos cal A.P. 

 

A figura 18 corresponde à frequência do pólen Arbóreo/Não Arbóreo e a sua relação com 

a insolação de verão no Hemisfério Sul durante o último glacial e o Holoceno. 
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Figura 18 - Relação dos grãos de pólen de plantas arbóreas e não arbóreas 

com a insolação de verão a 10°S. Fonte: BERGER e LOUTRE, 1991. 

 

 

De acordo com a figura 18, entre 35.000 e 29.869 anos cal A.P., a insolação tende a ser 

menor durante o verão do Hemisfério Sul, variando entre 915 e 879 w/m², assim como as 

arbóreas cuja frequência é de aproximadamente 26%. Contudo, entre 29.870 e 18.190 anos 

cal A.P., a insolação aumenta em até 948 w/m² e as plantas arbóreas em até 54%. 

Entre 9.170 e 7.600 anos cal A.P. o valor da insolação diminui em até 878 w/m², enquanto 

que o de Arbóreo é maior (cerca de 70 a 76%). Já entre 7.600 e 4.490 anos cal A.P. a 

insolação continua mínima, com valor de 876 w/m², enquanto que o pólen arbóreo diminui de 

84 a 50%.  
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 No intervalo entre 4.490 e 1.738 anos cal A.P. o valor da insolação aumenta em até 933 

w/m², assim como a frequência do pólen Arbóreo que oscila entre 83 e 0,3%.  

 

6.3.1  Zona SA-I (Subzona SA-Ia, 242-209 cm; 35.000-29.870 anos cal A.P.) 

 

De acordo com o apêndice I e a figura 17, a concentração e o influxo polínico total 

apresentam baixos valores nesta zona, variando entre 4.453 e 35.039 grãos/cm³, e entre 23 e 

151,5 grãos/cm²/ano. 

O registro polínico também mostra um predomínio de grupos não arbóreos, sendo Poaceae 

o mais representativo (com 27,3 a 42,4% ou de 1.537 a 9.748,9 grãos/cm³), evidenciando a 

expansão da Savana Herbácea (anexo I, figura 19). Macrófitas aquáticas referentes ao gênero 

Sagittaria apresentam valor percentual de 1 e 16,7% (42,3-2.425,6 grãos/cm³). A frequência 

dos taxa de Savana Lenhosa (Stryphnodendron, Roupala, Euplassa, Byrsonima, Curatella e 

Casearia) variam entre 3,4 e 8,2% (entre 162 e 1161,6 grãos/cm³) e os de Floresta 

(Alchornea-Aparisthmium, Moraceae-Urticaceae, Celtis, Cecropia, Myrtaceae, Amanoa, 

Sebastiana, Trichilia, Pouteria, Protium, Lecythidaceae, Fabaceae, Ilex, Machaerium, 

Podocarpus, Tapirira, Zanthoxylum, Cassia e Paulinia) entre 34,2 e 51% (2.274,4-17590 

grãos/cm³).  

Contudo, os representantes de Melastomaceae-Combretaceae são mais frequentes, com 

cerca de 16,5% (5.792 grãos/cm³). Com relação aos esporos de Pteridophyta a variação 

percentual nesta subzona é de até 7% (317 grãos/cm³), enquanto que das algas Zygnematales 

é de até 4,6% (428 grãos/cm³).   

  

6.3.2 Zona SA-I (Subzona SA-Ib, 209-132 cm; 29.870-18.190 anos cal A.P.) 

 

Nesta zona, a concentração polínica total continua baixa, com um valor mínimo de 4.124 

grãos/cm³ e máximo de 39.000 grãos/cm³ (figura 17). O influxo varia entre 14,9 e 384 

grãos/cm²/ano, sugerindo uma menor velocidade de deposição polínica (figura 17). 

De acordo com o apêndice I, a frequência de Poaceae permanece alta, variando entre 22 e 

49% (1.565-15.778 grãos/cm³), enquanto que a de macrófitas aquáticas (Sagittaria) é baixa 

(entre 1,5 e 2,5% ou entre 21,9 e 595,4 grãos/cm³). O valor percentual de Cyperaceae e 

Asteraceae continua constante, similar ao subnível SA-Ia, com até 5,2%. Quanto à categoria 

Floresta, a frequência de Alchornea-Aparisthmium ocorre até 11,7% (ou até 3.258,6 

grãos/cm³), Myrtaceae até 7% (ou até 1.852,4 grãos/cm³), Tapirira até 2,6% (ou até 1.531 
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grãos/cm³) e Amanoa até 4% (ou até 540,3 grãos/cm³). Outros grupos dessa categoria 

também apresentam baixa frequência, como Moraceae-Urticaceae (até 8,8%) Celtis (com 

0,81 a 11,7%; 504-1.288,3), Cecropia (com até 2,1%), Podocarpus (com 0,5 a 3,7%) e Ilex 

(com 0,8 a 4,3%).  

Os taxa da Savana Lenhosa, como Stryphnodendron, Byrsonima, Casearia e Roupala, 

apesar de serem os mais representativos desta categoria, apresentam baixo valor percentual, 

alcançando 7,9% (1.894,5 grãos/cm³).  

Esporos de Pteridophyta variam em até 10,2% (1406  grãos/cm³) e as algas Zygnematales, 

mais raras, alcançam até 0,8 % (99,2 grãos/cm³). 

 

Entre 132-129 cm (18.200-9.173 anos cal A.P.) há um hiato deposicional, representando 

ausência da sedimentação. 

 

6.3.3  Zona SA-II (132-111 cm; 9.170-7.600 anos cal A.P.) 

 

Entre 9.170 a 7.603 anos cal A.P., a concentração polínica é aproximadamente 66.031,4 

grãos/com³ e o influxo com 3.870,4 grãos/cm²/ano (figura 20). De acordo com o apêndice I e 

a figura 16, a Savana Herbácea tem frequência reduzida na base desta zona. O valor de 

Poaceae alcança 34,4% e Cyperaceae até 2%. Porém, em direção ao topo, o primeiro grupo 

aumenta para 31%, enquanto que o segundo para 3,3%.  

O gênero Mauritia aparece nesta fase com até 9,7% e concentração entre 11.495 

grãos/cm³. A frequência da família Arecaceae também aumenta no topo desta zona, com 

valor de até 4,1% e concentração de até 7.605,7 grãos/cm³. 

Quanto aos grupos relacionados à Savana Lenhosa, como Anacardiaceae (1,6-6,8%), 

Curatella (0,3-4,5% e 75,8-8.642,9 grãos/cm³), Anadenanthera (até 4,7% ou 6.395,7) e 

Byrsonima (2,2-4,5% ou 606,3-7.778,6 grãos/cm³) são mais frequentes quando comparados 

com a fase anterior (Zona SA-Ib). Porém, Acacia, Banisteriopsis, Stryphnodendron, 

Erythroxylum, Lythraceae, Caryocar e Pithecoctenium são raros, com menos de 0,7%. 

 A figura 16 e o apêndice I mostram que, na categoria Floresta, Alchornea-Aparisthmium, 

Celtis, Melatomataceae-Combretaceae, Fabaceae, Cecropia, Copaifera, Myrtaceae, Amanoa, 

Sebastiana, Trichilia, Pouteria, Protium, Lecythidaceae, Machaerium, Tapirira, 

Zanthoxylum, Acalypha, Trema, Cassia e Macrolobium alcançam até 58,7% (16.368,9 

grãos/cm³). Porém, para Moraceae-Urticaceae há um aumento para 14,2% (23.401 
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grãos/cm³).  A presença de esporos de Pteridophyta manteve-se em até 3,7%, enquanto que as 

algas Zygnematales aumentam para 75,5%. 

 

 

6.3.4 Zona SA-III (111-74 cm; 7.600-4.490 anos cal A.P.) 

  

Nesse período, a concentração polínica alcança 287.461,2 grãos/cm³ e o influxo até 3.386 

grãos/cm²/ano (figura 17). 

O tipo polínico referente à Poaceae apresenta maior frequência nesta zona, de 9,2 a 38,1% 

(3.796,1-56.174 grãos/cm³), enquanto que Cyperaceae alcança 4,9% (figura 16, apêndice I). 

Contudo, o percentual de Mauritia diminui em até 0,6%, enquanto que o de Arecaceae 

atinge seu maior valor (até 8,3%). Com relação aos tipos que representam a Savana Lenhosa, 

Byrsonima varia entre 1,4 e 5,8% (entre 474,5 e 10.566 grãos/cm³), Curatella entre 0,2 e 

5,9% (entre 59,3 e 7756,3 grãos/cm³) e Anadenanthera entre 2,3 e 11,4% (entre 1.779,4 e 

97.797 grãos/cm³). A frequência dos tipos polínicos referidos a Floresta, como Alchornea-

Aparisthmium, Moraceae-Urticaceae e Celtis diminui consideravelmente em até 2,1%. 

Melastomataceae-Combretaceae, Cecropia, Myrtaceae, Acalypha, Trema, Lecythidaceae, 

Pouteria, Protium, Tapirira, Amanoa e Machaerium continuam a apresentar baixo valor 

percentual (figura 16, apêndice I). As algas Zygnematales atingem 19% e os esporos de 

Pteridophyta 3%. 

 

6.3.5 Zona SA-IV (74-28 cm; 4.490-1.740 anos cal A.P.) 

 

Da base para o topo desta zona, o valor do influxo polínico varia de 321,3 a 6556,9 

grãos/cm²/ano e o da concentração de 59.155 a 20.955 grãos/cm³ (figura 17).   

A percentagem de Poaceae, Cyperaceae e Asteraceae é baixa, com 7 a 21% (6.176-23.481 

grãos/cm³). Contudo, nesse período os registros polínicos de Mauritia aumentam em até 

27%, diminuindo em direção ao topo desta zona em até 4,2% (apêndice I; figura 16). Quanto 

à Arecaceae e Iriartea, o valor percentual é baixo (com cerca de 1,4%), assim como o dos 

tipos polínicos referentes a Savana Lenhosa, como Byrsonima (entre 0,5-2,8% ou 474,5-

2.646,9 grãos/cm³), Casearia (até 2,1%; 2.016,7 grãos/cm³), Anadenanthera (entre 0,3-5,2% 

ou 438,9-3.319,5), Curatella (até 0,5%; 630,2 grãos/cm³), Stryphnodendron (até 0,4%; 806 

grãos/cm³)), Acacia (até 0,6%; 644,4 grãos/cm³) e Banisteriopsis (até 0,9%). 
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Já Alchornea-Aparisthmium, Moraceae-Urticaceae, Melastomataceae-Combretaceae e 

Cecropia, da categoria Floresta, são mais frequentes, quando comparado com a fase anterior 

(Zona SA-III). Celtis, por sua vez, aumenta em até 18,3% na base desta zona, mas diminui 

em direção ao topo em até 7,8% (figura 16). Os tipos polínicos referidos aos grupos 

Myrtaceae, Sebastiana, Trichilia, Pouteria, Protium, Lecythidaceae, Machaerium, Tapirira, 

Zanthoxylum, Acalypha, Trema, Cassia e Macrolobium são raros (apêndice I). Com relação 

aos esporos de Pteridophyta, a frequência alcança 3,8%. 

 

6.3.6 Zona SA-V (28-1 cm; 1.740-1.305 cal anos A.P.) 

 

Nesta zona a concentração e o influxo polínico apresentam maiores valores, variando entre 

79.742 e 566.208,8 grãos/cm³ e entre 3.345,8 e 8.719,2 grãos/cm²/ano (figura 17). 

As Poaceae continuam a apresentar baixa frequência, (entre 10,7 e 6,2%; 55.873,5 e 

6.435,4 grãos/cm³), Cyperaceae (até 1,3%, 1124 grãos/cm³) e Asteraceae (entre 1,2 e 0,5%; 

5.694,1 e 421,5 grãos/cm³), demonstrado no apêndice I.  

A frequência dos elementos de Floresta é maior, incluindo principalmente Alchornea-

Aparisthmium (entre 12,5 e 20,7%; 12.404,4 e 92.173,5 grãos/cm³), Moraceae-Urticaceae 

(entre 20 e 34,2%; 17.493,9 e 54.373 grãos/cm³), Melastomataceae-Combretaceae (entre 5,6 

e 9,9%; 4.476,8 e 55.873,5 grãos/cm³), Cecropia (até 6,3%; 10.027 grãos/cm³), Trema (entre 

0,2 e 2,5%; 333,7 e 3994,4 grãos/cm³), Lecythidaceae (até 1,4%; 2.847 grãos/cm³), Fabaceae 

(até 2%; 11.032,4 grãos/cm³) e Tapirira (até 2,1%; 4.626,5 grãos/cm³). Porém, o apêndice I 

mostra a redução na frequência de outros taxa de Floresta, como Celtis (em até 4,2%), 

Mauritia (de 6,4 até 3,1% ou de 22.420,6 a 3.442,6 grãos/cm³), Hevea (até 0,3%, 1.423,5 

grãos/cm³), Arecaceae (em até 0,6%, 920,6 grãos/cm³) e Iriartea (em até 1,3%; 3.914,7 

grãos/cm³). 

A figura 16 também mostra o baixo valor percentual da Savana Lenhosa, com Byrsonima 

(entre 1,1 e 2,5%; 839,4 e 3.682,4 grãos/cm³), Casearia (entre 0,4 e 2%; 326 e 1195 

grãos/cm³), Anadenanthera (entre 0,5 e 1,5%; 4.419 e 8.541,2 grãos/cm³), Curatella (entre 

0,1 e 0,6%; 81,5 e 1.779,4 grãos/cm³) e Acacia (0,5%; 711,8 grãos/cm³).  
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7  DISCUSSÕES E INTERPRETAÇÕES PALEOAMBIENTAIS 

 

As análises palinológicas realizadas a partir do testemunho Saci-1 revelam a história 

ambiental e a dinâmica da vegetação na região do rio São Benedito II durante o Pleistoceno 

Superior e Holoceno. Apesar da identificação taxonômica ser realizada em nível de gênero e 

família, o conjunto polínico permitiu-nos inferir e reconhecer mudanças na vegetação durante 

o Quaternário Superior, como consequência das variações paleoclimáticas. Isso pode ser 

evidenciado através da expansão e regressão de determinadas fitofisionomias, tanto da 

Floresta Amazônica como da Savana.  

Os resultados obtidos do Lago Saci durante o Pleistoceno Superior (entre 35.000 e 18.190 

anos cal A.P.) sugerem a expansão da Savana Herbácea e a redução da Floresta, 

caracterizando áreas mais abertas (apêndice I, figura 19). Isso mostra que entre 35.000 e 

29.870 anos cal A.P. a precipitação era baixa. As condições de seca tornaram-se ainda mais 

pronunciadas entre 29.869 e 18.294 anos cal A.P., corroborando com outros estudos da bacia 

amazônica, realizados por Van der Hammen e Absy (1994); Van der Hammen e 

Hooghiemsta (2000); Sifeddine et al. (2001) e Cordeiro et al. (2011). 

No Holoceno Inferior (entre 9.170 e 7.600 anos cal A.P.) aparecem as Mauritia, típicas de 

solos alagados e de temperaturas mais elevadas, enquanto que os representantes de 

Podocarpus e Ericaceae desaparecem. Porém, no Holoceno Médio (entre 7.600 e 4.490 anos 

cal A.P.) a precipitação foi reduzida, evidenciada pela redução das florestas, pela expansão 

das Poaceae e pelo aumento na frequência das algas Zygnematales, indicadoras de águas 

rasas. Já no Holoceno Superior (entre 4.490 e 1.305 anos cal A.P.), as condições mais úmidas 

retornam, influenciando na distribuição dos elementos de Floresta.   

 

7.1 PLEISTOCENO SUPERIOR (ÚLTIMO PERÍODO GLACIAL) NA REGIÃO 

AMAZÔNICA 

 

Os resultados obtidos do testemunho Saci-1, entre 35.000 e 29.870 anos cal A.P. (zona 

SA-Ia), mostram um predomínio de Poaceae, quando comparado com os valores de 

Cyperaceae, Asteraceae, Spermacoce e Borreria (apêndice 1). Estes representantes, por sua 

vez, caracterizam vegetação aberta e são os principais tipos polínicos da Savana Herbácea. 

Contudo, análises isotópicas (δ
13

C), realizadas por Martins (2012), mostram a presença das 

plantas C3 desde os 35.000 anos cal A.P. (figura 19). Isso mostra que a floresta sempre 

existiu, mas com fases de regressão e avanço.  
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Figura 19 - Dados geoquímicos obtidos do testemunho Saci-1. Fonte: MARTINS, 2012. 

 

 

Segundo Hooghiemstra e Van der Hammen (1998); Van der Hammen e Hooghiemstra 

(2000) e Cordeiro et al. (2011), a Savana Herbácea, dominada por Poaceae, indicaria eventos 

de seca, pois essas plantas apresentam maior eficiência na utilização de CO2 e maior 

resistência à deficiência hídrica (CORDEIRO et al., 2011). Essas herbáceas também são 

adaptadas às baixas temperaturas, diferente de Mauritia que é relativamente nula sob as 

condições de frio e de seca (RULL, 1991).  

Contudo, Colinvaux e De Oliveira (2001) afirmam haver uma significativa frequência de 

Poaceae e Cyperaceae em uma vegetação de ambientes inundados, o que torna inseguro a 

utilização somente dessas plantas na determinação paleoambiental.  

Portanto, não apenas as Poaceae podem ser consideradas para determinar as condições de 

clima seco, mas a diminuição das florestas, a presença das macrófitas aquáticas (do gênero 

Sagittaria) e das algas Zygnematales, que indicam águas mais rasas do lago (VAN GEEL; 

VAN DER HAMMEN, 1978). Estudos geoquímicos e palinológicos de outras regiões da 

bacia amazônica, relacionadas ao Último Período Glacial, corroboram com esse resultado. 

Entre eles, os registros mais representativos são os de Laguna La Gaiba, Carajás, Lagoa da 

Pata, Lago Sibéria e Lagunas Bella Vista e Chaplin (SIFFEDINE et al., 1998, 2001; 

BURBRIDGE et al., 2004; WHITNEY et al., 2011; CORDEIRO et al., 2011). 

Contudo, Liu e Colinvaux (1985); Bush (1994); Stute et al. (1995); Colinvaux et al. 

(1996); Behling (1996); Colinvaux e De Oliveira (2001); Marchant et al. (2002); Bush et al. 

(2004); Beerling e Mayer (2006) e Mayle et al. (2009) afirmam que as variações da 

temperatura e de CO2 influenciariam mais na variação da vegetação e da biomassa da bacia 
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Amazônica do que a precipitação. Para esses autores, a seca proposta por Haffer (1969); Van 

der Hammen e Hooghiemstra (2000); Haffer e Prance (2002) teria pouco efeito sobre as 

florestas da Amazônia. 

O registro do Lago do Saci também mostra alguns taxa de Savana Lenhosa, como 

Anacardiaceae, Curatella, Stryphnodendron e Byrsonima (gênero mais freqüente). Esses 

grupos foram distribuídos ao longo da formação campestre e constituídos principalmente por 

espécies arbustivas e arbóreas, pioneiras, heliófitas e resistentes a incêndios, eventos comuns 

nos cerrados (VELLOSO et al., 1991; LORENZI, 2000, 2002). Segundo o sistema de 

classificação do IBGE, Velloso et al. (1991) afirmam que esta fitofisionomia é reconhecida 

como Savana Gramíneo Lenhosa, enquanto que para o sistema de classificação da vegetação 

da Embrapa, Ribeiro e Walter (2008) consideram como Cerrado sentido restrito. 

A maior frequência de Melastomataceae-Combretaceae nesse período, quando comparado 

com outros grupos da categoria Floresta (apêndice I), sugere que além de ocuparem as bordas 

da mata, era comum nas regiões campestres e possivelmente nas áreas perturbadas 

(LORENZI, 2000; SOUZA; LORENZI, 2005; SANO et al., 2008). De acordo com Absy et 

al. (1991); Van der Hammen e Hooghiemstra (2000) e Hermanowski et al. (2012), o aumento 

desse grupo durante os tempos glaciais também é similar à floresta amazônica em Carajás 

durante o Pleniglacial Médio. 

A pouca ocorrência de florestas, próximas ao Lago do Saci e ao rio São Benedito, é 

evidenciada pela baixa frequência de Alchornea-Aparisthmium, Celtis, Cecropia, Amanoa, 

Sebastiana, Trichilia, Pouteria, Protium, Machaerium, Zanthoxylum, Sapium, Trema, 

Cassia, Paullinia, Sapotaceae, Myrtaceae, Moraceae-Urticaceae e Lecythidaceae. Mesmo 

com a seca registrada para o Pleistoceno Superior, a umidade permanecia elevada no interior 

da floresta, favorecendo principalmente as espécies higrófitas (RIBEIRO; WALTER, 2008). 

Atualmente, essa fitofisionomia pode ser circundada por faixas de vegetação não florestal, 

formando uma transição brusca com as formações savânicas.  

Registros palinológicos têm demonstrado a presença das florestas ao longo dos cursos 

d‟água, localizados nas regiões de savana herbácea na Amazônia durante o Pleistoceno 

Superior (VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 2000; BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 2001). Além disso, durante esse período e com clima mais seco, as 

florestas pluviais foram substituídas pela Savana e reduzidas em fragmentos ou ilhas de 

refúgios, onde estariam agrupadas apenas as espécies dependentes de umidade (HAFFER, 

1969; CLAPPERTON, 1993; VAN DER HAMMEN; ABSY, 1994). Segundo Van der 
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Hammen e Hooghiemstra (2000), a diminuição da precipitação poderia resultar na perda de 

espécies, especialmente se a migração for dificultada ou impossível.  

A presença dos tipos polínicos dos gêneros Podocarpus e Ilex pode sugerir condições 

úmidas, encontrados preferencialmente no interior da Floresta, mesmo com baixa frequência. 

Ericaceae, relacionada com a expansão das florestas andinas (da Venezuela e Guianas) para 

as áreas baixas da Amazônia, também ocupavam a Floresta (LIU; COLINVAUX, 1985; 

HOOGHIEMSTRA; VAN DER HAMMEN, 1998; VAN DER HAMMEN; 

HOOGHIEMSTRA, 2000; MAYLE et al., 2000; COLINVAUX et al., 2000; BUSH et al., 

2000; OLIVEIRA-FILHO et al., 2004). Para Liu e Colinvaux (1985), houve uma queda de 

4,5ºC entre 33.500 e 26.500 anos A.P. na bacia Amazônica. 

Apesar de Podocarpus ser muito utilizado nas reconstruções paleoclimáticas e 

paleoambientais do Quaternário nas regiões amazônicas e Centro-Oeste brasileiro, Brodribb e 

Hill (2003) afirmam que o uso de apenas esse gênero não é um bom indicador de temperatura 

(COLINVAUX, 1989; LEDRU, 1993; VAN DER HAMMEN; HOOGHIMSTRA, 2000; 

BUSH et al., 1990; BEHLING, 2001; LEDRU et al., 2007). Como seus grãos de pólen 

bissacados podem ser dispersos a longas distâncias pelo vento, dificulta a interpretação 

relacionada à existência de uma floresta com Podocarpus na região.  

Porém, Behling (2001) afirma que a dispersão pelo vento a longas distâncias, é 

improvável, pois os ventos alísios de nordeste não favoreceriam o transporte de pólen dos 

Andes até a planície Amazônica. Portanto, os grãos de pólen desse gênero seriam 

provenientes das áreas de maior altitude (com cerca de 340 m) próximas ao Lago do Saci.  

Com relação à temperatura, Podocarpus não deve ser utilizado como indicador de 

períodos frios, pois os representantes desse gênero (como P. sellowii, por exemplo) podem 

ser encontrados em áreas tropicais sob condições de clima quente nas baixas altitudes 

(DALLIMORE; JACKSON, 1996). Segundo Chiamolera et al. (2010), Podocarpus lambertii 

também ocorre em áreas ocupadas por Savana Herbácea (rupestre).  

Segundo Van der Hammen e Hooghiemstra (2000), as espécies de Podocarpus podem ter 

sido adaptadas às condições tropicais desde o Oligoceno e Mioceno. Em depósitos do 

Pleistoceno Superior, foi encontrado pólen desse gênero na lagoa da Curuçá, Morro dos Seis 

Lagos, Pântano de Monica e Carajás (BEHLING, 1996; COLINVAUX et al., 1996; 

BEHLING et al., 1999; HERMANOWSKI et al., 2012).  

Os esporos de Pteridophyta, representados nesta fase (Zona SA-Ia) sugerem a presença 

dessas plantas no interior da mata, em ambientes com pouca incidência de luz e maior 

umidade. 
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Ainda no período entre 35.000 e 29.870 anos cal A.P., os dados geoquímicos, 

desenvolvidos por Rodrigues (2010) e Martins (2012), demonstram que a densidade aparente, 

com 0,38 a 0,40 g/cm³, e o Carbono Orgânico Total (COT), entre 22,6 e 15,8% (figura 19), 

corroboram com os dados palinológicos, que indicam condições de seca (figura 16, apêndice 

I). Nesse caso, a presença de Sagittaria e das algas Zygnematales indicariam águas mais 

rasas e estagnadas, enquanto que o maior valor de Poaceae representaria a expansão da 

Savana Herbácea. Logo, a matéria orgânica, evidenciada principalmente pelos registros de 

COT e 
15

N, pode ser de origem autóctone (macrófitas aquáticas) e alóctone (florestas e 

savanas próximas ao lago). Os resultados também mostram a presença de argila preta, 

evidenciando ausência de oxigênio no fundo do lago (figura 14). 

Entre 29.870 e 18.190 anos cal A.P. (Zona SA-Ib), a redução da precipitação foi mais 

pronunciada que a da fase anterior. Verifica-se uma abrupta redução das macrófitas aquáticas 

do gênero Sagittaria, devido a sua exposição ao solo seco quando o nível da água diminuiu 

(THOMAZ; BINI, 2003; BOVE et al., 2003). As florestas continuavam reduzidas no entorno 

do lago e eram representadas principalmente pelos gêneros Celtis, Cecropia, Amanoa, 

Sebastiana, Machaerium, Tapirira, Zanthoxylum, Sapium e Cassia (apêndice I). Essas 

plantas, pioneiras e heliófitas, além de colonizarem primeiramente o substrato, apresentam 

rápido crescimento, propiciando o sombreamento do terreno em curto espaço de tempo e com 

isso favorecendo as espécies adaptadas às condições de sombra e umidade. Já Alchornea-

Aparisthmium apresentou um aumento de até 7%, uma vez que são resistentes aos fatores 

abióticos do ambiente durante a colonização e desenvolvimento. Quanto aos gêneros 

Trichilia, Pouteria, Paullinia, Moraceae-Urticaceae, Myrtaceae, Lecythidaceae e Sapotaceae, 

também apresentaram baixa frequência (apêndice I).  

O conjunto polínico também mostra que os representantes de Podocarpus e Ericaceae 

também estavam presentes nas florestas (Zona SA-Ib, 29.870 - 18.190 anos cal A.P.).  

Assim, como na fase SA-Ia (35.000 e 29.870 anos cal A.P.), a alta frequência de Poaceae 

indica a presença de uma vegetação aberta. Além disso, o maior valor percentual de 

Melastomataceae-Combretaceae, quando comparado com os taxa de florestas, indica que os 

representantes dessa família podem ter ocorrido tanto na Savana Herbácea como na borda da 

mata. A baixa representatividade dos tipos de Savana Lenhosa (ou Cerrado sentido restrito), 

como Byrsonima, Casearia, Anadenanthera, Curatella, Anacardiaceae e Stryphnodendron 

(figura 16), é resultado das condições de seca. Os tipos polínicos referentes a esses grupos 

ocorrem em ambientes de clima sazonal, com cerca de seis meses de seca e seis meses de 

umidade. Portanto, longos períodos com baixa precipitação de verão dificultaria o 
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desenvolvimento e a reprodução dessas plantas, o que explica a baixa frequência polínica 

desses taxa neste período. 

Em Carajás (leste da Amazônia), Laguna La Gaiba (sul do Mato Grosso) e Lago Valência 

(Venezuela), o registro polínico e sedimentológico também indicam frio e menor umidade 

durante o Pleistoceno Superior, com aproximadamente 45.000 a 12.000 anos cal A.P. 

(SALGADO-LABOURIAU, 1980; ABSY et al., 1991; SIFEDDINE et al., 2001; WHITNEY 

et al., 2011; CORDEIRO et al., 2011; HERMANOWSKI et al., 2012). Com relação à Lagoa 

da Pata (Morro dos Seis Lagos), norte da Amazônia, também ocorreu uma redução do nível 

do lago entre 26.000 e 15.500 anos A.P., acompanhado pela diminuição da 

paleoprodutividade, da frequência de pólen de palmeiras e da taxa de sedimentação 

(COLINVAUX et al., 1996; CORDEIRO et al., 2011). Análises isotópicas, realizadas a partir 

da matéria orgânica desse ambiente lacustre, mostram a ocorrência e o predomínio das 

plantas C4, sugerindo expansão da savana e regressão das florestas (CORDEIRO et al., 

2011). Porém, Colinvaux et al. (1996) alegam que a diminuição da precipitação, evidenciada 

pela variação do balanço hídrico do lago, não foi suficiente para afetar a floresta. 

Com relação às análises geoquímicas, o valor da densidade nesta fase (Zona SA-Ib) é 

maior quando comparada com a anterior (zona SA-Ia), com 0,45 a 0,74 g/cm³, sugerindo 

condições de clima mais seco (figura 19). A baixa produtividade ou taxa de acumulação da 

matéria orgânica pode ser demonstrada pelo baixo teor de COT, entre 7,42 e 12%, pela 

diminuição das macrófitas aquáticas do gênero Sagittaria e pela menor proporção da floresta 

no entorno do lago (figuras 17 e 20, TURCQ et al., 2002b). O baixo valor de matéria 

orgânica, portanto, resultou na redução abrupta das algas Zygnematales. 

Contudo, Colinvaux e De Oliveira (2001) afirmam que, nas áreas tropicais da América do 

Sul durante o Quaternário Superior, a precipitação teve menor influência sobre o clima. 

Assim, a abundância relativa das espécies florestais estaria relacionada com a diminuição da 

concentração de CO2 e temperatura, como demonstrado pelos testemunhos de gelo da 

Antártica e da Groelândia. 

De acordo com os resultados encontrados para o Lago do Saci, relacionados ao Último 

Máximo Glacial (UMG), há uma abrupta diminuição na concentração de grãos de pólen, 

assim como do influxo polínico entre 20.360 e 18.870 anos A.P. (Figura 17), indicando baixa 

produtividade polínica, devido à diminuição da precipitação. Nesse caso, as modificações das 

condições climáticas afetaram toda a região equatorial da América do Sul. Na região 

Colombiana (oeste da Amazônia) foi verificado que, durante os últimos 21.000 anos A.P., o 

nível do Rio Caquetá estava baixo, assim como em Laguna El Piñal (Llanos Orientales), 



75 
 

considerado raso e com poucas florestas de galeria no seu entorno e áreas próximas 

(BEHLING et al., 1999; BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 1999). Conforme Behling e 

Hooghiemstra (1999, 2001), o clima era mais seco, favorecendo o domínio das Poaceae, 

acompanhadas por poucos taxa lenhosos, como Byrsonima e Curatella.  Análises 

palinológicas e geoquímicas, realizadas por Absy et al. (1991); Sifeddine et al. (1994); Van 

der Hammen e Absy (1994); Whitney et al. (2011) e Hermanowski et al. (2012) também 

indicam expansão da Savana durante o UMG. 

Contudo, Colinvaux et al. (1996) e Bush et al. (2002) afirmam que as condições 

climáticas durante o UMG eram mais frias e úmidas, favorecendo o desenvolvimento das 

árvores andinas, principalmente ao norte da Amazônia. Simulações fundamentadas em 

modelos paleoclimáticos, realizados por Mayle e Beerling (2004), corroboram com o 

resultado desses autores, porém a expansão do Cerrado ocorreria apenas nas margens e ao sul 

da bacia, onde foi coberta por floresta seca semidecídua e decídua. Nesse caso, a presença 

dessa vegetação não seria apenas influenciada pela diminuição da precipitação, mas pelos 

baixos níveis de CO2 atmosféricos (TURCQ et al., 2002a; BURBRIDGE et al., 2004; 

ANHUF et al., 2006).  

Estudos baseados em isótopos de carbono de solo das regiões de Porto Velho (Rondônia) 

e Humaitá (Amazonas) não evidenciam a expansão da savana durante o UMG (FREITAS et 

al., 2001). A hipótese referida a esse caso, diferente dos estudos de Absy et al. (1991); 

Sifeddine et al. (2001) e Cordeiro et al. (2011), é a presença de ilhas de cerrados, que seriam 

cercadas por florestas úmidas (MAYLE; BEERLING, 2004; DE OLIVEIRA; 

PASSACANTIL, 2010). Segundo Mayle e Beerling (2004), nessas regiões (ilhas de cerrados) 

o estoque do carbono seria reduzido em até 50%, com apenas 135Gt total durante o UMG. 

Esses autores também afirmam haver poucos registros paleoecológicos na bacia amazônica 

que indiquem à expansão da floresta nesse período. 

As secas em determinadas áreas da bacia Amazônica durante esse período (UMG) 

estavam relacionadas com as variações da posição da ZCAS e da ZCIT como consequência 

do ciclo de precessão. Esse segundo sistema é quem determina a distribuição geográfica da 

precipitação próxima ao equador e está relacionado com a monção, sistema de grande 

importância na história das florestas úmidas tropicais (HOOGHIEMSTRA; VAN DER 

HAMMEN, 1998). Segundo Martin et al. (1997), a ZCIT localizava-se mais ao norte do 

continente, o que poderia ter permitido o alcance mais ao norte das frentes polares 

principalmente durante o final da primavera e começo do inverno. 
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Registros isotópicos de espeleotemas também são importantes no estudo paleoambiental e 

paleoclimático no nordeste brasileiro (CRUZ et al., 2009). Ao comparar os dados de δ
18

O e 

de elementos arbóreos (Lago do Saci) com a insolação (10°S), há uma menor precipitação 

nessa localidade e na Amazônia brasileira durante o último período glacial (figura 20). 

 

 

Figura 20 - Comparação dos dados de insolação com os de espeleotemas e os de pólen 

arbóreo do Lago do Saci. Fontes: BERGER e LOUTRE, 1991; CRUZ et al., 2009. 

 

 

Entre 18.190 e 9.170 anos cal A.P., do testemunho Saci-1, há um hiato ou uma ausência 

de deposição da matéria sedimentar, coincidente com o paleoclima mais seco (LEDRU et al., 

1998; BEHLING et al., 2001; CORDEIRO et al., 2008). 

 

7.2 HOLOCENO NA REGIÃO AMAZÔNICA   

 

O registro polínico e sedimentológico do testemunho Saci-1 mostra que, durante o 

Holoceno, há uma maior concentração de pólen e maior influxo polínico quando comparado 

com o Pleistoceno Superior (figura 17). Nesse período aparecem as palmeiras do gênero 

Mauritia, conhecidas popularmente como buriti, indicando aumento da temperatura e das 

áreas inundadas (apêndice I).  

Entre 9.170 e 7.600 anos cal A.P. (zona SA-II), há uma menor frequência de Poaceae na 

base desta zona (cerca de 17%), enquanto que no topo aumenta em até 30% (figura 16). 
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Apesar de apresentarem baixos valores, também estão presentes Cyperaceae, Asteraceae e 

Polygala. Já o aumento da frequência dos taxa de floresta, representada por Alchornea-

Aparisthmium, Celtis, Cecropia, Pouteria, Protium, Machaerium, Tapirira, Zanthoxylum, 

Sapium, Trema, Cassia, Macrolobium, Ilex, Lecythidaceae e Moraceae-Urticaceae, é maior 

na base (com 39%), diminuindo em direção ao topo (com 20%) desta zona (apêndice I). 

Segundo Behling (1996), Ilex também estava presente na Lagoa do Curuça (leste da 

Amazônia, Brasil) durante o Holoceno Inferior.  

A frequência de Melastomataceae-Combretaceae foi menor, indicando diminuição dessas 

plantas nas formações savânicas e no entorno da floresta, assim como Myrtaceae e Amanoa, 

plantas higrófitas e típicas de ambiente de várzea. Quanto aos grupos Podocarpus, Roupala, 

Hyeronima e Ericaceae não há registro polínico durante o Holoceno Inferior (apêndice I).  

O aumento da precipitação e da temperatura também favoreceu o aparecimento dos buritis 

(Mauritia), associadas às florestas e nas áreas brejosas no entorno do Lago do Saci (RULL, 

1998; BARBERI, 2003; SOUZA; LORENZI, 2005; MENESES et al., 2007; FERREIRA, 

2008). Segundo González (1987), um clima tropical quente e úmido, com mais de 1000 mm 

de precipitação anual, e com solo permanentemente alagado é essencial para o 

desenvolvimento dessas plantas. Apesar de ser baixa a frequência polínica de Mauritia nesta 

fase (Zona SA-II, 9.170 e 7.600 anos cal A.P.), entre 5 e 10%, o nível do lago pode ter 

aumentado, como consequência das precipitações, inundando as margens.  

Além disso, o aumento no teor de Byrsonima, Anadenanthera, Curatella, Banisteriopsis e 

Anacardiaceae significa em um acréscimo de até 20% da Savana Lenhosa (Cerrado sentido 

restrito).   

O conjunto polínico descrito nessa fase (Zona SA-II) pode ser comparado com os dados 

geoquímicos e sedimentológicos realizados por Rodrigues (2010) e Martins (2012). 

O substrato, composto por argila siltosa avermelhada e por uma maior frequência de areia 

(entre 4 e 8%), corresponde à erosão nas margens do sistema lacustre (formadas por 

Latossolo Vermelho-Amarelado), provocada pelas constantes tempestades e intensa 

precipitação (RADAM, 1980; figuras 15 e 22). Isso proporcionou um aumento do nível do 

lago e consequentemente o alagamento do solo, favorecendo o desenvolvimento das 

palmeiras (Mauritia) e da floresta. Um aumento na produtividade lacustre, com matéria 

orgânica proveniente principalmente das plantas C3 (valor C/N maior que 20) e δ
13

C (entre -

28‰ e -32‰), encontrado na base dessa zona, conferem com maior teor de COT (figura 19) 

e de derivados de clorofila (figura 22). O baixo valor de fragmentos de carvão (figura 22) e 
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da densidade (figura 19) confirma esses resultados, e indica condições mais úmidas na base 

dessa zona quando comparadas com as fases SA-Ia e SA-Ib.  

No topo desta Zona (SA-II, entre 9.170 e 7.600 anos cal A.P.) há uma fase de transição, 

com redução da Floresta, com quase total desaparecimento de Amanoa, Tapirira, Sebastiana 

e Myrtaceae. Porém, o aumento na frequência de Poaceae sugere vegetação mais aberta. A 

frequência de Mauritia também tende a diminuir, devido ao retorno das condições menos 

úmidas no local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Variações na frequência de Areia e do pólen de 

Floresta encontradas na região do Lago do Saci. Fonte: 

MARTINS, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 - Variações nos valores de derivados de clorofila e 

de carvão/Black Carbon. Fonte: MARTINS, 2012. 
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O aumento na frequência das algas Zygnematales também tende a aumentar no final da 

Zona SA-II, sugerindo o retorno de um lago mais raso no final dessa fase. Essas informações 

estão de acordo com o aumento da densidade e os baixos valores de COT e de Areia (figuras 

20 e 22 RODRIGUES, 2010; MARTINS, 2012). Além disso, a presença de um substrato do 

tipo argila siltosa preta indicaria água estagnada do lago e menor precipitação.  

Logo, o registro palinológico e geoquímico da base da zona SA-II está de acordo com os 

dados isotópicos da matéria orgânica do solo (δ
13

C), em duas localidades ao sul do Amazonas 

(Porto Velho e Humaitá) e outra em Rondônia (noroeste do Brasil), com predomínio das 

plantas C3 no início do Holoceno (GOUVEIA et al., 1997; PESSENDA et al., 1998; 

VIDOTTO et al., 2007). Em Carajás também ocorreu expansão na floresta durante o 

Holoceno Inferior (HERMANOWSKI et al., 2012). 

 Contudo, outros dados palinológicos têm demonstrado a existência de um clima mais 

sazonal e seco nos Llanos Orientales (Laguna Angel e Laguna Sardinas), Lago Calado e 

Laguna La Gaiba, localizados ao leste, sul e região central da bacia Amazônica (BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 1998; BEHLING; COSTA, 2000; FREITAS et al., 2001; WHITNEY et 

al., 2011).  

Na Zona SA-III (entre 7.600 e 4.490 cal anos A.P.) o conjunto polínico referido à 

Alchornea-Aparisthmium, Celtis, Cecropia, Pouteria, Protium, Machaerium, Tapirira, 

Zanthoxylum, Acalypha, Cassia, Lecythidaceae e Moraceae-Urticaceae tem frequência 

reduzida, enquanto que a de Poaceae e Zygnematales é maior, caracterizando diminuição da 

precipitação (apêndice I). Contudo, o solo no entorno do lago permanecia úmido, o que 

garantiu a permanência das Mauritia, apesar de apresentar baixo valor percentual.   

Porém, o aumento da frequência polínica de Arecaceae sugere que algumas espécies dessa 

família, que apresentam características xeromórficas, podem ocupar solos arenosos e 

rochosos (GOODLAND; FERRI, 1979). Isso corrobora com a redução dos elementos 

arbóreos da Floresta e expansão da Savana Lenhosa devido às condições de clima seco 

sazonal na região (PRADO; GIBBS, 1993; MAYLE et al., 2004). De acordo com Uhl e 

Kauffman (1990); Rizzini (1997); Behling e Hooghiemstra (1999) e Lorenzi (2002), 

Anacardiaceae, Anadenanthera, Byrsonima e Curatella evidenciam a ocorrência de incêndios 

no local e, assim como as herbáceas, ocuparam rapidamente o microclima criado, 

considerado inadequado para as espécies de floresta (apêndice I). Incêndios causados pela 

diminuição da precipitação também ocorreram em outras regiões da bacia amazônica durante 
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o Holoceno Médio (ABSY et al., 1991; DESJARDINS et al., 1996; TURCQ et al., 1998; 

CORDEIRO et al., 2008).  

O clima seco, que favoreceu as queimadas, influenciou na expansão de Poaceae, sugerindo 

vegetação mais aberta (apêndice I). Segundo Ehleringer e Monson (1993), Nordt et al. (1994) 

e Boutton (1996), essas plantas são as mais adaptadas ao calor, à intensidade de luz e aos 

ambientes semi-áridos.  

A presença de partículas carbonizadas e a frequência de carbono grafítico (BC-Black 

Carbon) encontrados na Zona SA-III, com até 0,23%, também apóiam a existência de 

incêndios próximos à área de estudo (figuras 23). Segundo Sarmiento (1984); Coutinho 

(1990); Moreira (2000) e Carcaillet et al. (2002), tais episódios de queima, influenciado por 

uma intensa sazonalidade, podem contribuir na concentração de CO2 atmosférico global e por 

isso influenciariam na estrutura e composição da vegetação durante o Holoceno Médio na 

região Amazônica.  

Esses resultados, referentes ao Holoceno Médio (Zona SA-III), corroboram com outros 

estudos paleoclimáticos, os quais demonstram condições de clima seco em várias regiões da 

bacia amazônica, com expansão do cerrado e redução das florestas (ABSY et al., 1991; 

DESJARDINS et al., 1996; PESSENDA et al., 1998; TURCQ et al., 1998; BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 1999, 2000; FREITAS et al., 2001; SIFEDDINE et al., 2001; 

BEHLING et al., 2001; VIDOTTO et al., 2007; CORDEIRO et al., 2008; WHITNEY et al., 

2011). A redução do nível da água do Rio Curuá (Leste da Amazônia) também pode ser 

comparada com os resultados obtidos do Lago do Saci (BEHLING, 2002). De acordo com os 

registros palinológicos de Laguna La Gaiba, a seca durante o Holoceno Médio foi menos 

severa do que a do Pleistoceno Superior (WHITNEY et al., 2011).  

Grãos de pólen do Lago do Saci podem ser comparados com outros registros na América 

do Sul. De acordo com a figura 23, os valores da insolação de verão no Hemisfério Sul 10°S 

(BERGER; LOUTRE, 1991) são menores durante o Holoceno Médio (entre 7.600 e 4.490 

anos cal A.P.), corroborando com os baixos valores de pólen arbóreo (Lago do Saci). 

Contudo, o Nordeste brasileiro (Rio Grande do Norte) apresenta condições de umidade 

maiores nesse período, devido à baixa insolação de verão (CRUZ et al., 2009). Segundo esses 

autores, quando a insolação de verão é alta ocorre diminuição da precipitação. Haug et al. 

(2001) também mostram, na figura 23, a frequência de Ti encontrado na bacia de Cariaco 

(Venezuela). Como essa região localiza-se no Hemisfério Norte, o aumento de Ti indica 

maior precipitação durante o Holoceno Médio.  
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Porém, análises palinológicas realizadas por Bush et al. (2000) e Toledo (2004) nos lagos 

Comprida e Geral (leste da bacia Amazônica) não mostram evidências de seca em algumas 

regiões da bacia amazônica durante o Holoceno Médio. Isso corrobora com os dados de 

Behling et al. (2009), que mostram o predomínio das florestas ao sul da bacia amazônica 

durante o Holoceno Inferior e Médio, devido à migração mais ao sul da ZCIT. 

Já Martin et al. (1997), a precipitação foi reduzida, afetando a vegetação no sudeste e nas 

áreas central e leste da bacia amazônica durante o Holoceno Médio, como respostas a baixa 

insolação de verão (10ºS) no Hemisfério Sul. Isso influenciou a migração da ZCIT mais ao 

norte e o enfraquecimento do sistema monçônico e da ZCAS. Isso corrobora com as análises 

da matéria orgânica do solo, que indicam diminuição da umidade no norte (Amazonas e 

Rondônia) e nordeste brasileiro (Ceará, Piauí e Paraíba), favorecendo a expansão da savana 

(PESSENDA et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 - Variações na insolação de verão (10°S) e a sua relação com as de Ti,  

δ18O e pólen arbóreo desde aos 10.000 anos cal A.P. Fontes: BERGER e 

LOUTRE, 1991; HAUG et al., 2001; CRUZ et al., 2009. 

 

 

A variação da vegetação na costa brasileira durante o Holoceno Médio esteve relacionada 

com o El Niño Oscilação Sul (ENOS) e o aumento do nível do mar, entre 1-2 m (MARTIN et 

al., 1997; BEHLING; COSTA, 2000).  

 Nos Llanos Orientales da Colômbia, como em Laguna Loma Linda (entre 8.700 e 

6.000 anos 
14

C A.P.), Laguna Angel (entre 9.700 e 5.260 anos A.P.) e Laguna Sardinas (entre 
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9.400 e 6.400 anos A.P.), as herbáceas dominavam a paisagem, acompanhadas pela baixa 

representatividade dos taxa lenhosos, como Byrsonima e Curatella (BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 1998, 2000). 

 Quanto ao registro sedimentar, a densidade tende a aumentar a 0.35 g/cm³, enquanto 

que e o teor de areia diminui (figuras 20, 22), alcançando valores próximos de zero, como 

consequência da diminuição das erosões nas margens do sistema lacustre causadas pelas 

chuvas constantes e intensas. Mesmo que o registro geoquímico confirme a presença de 

plantas C3, o baixo valor percentual de COT indica baixa produtividade devido à redução da 

mata (figura 19). Além disso, a taxa de sedimentação era menor e o substrato era composto 

por argila siltosa preta, indicando condições de estabilidade e anoxia no lago (figura 14). 

Como mostra a figura 22, a redução da seca e dos incêndios entre 4.490 e 1.740 cal anos 

A.P. (zona SA-IV) favoreceu no desenvolvimento das espécies florestais, como Alchornea-

Aparisthmium, Celtis, Cecropia, Pouteria, Protium, Machaerium, Tapirira, Zanthoxylum, 

Acalypha, Trema e Moraceae-Urticaceae, sensíveis à ação do fogo, puderam ocupar o espaço 

cedido anteriormente aos representantes de Cerrado (MOREIRA, 2000; HENRIQUES; HAY, 

2002). Conforme Pinheiro e Monteiro (2008), a ocupação do cerrado por espécies 

generalistas e pioneiras possibilitaria a colonização de outros grupos dependentes de sombra 

e de umidade. 

A diminuição dos incêndios, nas áreas próximas ao Lago do Saci durante o Holoceno 

Superior, pode ser comparada com os registros de Carajás, onde foram encontradas poucas 

partículas carvão (TURCQ et al., 1998). 

Apesar de ser reduzida a frequência, árvores relacionadas à Savana Lenhosa, como 

Byrsonima, Anadenanthera, Curatella, Acacia, Banisteriopsis e Anacardiaceae, permaneciam 

nos locais onde predominavam as Poaceae. De acordo com Marchant et al. (2002), 

Byrsonima e Curatella também podem ser encontrados em ambientes com solo pouco 

drenado.  

O retorno da precipitação possibilitou o abastecimento de água nas margens do lago, 

favorecendo o predomínio das Mauritia (com cerca de 27%) e a redução das Zygnematales, 

encontrada somente em lagos rasos. A expansão da floresta, principalmente pela maior 

frequência de Alchornea-Aparisthmium, Cecropia e Moraceae-Urticaceae, ocorria nas áreas 

do entorno da região ocupada pelas Mauritia, em ambientes com solo não alagado 

(LORENZI, 2002; SANO et al., 2008). O aparecimento de Trema nesta fase corrobora com 
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essa hipótese, pois essas plantas não ocorrem em solos muito úmidos (LORENZI, 2000, 

2001).  

O gênero Celtis, por apresentar espécies tolerantes a solos bem supridos de umidade ou 

que sofreu inundações temporárias, apresenta maior frequência principalmente nas regiões 

alagadas e ocupada pelos buritis (apêndice I, LORENZI, 1998; THIAGO et al., 2007). A 

presença de Iriartea, característica das áreas baixas tropicais, também indicaria ambientes 

sazonalmente inundados no entorno do Lago do Saci (MARCHANT et al., 2002; LORENZI 

et al., 2004). Estes resultados também foram encontrados por Behling e Hooghiemstra (1998, 

2001) nos Llanos Orientales, com expansão das Mauritia e das florestas sobre a paisagem, 

refletindo condições climáticas mais úmidas a cerca de 3.600 
14

C anos A.P. (ou 3.800 
14

C 

anos A.P.). Registros polínicos do rio Curuá, região de Caxiuanã (Pará), e do Lago Calado 

(Amazônia Central) indicam expansão da floresta e aumento no nível da água durante o 

Holoceno Superior (BEHLING; COSTA, 2000; BEHLING et al., 2001). Segundo esses 

autores, mudanças para condições mais úmidas durante esse período também podem ser 

registradas no noroeste e leste da região Amazônica. 

O aumento no nível da água do Rio Amazonas, que ocorreu no Holoceno Superior, 

coincide com as mudanças da Floresta de Terra Firme para Floresta de Várzea e Igapó 

(sazonalmente inundada), localizadas ao longo de seus afluentes, devido ao aumento da 

precipitação e/ou provável aumento do nível do Atlântico (BEHLING; COSTA, 2000; 

BEHLING et al., 2001). Para Behling e Costa (2000), a máxima transgressão do Holoceno 

ocorreu entre 5.500 e 5.000 anos A.P., quando o nível do mar era entre de 4 a 5 m, maior que 

atualmente. Contudo isso não é evidente com os registros do rio Curuá no Holoceno Inferior. 

Essas informações corroboram com os registros litológicos encontrados no Lago do Saci, 

onde o maior percentual de areia e a presença de argila com silte avermelhada sugerem 

erosões devido às chuvas intensas (figuras 15 e 22). A expansão da floresta (plantas C3), que 

resultou no maior aporte de matéria orgânica, é evidenciada pelo alto teor de COT, com até 

56%, e de derivados de clorofila (figuras 20 e 22). Tal hipótese corrobora com os baixos 

valores de densidade, indicando condições de maior umidade. 

Entre 1.740 e 1.305 anos cal A.P. (zona SA-V), os tipos polínicos de Poaceae 

permaneciam com baixo valor percentual (entre 13% e 20%), enquanto que a frequência de 

plantas C3 continuava alta, sendo Alchornea-Aparisthmium, Cecropia e Moraceae-Urticaceae 

os mais representativos (apêndice I). A expansão desses grupos deve-se a diminuição da 

umidade no solo, favorecendo a Floresta Pluvial de Terra Firme, que ocupou as regiões 

colonizadas por Savana Lenhosa e Herbácea. Porém, Celtis é reduzido em até 6%, pois as 
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espécies típicas de ambientes com maior período de inundação foram reduzidas. Os 

representantes desse gênero ocupavam as margens do lago, onde o solo era menos úmido. A 

diminuição da umidade afetou o desenvolvimento e a distribuição das Mauritia. 

Melastomataceae-Combretaceae, por sua vez, também era menos frequente e ocupava as 

margens da floresta em regiões não alagadas. 

Portanto, nesta fase ocorreu uma expansão da Floresta, ocupando antigas regiões 

colonizadas por Savana Aberta. Apesar do valor percentual de Byrsonima, Anadenanthera, 

Curatella, Stryphnodentron e Anacardiaceae ser baixo, essas plantas ainda estiveram 

presentes, compondo não apenas a Savana Lenhosa, mas com alguns representantes na 

Savana Herbácea, cuja abrangência era menor.  

A redução na frequência das Mauritia indica menos umidade ou alagamento do solo, 

como consequência da diminuição das chuvas, quando comparada com a fase anterior (zona 

SA-IV), durante os períodos com maior precipitação (verão). Com isso, a floresta também 

pode ter avançado sobre os ambientes menos úmidos e colonizados pelos buritis, que 

persistiram na região, uma vez que a umidade presente foi suficiente para o seu 

desenvolvimento.  

Portanto, o conjunto polínico indica que a precipitação durante esta fase (zona SA-V) foi 

menor que a da zona SA-IV. Porém, as condições climáticas ainda favoreceram na expansão 

da vegetação de floresta, representada pela Floresta Pluvial de Terra Firme/Várzea/Igapó, 

sobre áreas anteriormente ocupadas por espécies de Savana Herbácea e de Savana Lenhosa, e 

nos ambientes não mais inundados, mas que foram ocupados por Mauritia.  

Episódios de queimas foram reduzidos significativamente neste período, favorecendo o 

desenvolvimento das plantas da Floresta Amazônica, pois apresentam pouca capacidade de se 

reproduzir vegetativamente após esses eventos (UHL et al., 1981). 

Essa diminuição na precipitação na região ao sul do Pará é comparada com os registros de 

seca durante o Holoceno Superior na Amazônia Central e nos lagos Ayauchi e Kumpaka da 

Amazônia Equatoriana (ABSY, 1979; LIU; COLINVAUX, 1988). 

Conforme as figuras 20 e 23, o alto teor de COT e de derivados de clorofila entre 1.740 e 

1.305 anos cal A.P. coincide com a alta produtividade primária e autóctone, concomitante à 

entrada de material terrígeno (de plantas C3), indicado pelos baixos valores de δ
13

C (entre -

32 e -30‰) e δ
15

N (entre 0.13 e 0.45‰). Os dados também mostram maior valor de carbono, 

sugerindo queimadas na região, como consequência da diminuição das chuvas ou ação 

antrópica (figuras 23). A presença de argila siltosa preta com concreções alaranjadas foi 

resultado da exposição do substrato durante os períodos de baixa precipitação (figura 14). 
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Nesta fase, o nível do lago era baixo e estava influenciado pelos eventos periódicos de chuva 

e de seca. Erosões ocorriam nas margens do sistema lacustre, causadas durante as fases de 

maior precipitação.  
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8 CONCLUSÕES 

 

O registro palinológico demonstra sensibilidade quanto à variabilidade climática, 

sugerindo maior ou menor período da estação seca ao longo do tempo. Isso pode ser 

evidenciado através das seis zonas bioestratigráficas, fundamentadas por análise de cluster e 

por definição ecológica dos tipos polínicos.  

Durante os últimos 35.000 anos sempre houve floresta no entorno do lago, mas com 

expansão e redução da mesma. Outras fitofisionomias, como Savana Lenhosa e Herbácea, 

também influenciaram na dinâmica da paisagem, auxiliando na interpretação paleoambiental 

da região de estudo.  

A primeira zona (SA-Ia, entre 35.000 e 29.870 anos cal A.P.) é interpretada por 

apresentar condições de seca, resultando na regressão da floresta e expansão das savanas. 

 Já na segunda zona (SA-Ib, 29.870-18.190 anos cal A.P.), a seca foi mais pronunciada, 

demonstrada pela abrupta redução das macrófitas aquáticas devido a sua exposição ao solo 

seco. A baixa taxa de sedimentação, ou hiato, é evidenciada entre 18.190 e 9.170 anos cal 

A.P. Porém, a partir da zona (SA-II, 9.170-7.600 anos cal A.P.), referente ao Holoceno 

Inferior, a precipitação e a temperatura aumentam, favorecendo o desenvolvimento dos 

buritis (Mauritia). 

No Holoceno Médio (SA-III, 7.600 e 4.490 anos cal A.P.), a floresta é substituída pela 

savana, como consequência da diminuição da umidade. Algumas espécies da família 

Arecaceae, típicas de solos arenosos e secos dos cerrados, e Anadenanthera, apresentam 

características xerofíticas. Neste período ocorreu decréscimo da insolação no Hemisfério Sul, 

causando redução da precipitação de monção de verão e desintensificação ou deslocamento 

mais ao norte da ZCAS. 

O retorno das condições mais úmidas volta a aparecer no Holoceno Superior (zona SA-IV, 

entre 4.490-1.740 anos cal A.P.), justificado pelo aumento na frequência de Mauritia e das 

espécies típicas de solos inundados encontradas nas florestas. Contudo, de 1.740 até 1.305 

anos cal A.P., a precipitação diminuiu, mas não o suficiente para reduzir as florestas. A 

frequência de Mauritia e Celtis diminui, enquanto que a de Floresta de Terra Firme 

aumentam (Alchornea-Aparisthmium e Moraceae-Urticaceae). 

 

 

 

 



87 
 

9 REFERÊNCIAS 

 

AB‟SÁBER, A. N. A teoria dos refúgios: origem e significado. Revista do Instituto 

Florestal, São Paulo,1992. 

 

AB‟SABER, A. N. O dominio dos cerrados: introducão ao conhecimento. Revista do 

Servidor Publico, Brasília, v. 111, p. 41-55, 1983. 

 

AB‟SABER, A. N. The paleoclimateandpaleoecologyofBrazilianAmazonia. In: PRANCE, G. 

Ž. (Ed.). Biological Diversification in the Tropics.New York: Columbia University Press, 

1982. p.  41–59. 

 

ABSY, M. L. Apalynological study of Holocene sediments in the Amazon 

Basin.Amsterdam, 1979.Unpublished Ph.D. dissertation - University of Amsterdam, 

Amsterdam, 1979. 

 

ABSY, M. L.; CLEEF, A. M.; FOURNIER M.; MARTIN, L.; SERVANT, M.; SIFEDDINE, 

A.; FERREIRA DA SILVA, M.; SOUBIÈS, F.; SUGUIO, K.; TURCQ, B.; VAN DER 

HAMMEN,  T. Mise en evidence de quatre phases d‟ouverture de la foret dense dans le 

sudest de l‟Amazonie au cours de 60,000 dernieresannees. Premiere comparaison avec dautres 

regions tropicales. C. ComptesRendusAcademie des Sciences, v. 312, p. 673-678, 1991. 

 

ABSY, M. L.; VAN DER HAMMEN, T.Some paleoecological data from Rondonia, southern 

part of the Amazon basin.Acta Amazonica, Manaus, v. 6, p. 293-299, 1976. 

 

AMANAJÁS, J. C.; BRAGA, C. C. Padróes espaço-temporal pluviométricos na Amazônia 

Oriental utilizando análise multivariada. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 27, n. 4, p. 

423-434, 2012. 

 

ANDERSEN, S. Th. Wind conditions and pollen deposition in a mixed deciduous forest. 

Grana, v. 14, p. 64-77, 1974. 

 

ANHUF, D.; LEDRU, M. P.; BEHLING, H.; CRUZ JR., F. W.; CORDEIRO, R. C.; 

HAMMEN, T.; KARMANN, I.; MARENGO, J. A.; OLIVEIRA, P.; PESSENDA, L.; 



88 
 

SIFFEDINE, A.; SILVA-DIAS, P.L. Paleo-environmental change in Amazonian and African 

rainforest during the LGM. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 

Amsterdam, v. 239, p. 510-527, 2006. 

BARBERI, M. História Geo-Ecológica do Bioma Cerrado. Estudos, v. 30, n. 9, p. 2043-

2067, 2003. 

 

BARUCH, Z.; BELSKY, A. J.; BULLA, L.; FRANCO, A. C.; GARAY, I.; HARIDASAN, 

M.; LAVELLE, P.; MEDINA, E.; SARMIENTO, G. Biodiversity as regulator of energy flow, 

water use and nutrient cycling. In: SOLBRIG, O. T.; MEDINA, E.; SILVA, J. F. (Eds.). 

Biodiversity and savanna ecosystem processes: a global perspective. New York: Springer, 

1996. v. 121, p. 175-194. 

 

BEERLING, D. J.; MAYLE, F. E.Contrasting effects of climate and CO2 on Amazonian 

ecosystems since the last glacial maximum.Global Change Biology,Oxford,v. 12, p.1977–

1984, 2006. 

 

BEHLING, H. Carbon storage increases by major forest ecosystems in tropical South 

America since the Last Glacial maximum and the early Holocene. Global and Planetary 

Change, Amsterdam, v. 33, p. 107–116, 2002. 

 

BEHLING, H.First report on new evidence for the occurrence of Podocarpus and possible 

human presence at the mouth of the Amazon during the Late-glacial.Veg HistArchaeobot, v. 

5, p.  241–246, 1996. 

 

BEHLING, H. Late Quaternary vegetational and climatic changes in Brazil.Review of 

Palaeobotany and Palynology, Amsterdam, v. 99, p.143-156, 1998. 

 

BEHLING, H. South and southeast Brazilian grasslands during Late Quaternary times: a 

synthesis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 2710, p. 1-

9, 2001. 

 

BEHLING, H.; ARZ, H. W.; PÄTZOLD, J. E.; WEFER, G. Late Quaternary vegetational and 

climate dynamics in southeastern Brazil, inferences from marine coresGeoB 3229-2 and 



89 
 

GeoB 3202-1. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 179, p. 

227-243, 2002. 

 

BEHLING, H.; BERRIO, J .C.; HOOGHIEMSTRA, H. Late Quaternary pollen records from 

the Middle Caqueta river basin in central Colombian Amazon. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 145, p. 193–213, 1999. 

BEHLING, H.; BUSH, M.; HOOGHIEMSTRA, H. Biotic development of quaternary 

Amazonia: a palynological perspective. In: HOORN, C.; WESSELINGH, F. (Eds.). 

Amazonia, Landscape and Speciesevolution: a look into the Past. Hoboken: Wiley-

Blackwell, 2009. p. 335-345. 

 

BEHLING, H.; COSTA, M. L. Holocene environmental changes from the Rio Curuá record 

in the Caxiuanã region, eastern Amazon Basin.Quaternary Research, v. 53, p. 369–377, 

2000. 

 

BEHLING, H.; COSTA, M. L. Holocene vegetational and coastal environmental changes 

from the LagoCrispim record in northeastern Pará State, eastern Amazonia. Reviewof 

Palaeobotany and Palynology, Amsterdam, v. 114, p. 145–155, 2001. 

 

BEHLING, H.; HOOGHIEMSTRA, H. Environmental history of the Colombian savannas of 

the Llanos Orientales since the Last Glacial Maximum from lake records El Pinal and 

Carimagua. Journal Paleolimnology, v. 21, p. 461–476, 1999. 

 

BEHLING, H.; HOOGHIEMSTRA, H. Holocene Amazon rain forest - savanna dynamics and 

climatic implications: High resolution pollen record Laguna Loma Linda in eastern Colombia. 

Journal of Quaternary Sciences, Harlow, v. 1-5, p. 687-695, 2000. 

 

BEHLING, H.; HOOGHIEMSTRA, H. Late Quaternary paleoecology and paleoclimatology 

from pollen records of the savannas of the Llanos Orientales in Colombia.Review of 

Palaeobotany and Palynology, v. 139, p. 251–267, 1998. 

 

BEHLING, H.; HOOGHIEMSTRA, H. Neotropical savanna environments in space and time: 

late Quaternary interhemispheric comparisons. In: MARKGRAF, V. (Ed.) Interhemispheric 

Climate Linkages. San Diego: Academic Press, 2001. p. 307–323. 



90 
 

 

BEHLING, H.; KEIM, G.; IRION, G.; JUNK, W.; NUNES DE MELLO, J. Holocene 

environmental changes in the Central Amazon Basin inferred from LagoCalado (Brazil). 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 173, p. 87-101, 2001. 

 

BENNETT, K. D.; WILLIS, K. J. Effect of global atmospheric carbon dioxide on glacial-

interglacial vegetation change.Global Ecology and Biogeography, Oxford, v. 9, p. 355-361, 

2000. 

 

BERGER, A.; LOUTRE, M. F. Astronomical Forcing Through Geological Time.Oxford: 

BlackwellScientificPublications, 1991. p. 15-24. 

 

BETTENCOURT, J. S.; MUZZOLON, R.; PAYOLLA, B. L.; DALL‟LGNA, L.G.; PINHO, 

O.G. Depósitos estaníferos secundários da região central de Rondônia. In: Principais 

Depósitos Minerais do Brasil 3. Brasília: Ministério das Minas e Energia, 1988. v. 3, p. 670. 

 

BIRKS, H. J. B.; BIRKS, H. H. Quaternary Palaeoecology. London: Edward Arnold, 1980. 

 

BLAAUW M. Methods and code for „classical‟ age-modelling of radiocarbon 

sequences.QuaternaryGeochronology, 2010. 

 

BOMBARDI, R. J. Variabilidade do regime de monções da América do Sul: o clima 

presente e projeções para o século XXI. São Paulo, 2008. 112 f. Dissertação (Mestrado) – 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2008.  

 

BOND, G.; SHOWERS, W.; CHESEBY, M.; LOTTI, R.; ALMASI, P.; DE MENOCAL, P.; 

PRIORE, P.; CULLEN, H.; HAJDAS, I.; BONANI, G. A pervasive millennial-scale cycles in 

North Atlantic Holocene and Glacial climates. Science, v. 278, p. 1257–1266, 1997. 

 

BOUTTON, T. W.  Stable carbon isotopes ratios of soil organic matter and their use of 

indicators of vegetation and climate change. In: BOUTTON, T. W.; YAMASAKI, S. 

(Eds.).Mass spectrometry of soils.New York (USA): Dekker, 1996. p. 47–82. 

 



91 
 

BOVE, C. P.; GIL, A. S. B.; MOREIRA, C. B.; ANJOS, R. F. B. Hidrófitas fanerogâmicas de 

ecossistemas aquáticos temporários da planície costeira do estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

ActaBotanicaBrasilica, Porto Alegre, v. 17, n. 1, p. 119-135, 2003. 

 

BRODRIBB, T. J.; HILL, R. S.The rise and fall of the Podocarpaceae in Australia – a 

physiologica explanation. In: HEMSLEY, A.; POOLE, I. (Eds.). Evolution of plant 

physiology. London: Elsevier Academic Press, 2003. p. 381-399. 

 

BUNTING, M. J. Pollen in wetlands: using simulation of pollen dispersal and deposition to 

better interpret the pollen signal. Biodiversity and Conservation, v. 17, n. 9, p. 2079-2096, 

2008. 

BURBRIDGE, R. E.; MAYLE, F.; KILLEN, T. J. Fifty-thousand year vegetation and climate 

history of Noel Kempff Mercado National Park, Bolivian Amazon. Quaternary Research, v. 

61, p. 215-230, 2004. 

 

BUSH, M. B. Amazonian speciation: a necessarily complex model. Journal of  

Biogeography, Oxford, v. 21, p. 5-17, 1994. 

 

BUSH, M. B. Neotropical plant reproductive strategies and fossil pollen representation.The 

American Naturalist, v. 145, n. 4, p. 594-609, 1995. 

 
BUSH, M. B. On the interpretation of fossil Poaceae pollen in the humid lowland 

neotropics.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 177, p. 5–

17, 2002. 

 

BUSH, M. B.; COLINVAUX, P. A.; WIEMANN, M. C.; PIPERNO, D. R.; LIU, K.-B. Late 

Pleistocene temperature depression and vegetation change in Ecuadorian Amazonia. 

Quaternary Research, v. 34, p. 330–345, 1990. 

 

BUSH, M. B.; DE OLIVEIRA, P. E. The rise and fall of the Refugial Hypothesis of 

Amazonian Speciation: a paleoecological perspective ecological.  Biota Neotropica, v. 6, n. 

1, p. 1-17, 2006. 

 



92 
 

BUSH, M. B.; DE OLIVEIRA, P. E.; COLINVAUX, P. A.; MILLER, M. C.; MORENO, E. 

Amazonian paleoecological histories: one hill, three watersheds. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology,Palaeoecology, Amsterdam, v. 214, p. 359–393, 2004. 

 

BUSH, M. B.; HANSELMAN, J. A.; HOOGHIEMSTRA, H. Andean montane forests and 

climate change. In: BUSH, M. B.; FLENLEY, J. R. (Eds.). Tropical rainforest responses to 

climatic change. New York: Springer, 2007. p. 33–54.  

 

BUSH, M. B; MILLER, M. C.; DE OLIVEIRA, P. E.; COLINVAUX, P. A. Orbital- forcing 

signal in sediments of two Amazonian lakes. Journal of Paleolimnology, v. 27, p. 341–352, 

2002. 

 

BUSH, M. B.; MILLER, M. C.; DE OLIVERA, P. E.; COLINVAUX, P. A.Two histories of 

environmental change and human disturbance in eastern lowland Amazonia.Holocene, v. 10, 

p. 543–553, 2000. 

BUSH, M. B.; MORENO, E.; DE OLIVEIRA, P. E.; ASANZA, E.; COLINVAUX, P. A. The 

influence of biogeographic and ecological heterogeneity on Amazonian pollen 

spectra.Journal of Tropical Ecology, v. 17, p. 729–743, 2001. 

 

BUSH, M. B.; SILMAN, M. R. Observations on Late Pleistocede cooling and precipitation in 

the lowland Netropics.Journal of Quaternary Science, Harlow, v. 19, n. 7, p. 677-684, 

2004. 

 

BUSH, M. B.; SILMAN, M. R.; MCMICHAEL, C.; SAATCHI, S. Fire, climate change  

and biodiversity in Amazonia: a Late-Holoceno perspective. Philosophical Transactions of 

The Royal Society, v. 363, p. 1795-1802, 2008. 

 

CAMPBELL, G. S.; NORMAN, J. M.An introduction to environmental 

biophysics.Berlin:Springer-Verlag,1998. p. 147-181.  

 
 

CANOPOLSKI, A.; KUBATZKI, C.; CLAUSSEN, M.; BROVKIN, V.; PETOUHKOV, V. 

Science, v. 280, 1916 (1998). 

 



93 
 

CARCAILLET, C.; ALMQUIST, H.; ASNONG, H.; BRADSHAW, R. H. W.; CARRIÓN, J. 

S.; GAILLARD, M. J.; GAJEWSKI, K.; HAAS, J. N.; HABERLE, S. G.; HADORN, P.; 

MÜLLER, S. D.; RICHARD, P. J. H.; RICHOZ, I.; RÖSCH, M.; SÁNCHEZ GOÑI, M. F. 

S.; VON STEDINGK, H.; STEVENSON, A. C.; TALON, B.; TARDY, C.; TINNER, W.; 

TRYTERUD, E.; WICK, L.; WILLIS, K. J. Holocene biomass burning and global dynamics 

of the carbon cycle. Chemosphere, Oxford, v. 49, n. 8, p. 845-86, 2002. 

 

CARVALHO, L. M.; JONES, C.; LIEBMANN, B. Extreme precipitation events in 

southeastern South America and large-scale convective patterns in the South Atlantic 

Convergence zone.Journal of Climate, Oxford, v. 15, n. 17, p. 2377-2394, 2002. 

  

CARVALHO, L. M.; JONES, C.; LIEBMANN, B. The South Atlantic Convergence Zone: 

intensity, form, persistence, and relationships with intraseasonal to interannual activity and 

extreme rainfall. JournalofClimate, Oxford, v. 17, p. 88–108, 2004. 

 

CAVALCANTI, I. F. A.; FERREIRA, M.; ASSUNÇÃO, F. da S. D.; GERTRUDES, A.; 

SILVA, J. Tempo e Clima no Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 182 p. 

CHAVES, M. R. Descentralização da política ambiental no Brasil e a gestão dos recursos 

naturais do Cerrado goiano. Rio Claro, 2003. 185f. Tese (Doutorado em Geografia) - 

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2003.   

 

CHAVES, R. R.; NOBRE, P. Interactions between sea surface temperature over the South 

Atlantic Ocean and the South Atlantic Convergence Zone.Geophysical Research Letters, 

Washington, v. 31, n. 3, 2004. 

 

CHENG, H.; SINHA, A.; CRUZ, F. W.; WANG, X.; EDWARDS, L. R.; D‟HORTA, F. M.; 

RIBAS, C. C.; VUILLE, M.; STOTT, L. D.; AULER, A. S. Climate change patterns in 

Amazônia and biodiversity. Nature Communications, v. 4, p. 1-6, 2013.   

 

CHIAMOLERA, L. DE B.; ÂNGELO, A. C.; BOEGER, M. R. Resposta morfoanatômica da 

folha de PodocarpuslambertiiKlotzschexEndl (Podocarpaceae) implantado em duas áreas 

com diferentes graus de sucessão às margens do Reservatório Iraí – PR. Biotemas, v. 23, n. 2, 

p. 1-11, 2010. 

 

 



94 
 

CLAPPERTON, C. Quaternary Geology and Geomorphology of South America.Elsevier, 

Amsterdam, p. 779, 1993. 

 

CLIMAP PROJECT MEMBERS.The surface of the ice-age earth.Science, v. 191, p. 1131–

1137, 1976. 

 

COCHRANE, M. A.; ALENCAR, A.; SCHULZE, M. D.; SOUZA, C. M.; NEPSTAD, D. C.; 

LEFEBVRE, P.; DAVIDSON, E. A. Positive feedbacks in the fire dynamic of closed canopy 

tropical forests. Science, v. 284, p. 1832–1835, 1999. 

 

COLINVAUX, P. A. Ice-age Amazon revisited. Nature, London, v. 340, p. 188–189, 1989. 

 

COLINVAUX, P. A.; DE OLIVEIRA, P. E. Amazon plant diversity and climate through the 

Cenozoic.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 166, p. 51- 

63, 2001. 

 

COLINVAUX, P. A.; DE OLIVEIRA, P. E. Palaeoecology and climate of the Amazon basin 

during the last glacial cycle.Journal of Quaternary Science, Harlow, v. 15, p. 347-56, 2000. 

 

COLINVAUX, P. A.; DE OLIVEIRA, P. E.; BUSH, M. B. Amazonian and neotropical plant 

communities on glacial time-scales: the failure of the aridity and refuge hypothesis. 

Quaternary Science Reviews, Oxford, v. 19, p. 141–169, 2000. 

 

COLINVAUX, P. A.; DE OLIVEIRA, P. E.; MORENO, J. E.; MILLER, M. C.; BUSH, M. 

B. A long pollen record from lowland Amazonia; forest and cooling in glacial times.Science, 

v. 274, p. 85–88, 1996a. 

 

COLINVAUX, P. A.; IRION, G.; RÄSÄNEN, M. E.; BUSH, M. B.; NUNES DE MELLO, J. 

A. S. A paradigm to be discarded: Geological and paleoecological data falsify the Haffer& 

Prance refuge hypothesis of Amazonian speciation. Amazoniana, v. 16, n. 3/4, p. 609-646, 

2001. 

 



95 
 

COLINVAUX, P. A.; LIU, K-B.; DE OLIVEIRA, P.; BUSH, M.; MILLER, M.; STEINITZ-

KANNAN, M. Temperature depression in the lowland tropics in glacial times. Climatic 

Change, v. 32, p. 19–33, 1996b. 

 

COLLINSON, A. S. Introduction to World Vegetation. London: UnwinHymann, 1988. 

 

CORDEIRO, R. C. Mudanças Paleoambientais e Ocorrência de Incêndios nos últimos 7400 

anos, na Região de Carajás, Pará. 1995. 144 f. Thesis in Geochemistry - Universidade 

Federal Fluminense, Niterói (RJ), Brazil, 1995. 

 

CORDEIRO, R. C.; TURCQ, B.; SIFEDDINE, A. LACERDA L. D.; SILVA FILHO,  E. V.; 

GUEIROS, B.; POTTY, Y. P.; SANTELLI, R. E.; PÁDUA, E. O.; PATCHINELAM, S. R. 

Biogeochemical indicators of environmental changes from 50 Ka to 10 Ka in a humid region 

of the Brazilian Amazon. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 

Amsterdam, v. 299, p. 426-436, 2011.   

 

CORDEIRO, R. C.; TURCQ, B.; SUGUIO, K.; SILVA, A. O.; SIFEDDINE, A.; 

VOLKMER-RIBEIRO, C. Holocene fires in east Amazonia (Carajás), new evidences, 

chronology and relation with paleoclimate. Global andPlanetaryChange, Amsterdam, v. 61, 

p. 49-62, 2008. 

COSTA, M. L.; CARMO, M. S.; BEHLING H. Mineralogia e geoquímica de sedimentos 

lacustres com substrato laterítico na Amazônia brasileira. Revista Brasileira de Geociências, 

v. 35, n. 2, p. 165-176, 2005. 

 

COUTINHO, H. L. C.; PEIXOTO, R. S.; MADARI, B.; MACHADO, P. L O; 

GUIMARÃES, C.; ROSADO, A. S. Earlyindicatorsofsoilqualitychange for no-tillage systems 

in thebrazilian cerrados. In: WORLD CONGRESS OF CONSERVATION AGRICULTURE, 

2003, FozdoIguaçú. Anais... Ponta Grossa: Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, 

2003. 

 

COUTINHO, L. M. Fire in theecologyoftheBrazilian cerrado. In: GOLDAMMER J. G. (Ed.). 

Fire in the tropical biota. Berlin: Springer-Verlag, 1990. p. 81-105. 

 



96 
 

COUTINHO, L. M. O conceito de cerrado. Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v. 1, 

p. 17-24, 1978. 

 

COWLING, S. A.; MASLIN, M. A.; SYKES, M. T. Paleovegetation simulations of lowland 

Amazonia and implications for neotropicalallopatry and speciation. Quaternary Research, v. 

55, p. 140–149, 2001. 

 

COX, P. M.; BETTS, R. A.; JONES, C. D.; SPALL, S. A.; TOTTERDELL, I. J. Acceleration 

of global warming due to carbon cycle feedbacks in a coupled climate model. Nature, 

London, v. 408, p. 184-187, 2000. 

 

COX, P. M.; HARRIS, P. P.; HUNTINGFORD, C.; BETTS2, R. A.; COLLINS, M.; JONES, 

C. D.; JUPP, T. E.; MARENGO, J. A.; NOBRE, C. A. Increasing risk of Amazonian drought 

due to decreasing aerosol pollution, Nature, London, v. 453, p. 212-218, 2008. 

 

COZZUOL, M. A. The Acre vertebrate fauna: age, diversity and geography. Journal of 

South America Earth Science, v. 21, p. 185-203, 2006. 

 

CRUZ, F. W.; VUILLE, M.; BURNS, S. J.; WANG, X.; CHENG, H.; WERNER, M.; 

EDWARDS, R. L.; KARMANN, I.; AULER, A. S.; NGUYEN, H. Orbitally driven east-west 

antiphasing of South American.Nature Geoscience, v. 2, p. 210-2014, 2009. 

 

DALLIMORE, W.; JACKSON, A. B. Handbook of Coniferae and Ginkgoaceae. London: 

Arnold, 1966. 

 

DAVIS, S. D.; HERRERA-MacBRYDE, O.; VILLA-LOBOS, J.; HAMILTON, A. C. 

Centres of Plant Diversity:a Guide and Strategy for their Conservation. Cambridge: IUCN, 

WWF. 1997. 562 p. 

 

DE MELO, M. L. D.; MARENGO, J. A. Simulações do clima do Holoceno médio na 

América do Sul com modelo de circulação geral da atmosfera do CPTEC. Revista Brasileira 

de Meteorologia, v. 23, n. 2, p. 191-205, 2008. 

 



97 
 

DE OLIVEIRA, P. E. A palynologicalrecordof Late 

Quaternaryvegetationalandclimaticchanges in southeasternBrazil. Unpublished thesis, Ohio 

State University, p. 242, 1992. 

 

DESJARDINS, T.; CARNEIRO, A.; MARIOTTI, A.; CHAUVEL, A.; GIRARDIN, C. 

Changes of the forest-savanna boundary in Brazilian Amazonia during the Holocene revealed 

by stable isotope ratios of soil organic carbon. Oecologia, v. 108, p. 749–756, 1996. 

 

EHLERINGER, J. R.; MONSON, R. K. Evolutionary and ecological as- pects of 

photosynthetic pathway variation. Annual Review of Ecology and Systematics, Califórnia, 

v. 24, p. 11–439, 1993. 

 

EITEN, G. Classificação da Vegetação do Brasil. Brasília: CNPq./Coordenação editorial,  

1983. 305 p. 

 

EITEN, G. Delimitação do conceito de Cerrado. Arquivos do Jardim Botânico(Rio de 

Janeiro), v. 21, p. 125-134, 1977. 

 

EITEN, G. Delimitation of the cerrado concept.Vegetation, v. 36, n. 3, p. 169-178, 1978. 

 

FAEGRI, K.; DEUSE P. Size variation in pollen grains with different treatments.Pollen et 

Spores, v. 2, n. 2, p. 293-298, 1960. 

 

FELFILI, J. M.; REZENDE, A. V.; SILVA JÚNIOR, M. C.; SILVA, M. A. Change in the 

floristic composition of cerradosensustricto in Brazil over a nine-year period. Journalof 

Tropical Ecology, v. 16, p. 579-590, 2000. 

 

FERREIRA, I. M. Cerrado: classificação geomorfológica de vereda. Simpósio Nacional 

Cerrado. In: SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE CERRADO, 9., 2008, Brasília. Anais… 

Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 

 

FRAILEY, C. D.; LAVINA, E. L.; RANCY, A.; SOUZA FILHO, J. P. A 

proposedPleistocene/Holocenelake in theamazonbasinand its 



98 
 

significancetoAmazoniangeologyandbiogeography. Acta Amazonica, Manaus, v. 18, p. 119-

143, 1988. 

 

FREITAS, H. A.; PESSENDA, L. C. R.; ARAVENA, R.; GOUVEIA, S. E. M.; DE SOUZA 

RIBEIRO, A.; BOULET, R. Late Quaternaryvegetation dynamics in the Southern 

Amazonbasininferredfromcarbonisotopes in soilorganicmatter. Quaternary Research, v. 55, 

p. 39–46, 2001. 

 

FRITZ, S. L.; METCALFE, S. E.; DEAN, W. 2001. Holocene climate patterns in the 

Americas inferred from paleolimnological records. In: MARKGRAF, V. (Ed.). 

Interhemispheric Climate Linkage. San Diego: Academic Press, 2001. p. 241-263. 

 

GAGAN, M. K.; AYLIFFE, L. K.; HOPLEY, D.; CALI, J. A.; MORTIMER, G. E.; 

CHAPPELL, J.; MCCULLOCH, M. T.; HEAD, M. J. Temperature and surface-ocean water 

balance of the mid-Holocene tropical western Pacific. Science, v. 279, p. 1014–1018, 1998. 

GANOPOLSKI, A.; RAHMSTORF, S.; PETOUKHOV, V.; CLAUSSEN, M. Simulation of 

modern and glacial climates with a coupled global model of intermediate complexity.Nature, 

London, v.391, p. 351–356, 1998. 

 

GONZÁLEZ V. Los morichales de loLlanosorientales:un enfoque ecológico. Caracas: 

Corpovenas, 1987. 35 p. 

 

GOODLAND, R. A. physiognomic analysis of the ‟cerrado‟ vegetation of Central 

Brazil.JournalofEcology, v. 59, p. 411–419, 1971. 

 

GOODLAND, R. J. A.; FERRI, M. G. Ecologia do Cerrado. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1979. 193 p. (Coleção Reconquista do Brasil, 52).  

 

GOUVEIA, S. E. M.; PESSENDA, L. C. R.; ARAVENA, R.; BOULET, R.; ROVERATTI, 

R.; GOMES, B. M. Dinâmica de vegetações durante o Quaternário recente no sul do 

Amazonas, indicada pelos isótopos do carbono (12C, 13C, 14C). Geochemical Brasiliensis, 

v. 11, p. 355–367, 1997. 

 



99 
 

GRIMM, A. M; VERA, C.; MECHOSO, R.The South American Monsoon System. In: The 

Global Monsoon System: Research and Forecast Report of the International Committee of 

the Third International Workshop on Monsoons (IWM-III). 2004.  

 

GRIMM, E. Tilia and Tiliagraph: spreadsheets and graphics software for pollen data. 

INQUA Commission for the study of the Holocene work group data handling. 

Methods.Newsletter, v. 4, p. 5-7, 2011. 

 

GUILDERSON, T. P.; FAIRBANKS, R. G.; RUBENSTEIN, J. L. Tropical temperature 

variations since 20,000 years ago; modulating interhemi- spheric climate change. Science, v. 

263, p. 663–665, 1994. 

 

HABERLE, S. G. Upper Quaternary vegetation and climate history of the Amazon basin: 

correlating marine and terrestrial pollen records. In: FLOOD, R. D.; PIPER, D. J. W.; 

KLAUS, A.; PETERSON, L. C. (Eds.). Proceedings of the Ocean Drilling Program, 

Scientific Results. 1997. p. 381-396.  

 

HABERLE, S. G.; MASLIN, M. A. Late Quaternary vegetation and climate change in the 

Amazon basin based ln a 50,000 year pollen record from the Amazon fan, PDP site 932. 

Quaternary Research, v. 51, p. 27-38, 1999. 

 

HAFFER, J. Speciation in Amazonian forest birds. Science, v. 165, p. 131-137, 1969. 

 

HAFFER, J.; PRANCE, G. T. Impulsos climáticos da evolução na Amazônia durante o 

Cenozóico: sobre a teoria dos Refúgios da diferenciação biótica. Estudosavançados, v. 16, n. 

46, p. 175-206, 2002. 

HANSEN, B. C. S.; RODBELL, D. T.A Late-Glacial/Holocene pollen record from the eastern 

Andes of northern Peru.Quaternary Research, v. 44, p. 216–227, 1995. 

 

HARIDASAN, M. Aluminium accumulation by some cerrado native species in Central 

Brazil.Plant and Soil, v. 65, p. 265–273, 1982. 

 



100 
 

HARRISON, S. P.; KUTZBACH, J. E.; LIU, Z.; BARTLEIN, P. J.; OTTO- BLIESNER, B.; 

MUHS, D.; PRENTICE, I. C.; THOMPSON, R. S. Mid-Holocene climates of the Americas: a 

dynamical response to changed seasonality. Climate Dynamics, v. 20, p. 663–668, 2003. 

 

HAUG, G. H.; GUNTHER, D.; PETERSON, L. C.; SIGMAN, D. M.; HUGHEN, K. A.; 

AESCHLIMANN, B. Climate and the collapse of Maya civilization. Science, v. 299, p.1731–

1734, 2003. 

 

HAUG, G. H.; HUGHEN, K. A.; SIGMAN, D. M.; PETERSON, L. C.; RÖHL, U. Southward 

migration of the Intertropical Convergence Zone through the Holocene. Science, v. 293 p. 

1304–1308, 2001. 

 

HAYS, J. D.; IMBRIE, J.; SCHACKLETON, N. J. Variations in the Earth‟s orbit: pacemaker 

of the ice ages. Science, v. 194, n. 4270, 1976. 

 

HENRIQUES, R. P. B.; HAY, J. D. Patterns and dynamics of plant populations. In: 

OLIVEIRA, P. S.; MARQUIS, R. J. The cerrado of Brazil: ecology and natural history of a 

neotropical savanna. New York: Columbia University Press, 2002. p. 140-157. 

 

HERMANOWSKI B.; COSTA, M. L.; BEHLING, H. Environmental changes in southeastern 

Amazonia during the last 25,000 yr revealed from a paleoecological Record.Quaternary 

Research, v. 77, p. 138-148, 2012. 

 

HOFFMANN, W. A.; ADASME, R.; HARIDASAN, M.; CARVALHO, M. T.; GEIGER, E. 

L.; PEREIRA, M. A. B.; GOTSCH, S. G.; FRANCO, A. C. Tree topkill, not mortality, 

governs the dynamics of savana-forest boundairesunderfrequent fi re in central Brazil. 

Ecology, v. 90, p. 1326-1337, 2009. 

 

HOOGHIEMSTRA, H.; VAN DER HAMMEN, T. Neogene and Quaternary development of 

the neotropical rain forest: the forest refugia hypothesis, and a literature overview. Earth-

Science Reviews, Amsterdam, v. 44, p. 1-37, 1998. 

 

HOORN, C. Mangrove forests and marine incursions in Neogene Amazonia (Lower Apaporis 

River, Colombia).Palaios, v. 21, p. 197–209, 2006. 



101 
 

 

HOORN, C.; GUERRERO, J.; SARMIENTO, G. A.; LORENTE, M. A. Andean tectonics as 

a cause for changing drainage patterns in Miocene northern South America. Geology, v. 23, n. 

3, p. 237- 240, 1995. 

 

HOORN, C.; WESSELINGH, F. Amazonia, landscape and species evolution: a look into 

thepast. Oxford: Willey-Blackwell, 2010. 464 p. 

 

HOORN, C.; WESSELINGH, F. P.; HOVIKOSKI, J.; GUERRERO, J.The development of 

the Amazonian mega-wetland (Miocene; Brazil, Colômbia, Peru, Bolivia). In: HOORN, C.; 

WESSELINGH, F. P. (Eds.). In Amazonia: Landscape and species evolution: a lool into the 

past. Oxford: Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2010. p. 123-142.  

 

HUBBELL, S. P.; HE, F.; CONDIT, R.; BORDA-DE-ÁGUA, L.; KELLNER, J.; TER 

STEEGE, H. How many tree species are there in the Amazon and how many of them will go 

extint? Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 

(PNAS), v. 105, p. 11498 -11504, 2008. 

 

HUBER, O. Neotropical savannas: their flora and vegetation. Tree, v. 2, p. 67–71, 1987. 

 

IMBRIE, J.; HAYS, J. D.; MARTINSON, D. G.; MCINTYRE, A.; MIX, A.C.; MORLEY, 

J.J.; PISIAS, N. G.; PRELL, W. L.; SHACKLETON, N. J. The orbital theory of Pleistocene 

climate: Support from delta 18O record, in Milankovitch and Climate. In: BERGER, A.; 

HAYS, J.;KUKLA, G.; SALTZMAN, B. (Eds.). Milankoych and Climate. Boston:  Reidel 

Publishing Co, 1984. p. 269-305.  

 

IMBRIE, J.; IMBRE, J. Z. Modeling the Climatic Response to Orbital Variations.Science, v. 

207, p.943-953, 1980. 

INDERMÜLE, A.; STOCKER, T. F.; JOOS, F.; FISHER, H.; SMITH, H. J.; WAHLEN, M.; 

DECK, B.; MASTROIANNI, B.; TSCHUMI, J.; BLUNIER, T.; MEYER, R.; STAUFFER, 

B. Holocene carbon-cycle dynamics based on CO2 trapped in ice at Taylor Dome, Antartica. 

Nature, London, v. 398, p.121-126, 1999. 

 



102 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapas de Biomas do 

Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 08 

march 2013. 

 

IRION, G.; BUSH, M. B.; NUNES DE MELLO, J. A.; STÜBEN, D.; NEUMANN, T.; 

MÜLLER, G.; MORAIS, J. O.; JUNK, J. W. A 

multiproxypalaeoecologicalrecordofHolocenelakesedimentsfrom Rio Tapajós, 

easternAmazonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 

240, p. 523-435, 2006. 

 

JACOBSON, G. L.; BRADSHAW, R. H. W.The selection of sites for paleovegetational 

studies.Quaternary Research, v.16, p. 80–96, 1981. 

 

JARAMILLO, C.; HOORN, C.; QUIROZ, L.; DINO, R.; SILVA, S. F.; LEITE, F.; 

HERRERA, F. The origin of the modern Amazon rainforest: implications of the palynological 

and palaeobotanical record. In: HOORN, C.; WESSELINGH, P. (Eds.). Amazonia: 

Landscape and SpeciesEvolution: A look into the past. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. p. 

317-321.  

 

JARAMILLO, C.; PARDO-TRUJILLO, A.; RUEDA, M.; HARRINGTON, G.; 

BAYONA, G.; TORRES, V.; MORA, G. Palynology of the Upper Paleocene Cerrejon 

Formation, northern Colombia.Palynology, Dallas,v. 31, p. 153–189, 2007. 

 

JARAMILLO, C.; RUEDA, M.; MORA, G. Cenozoic plant diversity in the 

Neotropics.Science, v.311, p. 1893-1896, 2006. 

 

KAANDORP, R. J. G.; VONHOF, H. B.; WESSELINGH, F. P.; PITTMAN, L. R.; KROON, 

D.; VAN HINTE, J. E. Seasonal Amazonian rainfall variation in the Miocene Climate 

Optimum. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 221, n.1- 2, 

p.1-6, 2005. 

 

KAANDORP, R. J. G.; WESSELINGH, F.; VONHOF, H. Ecological implications from 

geochemical records of Miocene Western Amazoniam bivalves.Journal of South 

AmericanEarth Sciences, v. 21, p. 54-74, 2006. 



103 
 

 

KEEFER, D. K.; MOSELEY, M. E.; FRANCE, S. D. A 38000-year record of floods and 

debris flows in the Ilo region of the Southern Peru and its relation to El Nino events and great 

earthquakes. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, Amsterdam, v. 194, n.1, p. 

41-77, 2003. 

 

KEELING, C. D.; WHORF, T. P. Atmospheric CO2 records from sites in the SIO air 

sampling network. In: BODEN, T. A.; KAISER, D. P.; SEPANSKI, R. J.; STOSS, F. W. 

(Eds.).Trends '93: A Compendium of Data on Global Change, ORNL/CDIAC-65, Carbon 

Dioxide Information Center. OakRidge: OakRidgeNationalLaboratory, 1994. p. 16-26. 

 

KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. A conservação do Cerrado brasileiro. Megadiversidade, 

v. 1, n. 1, 2005. 

 

KODAMA, Y.-M.Large-scale Common Features of Subtropical Precipitation Zones (the Baiu 

Frontal Zone, the SPCZ, and the SACZ). Part I: Characteristics of subtropical frontal zones. 

Journal of the Meteorological Society of Japan, v. 70, p. 813–835, 1992. 

 

KODAMA, Y.-M.Large-scale Common Features of Subtropical Precipitation Zones (the Baiu 

Frontal Zone, the SPCZ, and the SACZ). Part II: Conditions of the Circulations for 

Generating the STCZs. Journal of the Meteorological Society of Japan, v. 71, p. 581–610, 

1993. 

 

KÖPPEN, W. P. Climatologia.México: Fundo de Cultura Economica,1948. 478 p. 

 

KOUTAVAS, A.; LYNCH-STIEGLITZ, J. Glacial-Interglacial dynamics of the Eastern 

Equatorial Pacific cold tongue-ITCZ system reconstructed from oxygen isotope records, 

Paleoceanography,  v. 18, n. 1089, 2003.  

  

KRONBERG, B. I.; BENCHIMOL, R. E.; BIRD, M. I. Geochemistry of Acre Subbasin 

sediments window on  Ice-Age Amazonia.Interciência, v. 16, p. 138-141, 1991. 

 



104 
 

KUTZBACH, J.; GALLIMORE, R.; HARRISON, S.; BEHLING, P.; SELIN, R.; LAARIF, 

F. Climate and biome simulations for the past 21,000 years. Quaternary Science 

Reviews,Oxford,v.17, p. 473–506, 1998. 

 

LATRUBESSE, E. M.; NELSON, B. W. Evidence for Late Quaternary Aeolian Activity in 

the Roraima-Guyana Region.Catena, v. 43, p. 63-80, 2001. 

 

LATRUBESSE, E. M.; SILVA, S. A.F.; COZZUOL, M.; ABSY, M. L. Late Miocene 

continental sedimentation in southwestern Amazônia and its regional significance: biotic and 

geological evidence. Journal South America Earth Science, v. 23, p. 61-80, 2007. 

 

LEDRU,  M. P. Late Quaternary environmental and climatic changes in Central Brazil. 

Quaternary Research, v. 39, p. 90-98, 1993. 

 

LEDRU, M. P.; BERTAUX, J.; SIFEDDINE, A.; SUGUIO, K. Absence of last glacial 

maximum records in lowland tropical forest. Quaternary Research, v. 49, p. 233–237, 1998. 

 

LEDRU, M. P.; CORDEIRO, R. C.; LANDIM, J. M.; MARTIN, L.; MOURGUIART, P. 

SIFEDDINE, A.; TURCQ, B. Late-glacial cooling in Amazonia inferred from pollen at Lagoa 

do Caçó, Northern Brazil. Quaternary Research, v. 55, p. 47-56, 2001. 

 

LEDRU, M. P.; MOURGUIART, P. Late glacial vegetation records in the Americas and 

climatic implications. In: MARKGRAF, V. (Ed.). Interhemispheric Climate Linkages. New 

York: Academic Press, 2001. p. 371–390. 

 

LEDRU, M. P.; SALATINO, M. L. F.; CECCANTINI, G.; SALATINO, A.; PINHEIRO, F.; 

PINTAUD, J.-C.Regional assessment of the impacto f climatic change on the distribution of a 

tropical conifer in the lowlands of South America.Diversity and Diversity, v. 13, p. 761-771,  

2007. 

 

LIEBMANN, B.; KILADIS, G. N.; MARENGO, J. A.; AMBRIZZI, T.; GLICK, J. D. 

Submonthly convective variability over South America and the South Atlantic Convergence 

Zone. Journal of Climate, Oxford, v. 12, p. 1877-1891, 1999. 

 



105 
 

LIEBMANN, B.; KILADIS, G. N.; VERA, C. S.; SAULO, A. C.; CARVALHO, L. M. V.  

Subseasonal variations of rainfall in South America in the vicinity of the low-level jet east of 

the Andes and comparison to those in the South Atlantic convergence zone.Journal of 

Climate, Oxford,v. 17, p. 3829-3842, 2004. 

 

LIU, K.-B.; COLINVAUX, P. A.A 5200-year history of Amazon rain forest.Journal of 

Biogeography, Oxford, v. 15, p. 231–48, 1988. 

 

LIU, K.-B.; COLINVAUX, P. A. Forest changes in the Amazon basin during the last glacial 

maximum.Nature, London, v. 318, p. 556-557, 1985. 

 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 

doBrasil. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2002. v. 1, 384 p.  

 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreasnativas do Brasil. 2. ed. Nova Odessa, SP: Ed. Plantarum, 1998. 352p. 

 

LORENZI H. Botânica Sistemática. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2005. 608 p. 

 

LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: aquáticas, parasitas e tóxicas. Nova Odessa: 

Instituto Plantarum, 2000. 

 

LORENZI, H. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 3. ed. São 

Paulo: Ed. Plantarum, 2001. 1088 p. 

 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M.; MADEIROS-COSTA, J. T.; CERQUEIRA, L. S. C.; 

FERREIRA, E. Palmeiras Brasileiras e Exóticas Cultivadas. Nova Odessa: Plantarum, 

2014. 

 

MAITELLI, G. T.; MIRANDA, L. B. S.; CLAIRAY, M.; BARIOU, R. 

Écosystèmesnaturelsetoccupationdu sol em Amazoniematogrossense: une 

caractérisationrégionale. In: DUBREUIL  V. et al. Environnement et télédétection au Brésil. 

France: Presses Universitaires de Rennes, 2002. p. 19-30. 

 



106 
 

MANABE, S; STOUFER, R. J. Coupled ocean-atmosphere model response to freshwater 

input: comparision to Younger Dryas Event. Paleocenography, v. 12, p. 321-336, 1997. 

 

MARCHANT, R.; ALMEIDA, L.; BEHLING, H.; BERRÍO, J. C.; BUSH, M.; CLEEF, A.; 

DUIVENVOORDEN, J.; KAPPELLE, M.; DE OLIVEIRA, P.; TEIXEIRA DE OLIVEIRA-

FILHO, A.; LOZANO-GARCIA, S.; HOOGHIEMSTRA, H.; LEDRU, M.-P.; LUDLOW-

WIECHERS, B.; MARKGRAF, V.; MANCINI, V.; PAEZ, M.; PRIETO, A.; RANGEL, O.; 

SALGADO- LABOURIAU, M.-L. Distribution and ecology of parent taxa of pollen lodged 

within the Latin American Pollen Database. ReviewofPalaeobotanyandPalynology, 

Amsterdam, v. 121, p. 1–75, 2002. 

 

MARENGO, J. A; ALVES, L.; VALVERDE, M.; ROCHA, R.; LABORBE, R. Eventos 

extremos em cenários regionalizados de clima no Brasil e América do Sul para o Século 

XXI: projeções de clima futuro usando três modelos regionais. CachoeiraPaulista: 

MMA/INPE/CPTEC, 2007. 54 p. 

 

MARENGO, J. A.; LIEBMANN, B.; KOUSKY V. E; FILIZOLA, N. P.; WAINER, I. Onset 

and End of the rainy season in the Brazilian Amazon Basin. Journal of Climate, Oxford, v. 

14, p. 833-852, 2001. 

 

MARENGO, J. A.; ROGERS, J. C. Polar air outbreaks in the Americas: Assessments and 

impacts during modern and past climates. In: MARKGRAF, V. (Ed.) Interhemispheric 

Climate Linkages. San Diego: Academic Press, 2001. p. 31–51.  

MARENGO, J. A.; SOARES, W. R.; SAULO, C.; NICOLINI, M. Climatology of the low 

level jet east of the Andes as derived from the NCEP-NCAR reanalyses: Characteristics and 

temporal variability. Journal of Climate, Oxford, v. 17, p. 2261-2280, 2004. 

 

MARENGO, J.; NOBRE, C.The Hydroclimatological framework in Amazonia. In: RICHEY, 

J.; McCLAINE, M.; VICTORIA, R. (Eds.). Biogeochemistry of Amazonia. Oxford: 

University Press,  2001. p. 17–42. 

 

MARTIN, L.; BERTAUX, J.; CORREGE, T.; LEDRU, M.-P.; MOURGUIART, P.; 

SIFEDDINE, A.; SOUBIÉS, F.; WIRRMANN, D.; SUGUIO, K.; TURCQ, B. Astronomical 



107 
 

forcing of contrasting rainfall changes in tropical South America between 12400 and 8800 cal 

years B.P. Quaternary Research, v. 47, p. 117– 122, 1997. 

 

MARTINS, G. S. Utilização de carbono grafítico como indicador de queimadas em 

registros holocenicos e de mudança do uso da terra. Niterói, 2012. 138 f. Dissertação 

(Mestrado em Geociências – Geoquímica Ambiental) - Programa de Geoquímica Ambiental, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 

 

MASLIN, A. M.; BURNS, S. J. Reconstruction of the Amazon Basin effective moisture 

availability over the past 14,000 years.Science, v. 290, p. 2285-2291, 2001. 

 

MAYLE, E. F.; POWER, M. J. Impact of a drier Early–Mid-Holocene climate upon 

Amazonian forests.Philosophical Transactions of the Royal Society, v. 363, p. 1829–1838, 

2008. 

 

MAYLE, F.; BURN, M. J.; POWER, M.; URREGO, D. H. Vegetation and fire at the Last 

Glacial Maximum in tropical South America. In: VIMEUX, F. et al. (Eds.) Past climate 

variability in South America and surrounding regions. New York: Springer, 2009. 

 

MAYLE, F. A.; BURBRIDGE, R.; KILLEEN, T. J. Millennial-scale dynamics of southern 

Amazonian rain forests.Science, v. 290, p. 2291-2294, 2000. 

 

MAYLE, F. E.; BEERLING, D. J. Late Quaternary changes in Amazonian ecosystems and 

their implications for global carbon cycling.Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, Amsterdam, v. 214, p. 11-25, 2004. 

 

MAYEWSKIN, A.; ROHLINGB, E. E.; CURT STAGERC, J.; KARLÉ, W.; MAASCH, K. 

A.; MEEKERE, L. D.; MEYERSON, E. A.; GASSEF, F.; VAN KREVELDG, S.; 

HOLMGREN, K.; LEE-THORP, J.; ROSQVIST, G.; RACK, F.; STAUBWASSERJ, M.; 

SCHNEIDERK, R.; STEIG, E. J. Holocene climate variability. Quaternary Research, v. 62, 

p. 243-255, 2004. 

 



108 
 

MECHOSO, C. R.; ROBERTSON, A. W.; ROPELEWSKI, C. F.; GRIMM, A. M.: The 

American monsoon systems: An introduction. In: CHANG, C.-P. et al. (Eds.). The Global 

Monsoon System: Research and Forecast. London: World Scientific, 2005. p. 197-206.  

 

MECHOSO, C. R.; ROBERTSON, A. W.; ROPELEWSKI, C. F.; GRIMM, A. M.The 

American Monsoon Systems. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON MONSOONS, 3., 

2004, Hangzhou, China. Proceedings… Hangzhou: World Meteorological Organization, 

2004. p. 89-98. 

 

MEDEIROS, M. B.; MIRANDA, H. S. Mortalidade pós-fogo em espécies lenhosas de campo 

sujo submetido a três queimadas prescritas anuais. Acta BotanicaBrasilica, Porto Alegre, v. 

19, p. 493-500, 2005. 

 

MÉIO1, B. B.; FREITAS, C. V.; JATOBÁ L.; SILVA, M. E. F.; RIBEIRO, J. F.;, 

RAIMUNDO, HENRIQUES P. B. Influência da flora das florestas Amazônica e Atlântica na 

vegetação do cerrado sensu stricto. Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 

437-444, 2003. 

 

MELILLO, J. M.; MCGUIRE, A. D.; KICKLIGHTER, D. W.; MOORE III, B.; C. J. 

VOROSMARTY, C. J.; SCHLOSS, A. L. Global climatechangeandterrestrial net 

primaryproduction. Nature, London, v. 363, p. 234–240, 1993. 

 

MENESES, M. E.; COSTA, J. A. V.; COSTA, M. L. Os lagos do lavrado de Boa Vista - 

Roraima: fisiografia, físico-química das águas, mineralogia e química dos sedimentos. 

Revista Brasileira de Geociências, v. 37, n. 3, p. 478-489, 2007. 

 

MENON, S.; HANSEN, J. E.; NAZARENKO, L.; LUO, Y. 

Climateeffectsofblackcarbonaerosols in China andIndia. Science, v. 297, p. 2250-2253, 2002. 

 

MILANKOVITCH, M. TheorieMathematique des PhenomenesThermiquesproduits par 

la Radiation Solaire. Paris: Gauthier-Villars, 1920. 338 p. 

 



109 
 

MIRANDA, I. S.; CARNEIRO FILHO, A. Similaridade florística de algumas savanas 

amazônicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Botânica, v. 10, n. 2, p. 249-

267, 1994. 

 

MIX, A. C.; MOREY, A. E.; PISIAS, N. G.; HOSTETLER, S. W. Foraminiferal faunal 

estimates of paleotemperature: Circumventing the no-analog problem yields cool ice age 

tropics. Paleoceanography, v. 14, p. 350-359, 1999. 

 

MOORE, P. D.; WEBB, J. A.An illustrated guide to pollen analysis. London: Hodder and 

stoughtonm, 1978. p. 133. 

 

MOORE, P. D.; WEBB, J. A.; COLLINSON, M. E. Pollen analysis. England: Blackwell, 

1998. 216 p. 

 

MOORE, P. D.; WEBB, J. A.; COLLINSON, M. E. Pollen Analysis. Oxford: Blackwell 

Scientific Publications, 1991. 

 

MORAN, J. M.; MORGAN, M. D. Meteorology: the atmosphere and the science of wather. 

Burgess Pub., 1986. 502 p. 

 

MOREIRA, A. G. Effects of fire protection on savanna structure in central Brazil. 

JournalofBiogeography, Oxford, v. 27, p. 1021-1029, 2000. 

 

MOREIRA, L. S.; TURCQ, B. J.; MOREIRA-TURCQ, P. F.; CORDEIRO, R. C. 

Reconstituição paleoambiental do Lago Santa Ninha, Várzea do Lago Grande de Curuai, Pará, 

Brasil.  ActaAmazônica, Manuas, v. 39, n. 3, p.  609 – 616, 2009.  

 

MOURGUIART, P.; LEDRU, M.-P.Last Glacial Maximum in an Andean cloud forest 

environment (Eastern Cordillera, Bolivia).Geology, v. 31, n. 3, p. 195-198, 2003. 

 

MOY, C. M.; SELTZER, G. O.; RODBELL, D. T.; Anderson, D. M. Variability of El 

Niño/Southern Oscillation activity at millennial timescales during the Holocene 

epoch.Nature, London, v. 420, p. 162–164, 2002. 

 



110 
 

NOBRE, P.; SHUKLA, J. Variations of sea surface temperature, wind stress and rainfall over 

the tropical Atlantic and South America.Journal of Climate, Oxford, v. 9, p. 2464–2479, 

1996. 

 

NOGUÉS-PAEGLE, J.; BYERLE, L. A.; MO, K. Intraseasonal modulation of South 

American summer precipitation.Monthly Weather Review, v. 128, p. 837-850, 2000. 

 

NOGUÉS-PAEGLE, J.; MO, K. C. Alternating wet and dry conditions over the South 

America during summer. Monthly Weather Review, v. 125, p. 279-291, 1997. 

NOGUÉS-PAEGLE, J.; MECHOSO, C. R.; FU, R., BERBERY, E. H.; CHAO, W. C.; 

CHEN, T.; COOK, K.; DIAZ, A. F.; ENFIELD, D.; FERREIRA, R.; GRIMM, A. M.; 

KOUSKY, V.; LIEBMANN, B.; MARENGO, J.; MO, K.; NEELIN, J. D.; PAEGLE, J.; 

ROBERTSON, A. W.; SETH, A.; VERA, C. S.; ZHOU, J. Progress in pan american 

CLIVAR research: understanding the South American monsoon. Meteorologica, v. 27, n.1-2, 

p. 1-30, 2002. 

 

NOGUEIRA NETO, P. Savanas neotropicais: uma proposta de taxonomia para os cerrados e 

outros geobiomas climáticos. São Paulo: EditoraTecnapis, 1991. 39 p. 

 

NORDT, L. E.; BOUTTON, T. E.; HALLMARK, C. T.; WATERS, M. R. Late Quaternary 

vegetation and climate changes in central Texas based on the isotopic composition of organic 

carbon. Quaternary Research, v. 41, p. 109-120, 1994. 

 

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; CARVALHO, D. A.; VILELA, E. A.; CURI, N.; FONTES, M. 

A.L. Diversity and structure of tree community of a fragment of tropical secondary 

forest of the Brazilian Atlantic Forest domain 15 and 40 years after logging. Revista 

Brasileira de Botânica, São Paulo,v. 27, n. 4, p. 685-701, 2004. 

 

OLIVEIRA FILHO, A. T.; RATTER, J. A. Vegetationphysiognomiesandwoody flora ofthe 

cerrado biome. In: OLIVEIRA, P. S., MARQUIS, R. J. (Eds.) The cerrados ofBrazil. 

Ecology an natural history of a Neotropical savanna. New York: Columbia University Press, 

2002. p. 91-120. 

 



111 
 

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; RATTER, J. A.A study of the origin of central Brazilian forests 

by the analysis of plant distribution patterns.Edinburgh JournalofBotany, v. 52, p. 141-194, 

1995. 

 

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; SHEPHERD, G. J.; MARTINS, F. R.; STUBBLEBINE, W. H. 

1990. Environmental factors affecting physiognomic and floristic variation in an area of 

cerrado in central Brazil. Journal of Tropical Ecology, v. 5, p. 413-451, 1990. 

 

ORTLIEB , L.; MACHARE, J. Former El Niño events: records from western South America. 

Global and Planetary Change, Amsterdam, v. 7, p. 181-202, 1993. 

 

OTTO-BLIESNER, B. L. El Nino/La Nina and Sahel precipitation during the middle 

Holocene.Geophysical Research Letters, Washington, v. 26, p. 87–89, 1999. 

 

OVERPECK, J. T.; RIND, D.; HEALY, R.; LACIS, A. Possible role of dust-induced regional 

warming in abrupt climate change during the last glacial period. Nature, London, v. 384, p. 

447-449, 1996. 

 

OVIEDO, A.; VALDES, G. F. Historia general y natural de lasIndias. Madrid, 1851. 

 

PADUANO, G. M.; BUSH, M. B; BAKER, P. A.; FRITZ, S. C.; SELTZER, G. O.A 

vegetation and fire history of Lake Titicaca since the Last Glacial 

Maximum.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 194, p. 

259–279, 2003. 

 

PENNINGTON, W. The origin of pollen in lake sediments: na enclosed lake compared with 

one receiving inflow streams. New Phytologist, v. 83, n. 1, p. 189-213, 1979. 

 

PETERSON, L. C.; HAUG, G. H.; HUGHEN, K. A.; RÖHL, U. Rapid changes in the 

hydrologic cycle of the tropical Atlantic during the Last Glacial. Science, v. 290, p. 1947–

1951, 2000. 

 

PESSENDA, L. C. R.; GOMES, B. M.; ARAVENA, R.; RIBEIRO, A. S.; BOULET, R.; 

GOUVEIA, S. E. M. The carbon isotope record in soils along a forest– cerrado ecosystem 



112 
 

transect: Implication for vegetation changes in Rondonia State, southwestern Brazilian 

Amazon region. The Holocene, v. 8, p. 631– 635, 1998. 

 

PESSENDA, L. C. R.; GOUVEIA, S. E. M.; RIBEIRO, A. S.; DE OLIVEIRA, P. E.; 

ARAVENA, R. Late Pleistocene and Holocene vegetation changes in northeastern Brazil 

determined from carbon isotopes and charcoal records in soils. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam,v. 297, p. 597-608, 2010. 

 

PETIT, J. R.; BASILE, I.; LERUYUET, A.; RAYNAUD, D.; LORIUS, C.; JOUZEL, J.; 

STIEVENARD, M.; LIPENKOV, V.Y.; BARKOV, N. I.; KUDRYASHOV, B. B.; DAVIS, 

M.; SALTZMAN, E.; KOTLYAKOV, V. Fours climate cycles in the Vostok ice core. 

Nature, London, v. 387, p. 387-359, 1997. 

 

PETIT, J. R.; JOUSELT, J.; RAYNAUD, D.; BARKOV, J.-M.; BASILE, I.; BENDERS, M.; 

CHAPPELLAZ, J.; DAVISK, M.; DELAYGUE, J.; DELMOTTE, M.; KOTJYAKOV, V. 

M.; LEGRAND, M.; LIPENKOV, V. Y.; LORIUS, C.; PÉ PIN, L.; RITZ, C.; 

SALTZMANK, E.; STIEVENARD, M. Climate and atmospheric history of the past 420,000 

years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature, London,v. 399, p. 429-436, 1999. 

 

PINHEIRO, M. H. O.; MONTEIRO, R. Florística de uma Floresta Estacional Semidecidual, 

localizada em ecótonosavânico-florestal, no município de Bauru, SP, Brasil. Acta 

BotanicaBrasilica, Porto Alegre, v. 22, n. 4, p. 1085-1094, 2008.  

 

PINTO, J. R. R.; OLIVEIRA FILHO, A. T. Perfil florístico e estrutura da comunidade arbórea 

de uma floresta de vale no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil. 

Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v. 22, p. 53-67, 1999. 

 

PIRES, J. M.; PRANCE, G. T. The vegetationtypesoftheBrazilianAmazon. In: PRANCE, G. 

T.; LOVEJOY, T. E. (Eds). Amazonia.Oxford: Pergamon, 1985. p. 109-145. 

 

PRADO, D. E.; GIBBS, P. E. Patterns of species distribution in the dry seasonal forests of 

South America.Annals of the Missouri Botanical Garden, v. 80, p. 902-927, 1993. 

 



113 
 

PRAGLOWSKY, J. R. On the swelling of pollen grain in glycerine jelly.BotaniskaNotiser, 

v. 112, n. 2, p. 175-177, 1959. 

 

PRANCE, G. T. Biological Diversification in the Tropics emCromínia, GO. 1982. 714 f. 

Unpublished Thesis-- University of Brasília, Columbia University Press, New York. 1982. 

 

PROJETO RADAMBRASIL. Levantamento de recursos naturais: Folha SC. 21/Juruena 

geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso do potencial da terra. Rio de Janeiro: 

Gráfica Alvorada Ltda., 1980. 

 

RIBEIRO, J. F.; SANO, S. M.; MACÊDO, J.; SILVA, J. A. Os principais tipos 

fitofisionômicos da região dos Cerrados. Planaltina: EMBRAPA, CPAC, 1983. 28p. 

(Boletim de Pesquisa, 21) 

 

RIBEIRO, J. F.; WALTER, B. M. T. Fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO, S. M.; 

ALMEIDA, S. P. (Eds.). Cerrado: ambiente e flora. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 2008. p. 

89-166.  

 

RIEDINGER, M. A.; STEINITZ-KANNAN, M.; LAST, W. M.; BRENNER, M., A. ~6100 

14C yr record of El Nin˜o activity from the Galapagos Islands.JournalofPaleolimnology, v. 

27, p. 1–7, 2002. 

 

RIZZINI, C. T. Nota prévia sobre a vegetação fitogeográfica do Brasil. Separata da Revista 

Brasileira de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro (Brasil): Conselho Nacional de 

Geografia, 1963. 

 

RIZZINI, C. T. Tratado de fitogeografia do Brasil. São Paulo: Hucitec e USP, 1976. 327 p.  

 

RIZZINI, C. T. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, sociológicos e 

florísticos. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1997. 

 

RIZZINI, C. T.; HERINGER, E. P. Studies on the underground organs of trees and shrubs 

from some southern Brazilian savannas.Anais da Academia Brasileira de Ciencias, v. 34, p. 

235–247. 1962. 



114 
 

 

RODRIGUES, R. A. R. Mudanças Climáticas na Amazônia Sul (Alta Floresta/MT, São 

Benedito/PA),comparativo entre eventos de mudanças do uso da terra e registros 

Paleoclimáticos. Niterói, 2010. 138 f. Tese (Doutorado em Geociências – Geoquímica 

Ambiental) – Programa de Geoquímica Ambiental, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2010. p. 209. 

 

RUDDIMAN, W. F. The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago. 

Climatic Change, v. 61, p. 261-293, 2003. 

 

RÜHLEMANN, C.; MULITZA, S.; MÜLLER, P. J.; WEFER, G.; ZAHN, R. Warming of the 

tropical Atlantic Ocean and slowdown of the thermohaline circulation during the last 

deglaciation. Nature, London, v. 402, p. 511–514, 1999. 

 

RULL, V. Biogeographical and evolutionary considerations of Mauritia(Arecaceae), based on 

palynological evidence.Review of Palaeobotany and Palynology, Amsterdam, v. 100, p. 

109-122, 1998. 

 

RULL, V. Contribucion a la paleoecolog|¤a de Pantepui y la Gran Sabana 

(Guayanavenezolana): clima, biogeografía y ecología. ScientiaGuaianae, v. 2, p. 1-133, 

1991. 

 

SALGADO-LABOURIAU, M. L. A pollen diagram of the Pleistocene-Holocene boundary of 

Lake Valencia, Venezuela.ReviewofPalaeobotanyandPalynology, Amsterdam, v. 30, p. 

297-312, 1980. 

 

SALGADO-LABOURIAU, M. L. Critérios e Técnicas para o Quaternário. São Paulo: 

EdgardBlüched, 2007. 440 p. 

 

SALGADO-LABOURIAU, M. L. Late Quaternary palaeoclimate in the savannas of South 

America.JournalofQuaternary Science, Harlow, v. 12, n. 5, p. 371-379, 1997. 

 

SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; DE RIBEIRO, J. F. Cerrado: ecologia e flora. Brasília: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2008. v. 1, p. 1279. 



115 
 

 

SANTOS, G. M.; GOMES, P. R. S.; ANJOS, R. M.; CORDEIRO, R. C.; TURCQ, B. J.; 

SIFEDDINE, A.; DI TADA, M. L.; CRESSWELL, R. G.; FIFIELD, L. K. 14C AMS 

datingoffires in the central Amazonrainforest. Methods in Physics Research, v. 172, p. 761–

766, 2000. 

 

SARMIENTO, G. The ecology of neotropical savannas. USA: Harward University Press, 

1984. 235 p. 

 

SERVANT, M.; FONTES, J. C.; RIEU, M.; SALIÈGE, J. F. Phases 

climatiquesaridesholocènesdans le sud-ouest de l‟Amazonie (Bolivie).ComptesRendus de 

l'AcadémiedesSciences, Paris,v. 2, n. 292, p. 1295-1297, 1981. 

 

SETTE, D. M. Os climas do Cerrado do centro-oeste. Revista Brasileira de Climatologia, v. 

1, n. 1, p. 29-42, 2005. 

 

SHIN, S. I.; LIU, Z.; OTTO-BLIESNER, B. L.; BRADY, E. C.; KUTZ- BACH, J. E.; 

HARRISON, S. P. A simulation of the Last Glacial Maximum Climate using the NCAR 

CSM.ClimateDynamic, v. 20, p. 127–151, 2003. 

 

SIFEDDINE, A.; BERTAUX, J.; LAGGOUN-DÉFARGET, F. Etude de lasedimentation 

lacustre d‟un site de forêt d‟altitude de Andes centrales (Bolivie): 

implicationspaleoclimatiques. Bulletin de laSocieteGeologique de France, v. 169, n. 3, p. 

395-402, 1998.  

 

SIFEDDINE, A.; BERTAUX, J.; MOURGUIART, PH.; DISNAR, J. R.; LAGGOUN-

DEFARGE, F. Etude de lasedimentation lacustre d‟un site de foret d‟altitude des Andes 

centrales (Bolivie), Implicationspaleoclimatiques. Bulletin de laSocieteGeologique de 

France, v. 169, p. 395–402, 1998. 

 

SIFEDDINE, A.; FROHLICH, F.; FOURNIER, M.; MARTIN, L.; SERVANT, M.; 

SOUBIES, F.; TURQ, B.; SUGUIO, K. & C. VOLKMER-RIBEIRO. La sédimen- tation 

lacustre indicateur de changementsdespaléoenvironnementsaucoursdes 30,000 



116 
 

dernièresannées (Carajás, Amazonie, Brésil). Comptes Rendus de l'AcadémiedesSciences, 

Paris, v. 318, n. 2, p. 1.645- 52, 1994. 

 

SIFEDDINE, A.; MARTIN, L.; TURCQ, B.; RIBEIRO, C. V.; SOUBIES, F.; CORDEIRO, 

R. C.; SUGUIO, K. VariationsoftheAmazonianrainforestenvironment: a 

sedimentologicalrecordcovering 30,000 years. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, Amsterdam, v. 168, p. 221-235, 2001. 

 

SILVA DIAS, P. L.; SILVA DIAS, M. A.; BRACONNOT, P.; TURC, B. Evaluation of 

Model Simulation of 6k and Present Climate in South America. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 12., 2002, Foz do Iguaçu. Anais... São Paulo: USP, 

2002. 

 

SILVA DIAS, P. L.; TURCQ, B; SILVA DIAS, M. A. F.; BRACONNOT, P.; JORGETTI, T. 

Mid-HoloceneClimateof Tropical South America: a model-data approach.In:VIMEUX, F.; 

SYLVESTRE F.; KHODRI, M. (Eds.). Past Climate Variability in South America and  

Surrounding Regions: from the Last Glacial to the Holocene. New York: Springer,2009. p. 

259-278. 

 

SILVA DIAS, P.; MARENGO J. A. Águas Atmosféricas. In: IEA/USP. (Org.). Águas doces 

no Brasil - capital ecológico, usos múltiplos, exploração racional e conservação. Brasil: 

CNPq, IEA-USP, SP-Brasil, 2002. p. 65- 116. 

 

SMITH, L. B. Origins of the flora of southern Brazil. Contributions from the United States 

National Herbarium, v. 35, p. 215-249, 1962. 

 

SOUZA, M. M. Palinologia em sedimentos quaternários localizados na estação do 

Instituto Florestal de Jataí, SP. Campinas, 2010. 89f.  Dissertação (Mestrado) – Instituto de 

Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 

 

STEIG, E. J. How well can we parameterize past accumulation rates in polar ice sheets? 

Annals of Glaciology, v. 25, p. 66-422. 1997. 

 



117 
 

STUTE, M.; FORSTER, M.; FRISCHKOM, H.; SEREJO, A.; CLARK, J.; SCHLOSSER, P.; 

BROECKER, W.; BONANI, G. Cooling of tropical Brazil (5°C) during the Last Glacial 

Maximum. Science, v. 269, p. 379–383, 1995. 

 

SUGUIO, K.; MARTIN, L.; BITTENCOURT, A. C. S. P.; DOMINGUEZ, J. M. L.; 

FLEXOR, J.M.; AZEVEDO, A. E. G. Flutuações do nível relativo do mar durante o 

Quaternário superior ao longo do litoral brasileiro e suas implicações na sedimentação 

costeira. Revista Brasileira de Geociências, v. 15, p. 273–286, 1985. 

 

SYLVESTRE, L. Notas nomenclaturais em Aspleniaceae (Polypodiopsida) ocorrentes no 

Brasil. Rodriguésia, v. 61, n. 1, p. 109-114, 2010. 

 

TAUBER, H. Differential pollen dispersion and the interpretation of pollen diagrams. 

DanmarksGeologiskeUndersoegelse, v. 89, p. 1 – 69, 1965. 

 

TAUBER, H. Investigations of the mode of pollen transfer in forested areas.Reviewof 

PalaeobotanyandPalynology,Amsterdam,v. 3, p. 277-286, 1967. 

 

THIAGO, L. E. U.; BARROS, M. A.; BARTH, O. M. Deposição Palinológica Atual em 

Sedimentos de Superfície do Solo no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul (Estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro). Anuário do Instituto de Geociências, v. 30 -2, p. 55-64, 2007.  

 

THOMAZ, S. M.; BINI, L. M. Ecologia e manejo de macrófitas aquáticas. Maringá: 

UniversidadeEstadual de Maringá, 2003. 

TIAN, H.; MELILLO, J. M.; KICKLIGHTER, D. W.; MCGUIRE, A. D.; HELFRICH III, J.; 

MOORE III, B.; VFRFSMARTY, C. J. Climatic and biotic controls on annual carbon storage 

in Amazonian ecosystems. Global Ecology and Biogeography, Oxford,v. 9, p. 315–335, 

2000. 

 

TOLEDO, M. B. Holocene vegetation and climate history of savanna-forest ecotones in 

northeastern Amazonia.Florida, 2004. Tese (Doutorado) - Florida Instituteof Technology, 

Melbourne, 2004. 

 



118 
 

TOLEDO, M. B.; BUSH, M. B.A mid-Holocene environmental change in Amazonian 

savannas.Journal of Biogeography, Oxford, v. 34, p. 1313–1326, 2007. 

 

TRICART, J. Existence de périodessèches au Quaternaire en Amazonieetdans les regions 

voisines. Revue GéomorphologieDynamique, v. 4, p. 145-58, 1974. 

 

TURCQ, B.; ALBUQUERQUE, A. L. S.; CORDEIRO, R. C.; SIFEDDINE, A.; SIMOES 

FILHO, F. F. L.; SOUZA, A. G.; ABRAO, J. J; OLIVEIRA, F. B. L.; SILVA, A. O.; 

CAPITANEO, J. Accumulation of organic carbon in five Brazilian lakes during the Holocene. 

Sedimentary Geology, v. 148, n. 1-2, p. 319-342, 2002a. 

 

TURCQ, B.; CORDEIRO, R. C.; SIFEDDINE, A.; SIMÕES FILHO, F. F. L.; 

ALBUQUERQUE, A. L. S.; ABRÃO, J. J. Carbon storage in Amazonia during the Last 

Glacial maximum: secondary data and uncertainties. Chemosphere, Oxford, v. 49, p. 821-

835, 2002b. 

 

TURCQ, B.; SUGUIO, K.; MARTIN, L.; FLEXOR, J. M. Registros milenares nos 

sedimentos dos lagos da serra de Carajás. Ciência Hoje, v. 16, n. 93, p. 31-35, 1998. 

 

UHL, C.; CLARK, K.; CLARK, H.; MURPHY, P. Early plant succession after cutting and 

burning in the upper Rio Negro region of the Amazon Basin. TheJournal of Ecology, 

Oxford, v. 69, p. 631-649, 1981. 

 

UHL, C.; KAUFFMAN, J. B. Deforestation, fire susceptibility, and potential tree responses to 

fire in the eastern Amazon. Ecology, v. 71, p. 437-449, 1990. 

 

VALDES, P. South American palaeoclimate model simulations: how reliable are the models. 

Journal of Quaternary Science, Harlow, v. 15, p. 357–368, 2000. 

 

VAN DER HAMMEN, T. Plioceno y Cuaternariodel Altiplano de Bogotá y alrededores. 

Análisis geográficos, v. 24, p. 142, 1995. 

 

VAN DER HAMMEN, T.; ABSY, M. L. Amazonia during the last glacial.Palaeogeographv, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 109, p. 247-261, 1994. 



119 
 

 

VAN DER HAMMEN, T.; DUIVENVOORDEN, J. F.; LIPS, J. M.; URREGO, L. E.; 

ESPEJO, N. Late Quaternary of the middle Caqueta River area (Colombian Amazonia). 

Journal of Quaternary Science, Harlow, v. 7, p. 45–55, 1992a. 

 

VAN DER HAMMEN, T.; HOOGHIEMSTRA, H. Neogene and Quaternary history of 

vegetation, climate, and plant diversity in Amazonia.Quaternary Science Reviews, Oxford, 

v. 19, p. 725–742, 2000. 

 

VAN DER HAMMEN, T.; URREGO, L. E.; ESPEJO, N.; DUIVENVOORDEN, J.F.; LIPS, 

J.M. Late-glacial and Holocene sedimentation and fluctuations of river water level in the 

Caqueta area Colombian Amazonia. Quaternary Science Reviews,Oxford,v. 7, p. 57–67, 

1992b. 

VAN GELL, B.; VAN DER HAMMEN, T. Zygnemataceae in Quaternary Colombian 

sediments.Review of Palaeobotany and Palynology, Amsterdam, v. 25, n. 5, p. 377-392, 

1978. 

 

VANZOLINI, P. E. Paleoclimales, relief, and species multiplication in equatorial forests. In: 

MEGGERS, B. J.; AYENSU, E. S.; DUCKWORTH, W. D. (Eds.). Tropical forest 

ecosystems in Africa and South America: a comparative review. Washington, D.C.: 

Smithsonian Institution Press, 1973. p. 255-258.           

 

VANZOLINI, P. E.; WILLIAMS, E. E. South American Anoles: The geographic 

differentiation and evolution of the Anolischrysolepis species group (Sauria, Iguanidae). 

Arquivos de Zoologia, v. 19, p. 1-298, 1970.  

 

VEIGA, A. T. C., DARDENNE. M. A.; SALOMÃO, E. P. Geologia dos aluviõesauriferos e 

estaniferos da Amazónia. In: CONGRESSO DE GEOLOGIA, 35., 1988, Belém. Anais... 

Pará: Sociedade Brasileira de Geologia, 1988. p. 164-177.  

 

VELOSO, H. P. Contribuição à fitogeografia do Brasil: a flora através dos tempos. OsAnais 

Brasileiros de Economia Florestal, v.6, p. 3-26, 1964. 

 



120 
 

VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. R.; LIMA, J. C. A. Classificação da Vegetação 

Brasileira, adaptada a um sistema universal. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Rio de Janeiro, 1991. 

 

VERA, C.; HIGGINS, W.; AMADOR, J.; AMBRIZZI, T.; GARREAUD, R.; GOCHIS, D.; 

LETTENMAIER, D. D.; MARENGO, J.; MECHOSO, C. R.; NOGUÉS-PAEGLE, J.; SILVA 

DIAS, P. L.; ZHANG, C. A unified view of the American Monsoon Systems.Journal of 

Climate especial, Science Conference, 2005. 

 

VERA, C.; SILVESTRI, G.; LIEBMANN, B.; GONZÁLEZ, P. Climate change scenarios for 

seasonal precipitation in South America from IPCC-AR4 

models.GeophysicalResearchLetters, Washington,v. 33, 2006. 

 

VIDOTTO, E.; PESSENDA, L. C.; RIBEIRO, A. S.; FREITAS, H. A.; BENDASSOLLI, J. 

A. Dinâmica do ecótono floresta-campo no sul do estado do Amazonas no Holoceno, através 

de estudos isotópicos e fitossociológicos. Acta Amazonia, Manaus, v. 37, n. 3, p. 385–400, 

2007. 

 

WALTER, B. H. Fitofisionomias do bioma Cerrado: síntese terminológica e relações 

florísticas. Brasília, 2006. Tese (Doutorado em Ecologia)- Universidade de Brasília, Brasília. 

2006. 

 

WEBB, R. S; RIND, D. H; LEHMAN, S. J.; HEALY, R. J.; SIGMAN, D. Influence of ocean 

heat transport of the climate of the last glacial maximum. Nature, London, v. 385, p. 695-

699, 1997. 

 

WENG, C.; HOOGHIEMSTRA, H.; DUIVENVOORDEN, J. F. Challenges in estimating 

past plant diversity from fossil pollen data: statistical assessment, problems, and possible 

solutions. Diversity and Distributions, Oxford, v. 12, p. 310-318, 2006. 

 

WESSELINGH, F. P.; HOORN, C.; KROONENBERG, S. B; ANTONELLI, A.; 

LUNDBERG, J. G.; VONHOF, H. B.; HOOGHIEMSTRA, H. On the Origin of Amazonian 

Landscapes and Biodiversity: a Synthesis. In: HOORN, C.; WESSELINGH, P. (Eds.).  



121 
 

Amazonia: Landscape andSpecies Evolution: a look into the past. Oxford: Wiley-Blackwell, 

2010. p. 421-431.  

 

WHITNEY, B. S.; MAYLE, F. E.; PUNYASENAS, W.; FIZPATRICK, K. A.; BURN, M. J.; 

GUILLEN, R.; CHAVEZ, E.; MANN, D.; PENNINGTON, R. T.; METCALFE, S. E. A 45 

kyrpalaeoclimate record from the lowland interior of tropical South 

America.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam,v. 307, p. 177-

192, 2011. 

 

WILLE, M.; HOOGHIEMSTRA, H.; VAN GEEL, B.; BEHLING, H.; DE JONG, A.;  VAN 

DER BORG, K. Submillennium-scale migrations of the rainforest-savanna boundary in 

Colombia: 14C wiggle-matching and pollen analysis of core Las Margaritas. 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 193, p. 201-223, 

2003. 

 

WING, S.; HERRERA, F.; JARAMILLO, C. A Paleocene flora from the Cerrejon formation, 

Guajira Peninsula, northeastern Colombia. In: INTERNATIONAL ORGANIZATION OF 

PALEOBOTANY CONFERENCE (IOPC), 74., 2004, Bariloche. Anais ... Argentina: IOPC, 

2004. p. 146–147. 

 

WITTMANN, F.; SCHÖNGART, J.; JUNK, W.J. Phytogeography species diversity, 

community structure and dynamics of central Amazonian floodplain forests. In: PAROLIN, 

P.; WITTMANN, F.; SCHÖNGART, J. (Eds.). Central Amazonian floodplain forests: 

ecophysiology, biodiversityand sustainable management. Heidelberg: Springer Verlag, 2010. 

101 p. 

 

YBERT, J. P. Apports de lapalynologie à laconnaissance de l'historiédulac Titicaca (Bolivie-

Pérou) aucoursduQuaternairerécent. Travaux de la Section Scientifiqueet Technique, v. 25, 

p. 139-150, 1988. 

 

YOKOYAMA, Y.; LAMBECK, K., P.; DE DEKHAR, JOHNSTON, P.; FIFIELD, L. K. 

Timing of last glacial maximum from observed sea level minima. Nature, London, v. 406, p. 

713-716, 2000. 

 



122 
 

ZACHOS, J.; PAGANI, M.; SLOAN, L.; THOMAS, E.; BILLUPS, K. Trends, rhythms, and 

aberrations in global climate 65 Ma to present.Science, v. 292, p. 686–693, 2001. 

 

ZACHOS, J. C.; DICKENS, G. R.; ZEEBE, R. E.An early Cenozoic perspective on 

greenhouse warming and carbon-cycle dynamics.Nature, London, v. 451, p. 279–283, 2008. 

 

ZHOU, J. Y.; LAU, K. M. Does a monsoon climate exist over South 

America?JournalofClimate, Boston,v.11, p. 1020-1040, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

10 APÊNDICES 

 

10.1 DESCRIÇÕES ECOLÓGICAS DAS FAMÍLIAS ENCONTRADAS NO REGISTRO 

POLÍNICO DO LAGO DO SACI 

Famílias 
Informações 

ecológicas 
Ambiente 

Biomas/ 

Fitofisionomias 
Solos Bibliografia 

Anacardiaceae 

Pioneira, 

Secundária, 

Heliófita, 

Luz difusa, 

Ciófita, 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua 

*Beira de rios, 

córregos e em 

várzeas úmidas, 

*Florestas de 

altitude 

*Várzeas de 

regiões 

semiáridos 

 

*Formações 

primárias 

(interior), 

secundárias 

(capoeiras, 

capoeirões) e 

clímax 

*Cerrado (Brasil 

Central e 

Amazônia) 

*Cerradão, 

*Floresta 

Amazônica de 

Terra Firme 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua 

*Mata Pluvial 

Atlântica 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2002) 

Apocynaceae 

Pioneira, 

Secundária, 

Heliófita, 

Luz difusa, 

Esciófita, 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua 

*Formações 

primárias, 

secundárias, 

clímax 

 

Pode ter a 

capacidade de 

regenerar-se 

após o fogo 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua, 

*Transição da 

Floresta, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta de 

Várzea da 

Amazônia, 

*Cerrado, 

*Cerradão (terrenos 

secos), 

*Campos Cerrados, 

*Mata Seca, 

*Floresta Pluvial 

Atlântica, *Mata de 

Galeria 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2002) 

Arecaceae 

Pioneira, 

Heliófita, 

Luz difusa, 

Esciófita, 

Perenifólia 

Beira de rios e 

fundo de vales, 

Áreas brejosas 

ou 

permanentement

e inundadas 

 

Formações 

primárias e 

secundárias 

(áreas abertas, 

capoeiras e 

capoeirões) 

 

Algumas 

espécies podem 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

várzea, 

*Cerrado, 

*Floresta Pluvial 

Atlântica 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2002) 
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rebrotar após 

derrubadas e 

queimadas 

Asteraceae 

Pioneira, 

Secundária, 

Heliófita, 

Mesófita, 

Esciófita, 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua, 

Caducifólia 

*Vales e 

encostas úmidas 

 

Formações 

secundárias 

(capoeiras e 

capoeirões) 

*Cerrado, 

*Campos Cerrados, 

*Floresta 

Latifoliada, 

*Semidecídua, 

*Mata Pluvial 

Atlântica, 

*Floresta 

Semidecídua de 

Altitude, 

*Transição do 

Cerrado para 

Caatinga 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2002) 

Bombacaceae 

Pioneira, 

Secundária, 

Heliófita, 

Luz difusa, 

Esciófita, 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua, 

Caducifólia 

Várzea 

periodicamente 

inundável das 

margens dos rios 

 

Formações 

primárias 

(interior), 

secundárias 

(capoeiras e 

capoeirões) e 

áreas abertas 

(pastagens e 

beira de 

estradas). 

*Mata Pluvial 

Atlântica, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

de Várzea e Igapó, 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua, 

*Cerrado, 

*Cerradão, 

*Mata Ciliar 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2002) 

Burseraceae 

Pioneira 

Secundária 

Heliófita 

Luz difusa 

Ciófita 

Perenifólia, 

Semidecídua 

 

Formações 

primárias e 

secundárias 

(capoeiras e 

capoeirões) 

*Floresta 

Latifoliada, 

Semidecídua 

(comum em matas 

ciliares), 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

Atlântica, 

*Mata Ciliar 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2002) 

Cyperaceae  

Planta anual, 

perene, 

herbácea, 

aquática 

*Mata Seca, 

*Cerrado, 

*Cerradão, 

*Campos de 

Cerrado, 

*Vereda, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica, *Área 

Antropizada, 

*Mata Ciliar, 

*Mata de Galeria 

 

 

Sano et al. 

(2008) 

 

Lorenzi 

(2000) 

Euphorbiaceae 

Pioneira 

Secundária 

Heliófita 

Luz difusa 

Esciófita 

Decídua, 

Beira de rios 

 

Formações 

primárias 

(interior e 

bordas) e 

*Floresta Pluvial 

Atlântica, 

*Floresta 

Latifoliada 

,Semidecídua, 

*Floresta Pluvial 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2000) 
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Perenifólia, 

Semidecídua 

secundárias 

(capoeiras, 

capoeirões e 

bordas de 

capões) 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Várzea, 

*Cerrado, 

*Cerradão, 

*Transição do 

Cerrado para 

Floresta Latifoliada 

Semidecídua, 

*Mata Ciliar, 

*Mata de Galeria 

Lecythidaceae 

Pioneira 

Heliófita 

Luz difusa 

Esciófita 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua 

Caducifólia 

Floresta de 

galeria 

Margem dos rios 

da Amazônia 

 

Formações 

primárias 

(interior) e 

secundárias 

(áreas abertas e 

capoeirões) 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Várzea e igapó, 

*Cerrado, 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua, 

*Floresta Pluvial 

Atlântica 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2000) 

Leguminosae 

(Mimosaceae) 

Pioneira 

Secundária 

Heliófita 

Mesófita 

Ciófita 

Decídua 

Perenifólia 

Semidecídua 

Savanas 

Amazônicas 

Formações 

primárias e 

secundárias 

Área Antrópica 

*Floresta Pluvial 

Atlântica, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Várzea e Igapó, 

*Cerrado, 

*Cerradão, 

*Campos de 

Cerrado (Rupestre, 

Sujo e Limpo), 

*Mata Seca, 

*Vereda, 

*Transição com 

Amazônia, 

*Mata de Galeria, 

*Mata Ciliar 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Leguminosae 

(Papilionaceae) 

Pioneira 

Secundária 

Heliófita 

Luz difusa 

Esciófita 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua 

Caducifólia 

Terrenos 

brejosos ou 

muito úmido na 

beira dos rios e 

várzeas aluviais 

 

Formações 

primárias 

(interior), 

secundárias 

(capoeiras, 

capoeirões) e 

clímax 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

várzeas inundáveis, 

*Cerrado (terrenos 

mais secos), 

*Cerradão, 

* Campos 

Cerrados, 

*Transição do 

Cerrado para 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2000) 



126 
 

*Floresta 

Semidecídua 

(Cerradão), 

*Floresta Pluvial 

Atlântica, 

*Mata Ciliar 

Loranthaceae 

(Hemiparasitas) 
 

Savanas 

Amazônicas, 

Mata de Galeria, 

Mata Ciliar 

*Mata Seca, 

*Cerrado, 

*Cerradão, 

*Campos de 

Cerrado (Sujo e 

Rupestre), 

*Transição do 

Cerrado para 

*Floresta Pluvial 

Amazônica, 

 
EMBRAPA 

(2008) 

Melastomatacea

e-Combretaceae 

Pioneira 

Secundária 

Heliófita 

Luz difusa 

Esciófita 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua 

Caducifólia 

 

Formações 

primárias e 

secundárias 

(capoeiras e 

capoeirões da 

floresta de Terra 

Firme) 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Várzea, 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua, 

*Floresta 

Estacional 

Semidecidual, 

*Cerrado, 

*Campos 

Pedregosos (ocorre 

no sul do Pará), 

*Cerradões, 

*Floresta Pluvial 

Atlântica, 

*Matas Ciliares 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2000) 

Moraceae 

Pioneira 

Secundária 

Heliófita 

Luz difusa 

Ciófita 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua 

Caducifólia 

Formações 

primárias 

(interior), 

secundárias 

(áreas abertas, 

capoeiras e 

capoeirões) 

 

*São 

predominanteme

nte arbóreos ou 

arbustivos, 

sendo raros os 

herbáceos 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua, 

*Floresta Pluvial 

Atlântica, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta Pluvial 

de Várzea, 

*Cerrados, 

*Campos Cerrados, 

*Cerradões, 

*Mata de Galeria, 

*Mata Ciliar 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2000) 

Joly (1983) 

Myrtaceae 

Pioneira 

Secundária 

Heliófita 

Esciófita 

Mesófita 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua 

Caducifólia 

Orlas de matas 

Várzeas úmidas 

não inundáveis 

 

Formações 

primárias e 

secundárias 

(capoeiras e 

capoeirões) 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua, 

*Cerrado, 

*Campos Cerrados, 

*Cerradão 

*Floresta Pluvial 

Atlântica 

*Mata de Galeria, 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Lorenzi 

(2000) 
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*Mata Ciliar 

Poaceae  

Herbácea 

Área 

Antropizada 

*Mata Seca, 

*Cerradão, 

*Cerrado, 

*Vereda, 

*Campos de 

Cerrado, 

*Transição do 

Cerrado para 

*Floresta Pluvial 

Amazônica, 

*Mata de Galeria, 

*Mata Ciliar 

Lorenzi 

(2000) 

Sano et al. 

(2008) 

 

Lorenzi 

(2000) 

Rubiaceae 

Pioneira 

Secundária 

Heliófita 

Luz difusa 

Esciófita 

Decídua, 

Perenifólia, 

Semidecídua 

Várzeas úmidas 

Beira dos 

córregos e rios 

 

Formações 

primárias e 

secundárias 

 

Algumas 

espécies podem 

rebrotar com 

facilidade após 

o corte ou 

queimada (ex. 

Alseis) 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

várzea, 

*Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Terra Firme, 

*Floresta 

Latifoliada 

Semidecídua (com 

preferência na beira 

dos rios), 

*Floresta Pluvial 

Atlântica 

*Cerrado, 

*Campos Cerrados 

, 

*Cerradão, 

*Mata Ciliar, 

*Mata de Galeria 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Sano et al. 

(2008) 

Sapindaceae 

Mata Ciliar, 

Mata de 

Galeria árvore, 

arvoreta, 

arbusto, 

subarbusto,e 

trepadeira 

Savanas 

Amazônicas 

Área Antrópica 

Floresta Pluvial 

Atlântica, 

Floresta Pluvial 

Amazônica de 

Várzea, 

Cerrado, 

Mata Seca, 

Cerradão, 

Campos de Cerrado 

(Rupestre), 

Vereda, 

Indiferent

e às 

condições 

de 

umidade 

do solo 

Sano et al. 

(2008) 

 

Lorenzzo 

(2002) 
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10.2 DESCRIÇÕES AMBIENTAIS E ECOLÓGICAS DOS GÊNEROS ENCONTRADOS 

NO REGISTRO POLÍNICO DO LAGO DO SACI 

Acanthaceae 
Mendoncia 

Arbusto, trepadeira, 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado 

EMBRAPA 

(2008) 

Amaranthaceae 

Amaranthus 

Planta anual, perene, herbácea, 

Típica da América tropical, gênero 

nativo. 

Lorenzi, 

(2000), 

Souza 

(2005) 

Gomphrena 

Subarbusto, Erva; 

Planta perene, gênero nativo; 

Mata Ciliar, Mata de galeria 

(borda), Cerradão, Mata Seca, Cerrado, 

Vereda, Campos de Cerrado 

EMBRAPA 

(2008) 

Lorenzi 

(2000), 

Souza 

(2005) 

Anacardiaceae 

Spondias 

Árvore; 

Decídua, Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Secundária; 

Várzeas aluviais e beira de rios 

(Mata Ciliar), Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme e de 

Várzeas, Mata Seca, Cerrado; 

*Formações primárias (interior de 

mata) e secundárias (interior de mata), 

Higrófita 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Tapirira 

Árvore; 

Perenifólia; 

Heliófita; 

Pioneira, Secundária; 

Gênero nativo; 

Várzeas e beira de rios (Mata 

Ciliar), Mata de Galeria; 

Mata Seca, Vereda, Campos de 

Cerrado 

* Formações secundárias 

(capoeiras e capoeiras), Floresta 

Ombrófila de Planície 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Annonaceae Annona 

Árvore, Arbusto; 

Decídua, perene; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Nativa dos Cerrados 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Cerradão, Cerrado, Mata Seca, 

Vereda, Campos de Cerrado (Sujo 

e Rupestre), Savanas Amazônicas, 

Transição com Amazônia; 

Seletiva xerófita 

Lorenzi 

(2000; 

2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Apiaceae Hydrocotyle 

Erva, 

Planta perene 

Campo (Rupestre), Mata Ciliar 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Lorenzi 

(2000) 
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Apocynaceae 

Forsteronia 

Arbusto, Trepadeira; 

Mata Ciliar, Cerradão, Mata Seca, 

Campos de Cerrado (Sujo) 

EMBRAPA 

(2008) 

Macoubea 
Subarbusto; 

Mata de Galeria 

EMBRAPA 

(2008) 

            Aquifoliaceae Ilex Árvore 

Decídua, Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Secundária, Clímax; Formações 

primárias e secundárias (prefere 

interior de mata), Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme 

Mata de Várzea 

Mata de Galeria 

Mata Seca 

Vereda 

Campos de Cerrado (Sujo e 

Rupestre) 

Cerrados e Cerradões,  Indiferente 

às condições físicas do solo 

Espécie secundário tardia 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 
Araliaceae Didymopanax 

Árvore; 

Semidecídua 

Perenifólia Heliófita, 

Luz difusa 

Pioneira; 

Mata de Galeria, Cerrados, 

Campos (Rupestre) 

*Formações primárias (terrenos 

elevados) e secundárias (capoeiras e 

capoeirões). Matas pouco densas; 

Indiferente às condições físicas do 

solo 

Espécie precursora tardia 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Arecaceae 

Acrocomia 

Árvore, Arbusto; 

Perenifólia, 

Heliófita; 

Pioneira; 

Floresta Latifoliada Semidecídua, 

característica de solos férteis. Mata 

Seca, Cerradão, Cerrado, Palmeiral, 

Área Antrópica. 

*Formações secundárias (capoeiras 

e capoeirões) 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Attalea 

Palmeira; herbácea ou subarbustiva 

Perenifólia; 

Heliófita; 

Gênero nativo; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado, Cerradão, Mata Seca, Campos 

(Sujo), Palmeiral, Área Antropizada, 

*Formações primárias (rara) e 

secundárias. 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Souza 

(2005) 

Mauritia 

Palmeira; 

Perenifólia; 

Heliófita; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Palmeiral, Cerrado (baixadas úmidas); 

*Áreas brejosas ou 

permanentemente inundadas (várzea e 

igapó) 

Higrófita 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Bignoniaceae Pithecoctenium 
Trepadeira; 

Cerradão, Cerrado 

EMBRAPA 

(2008) 

Bombacaceae Pseudobombax 

Árvore; 

Decídua, Caducifólia; 

Heliófita, Luz difusa; 

Pioneira, Secundária, Clímax; 

Beira de rios e igarapés (Mata 

Ciliar), Mata de Galeria, Mata 

Semidecídua (Mata Mesófila,) Cerrado, 

Cerradões, Mata Seca, Campos de 

Cerrado (Rupestre), Floresta Pluvial 

Amazônica de várzeas. 

*Formações primárias, secundárias 

(capoeiras e capoeirões de beira de rios 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 
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e várzeas aluviais) e áreas abertas 

(pastagens e beira de estradas) 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

 

Boraginaceae Cordia 

Árvore, Subarbusto, Arbusto; 

Decídua, Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Luz difusa, Esciófita; 

Pioneira, Secundária; 

Gênero nativo 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado, Cerradão; Mata Seca, Campos 

de Cerrado, Floresta semidecídua, 

Floresta Pluvial Amazônica de Terra 

Firme, Transição Cerrado-Floresta 

Pluvial Amazônica, Área Antrópica; 

*Formações primárias e 

secundárias 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Espécie secundário inicial, 

passando por estágios seguintes da 

sucessão. 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

Souza 

(2005); 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Burseraceae Protium 

Árvore, Arbusto; 

Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Secundária; 

Matas ciliares, Mata de Galeria; 

Floresta latifoliada semidecídua, 

Cerradão, Vereda, Campos de Cerrado 

(Sujo); 

*Prefere capoeiras e capoeirões 

nas várzeas e beira de rios 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Caryocaraceae Caryocar 

Árvore; 

Cerradão, Cerrado, Campo (Sujo, 

com Murundus). 

EMBRAPA 

(2008) 

Cecropiaceae Cecropia 

Árvore; 

Perenifólia; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Genero nativo 

Beira de matas e clareiras situados 

junto a vertentes ou cursos d‟água, 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata 

Seca, Cerradão, Cerrado, Vereda, 

Floresta Pluvial Amazônica de várzeas 

e Terra Firme 

* Formações secundárias 

(capoeiras e capoeirões de Terra Firma 

e de várzeas inundáveis); 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Chrysobalanaceae Couepia 

Árvore, arbusto; 

Decídua, perene; 

Heliófita; 

Gênero nativo; 

Cerrado, Campos Cerrados, Mata 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 



131 
 

de Galeria, Cerradão, Cerrado, Mata 

Ciliar, Transição do Cerrado com 

Amazônia; 

Seletiva Xerófita 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Clusiaceae 

Rheedia 
Perenifólia Mata de beira de rios e 

córregos Higrófita 

Lorenzi 

(2002) 

Vismia 

Árvore, Arbusto; 

Semidecídua, perene; 

Secundária; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Gênero nativo; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, Mata 

Seca, Cerrado, Cerradão 

*Formações secundárias (no 

interior de capoeiras e capoeirões) 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Cochlospermaceae Cochlospermum 

Árvore; 

Mata Ciliar, Cerrado, Campos de 

Cerrado (Sujo) 

EMBRAPA 

(2008) 

Dilleniaceae Davilla 

Subarbusto, Arbusto, Trepadeira; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria 

Cerrado, Cerradão, Vereda, Cerrado 

sentido restrito, Campos de Cerrado 

(Sujo, Limpo, com Murundus, 

Rupestre), Savanas Amazônicas 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Felifili et al. 

(2002) 

Erythroxylaceae Erythroxylum 

Árvore, Arvoreta, Subarbusto, 

Arbusto; 

Decídua; 

Heliófita até mesófita; 

Pioneira; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrados, Mata Seca, Cerradão, 

Vereda, Campos de Cerrado 

*Capões de altitude, Floresta 

latifoliada semidecídua de altitude 

Higrófita 

Espécie secundária tardia, espécie 

precursora tardia 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Euphorbiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acalypha 

Arbusto, subarbusto, Erva; 

Planta anual; 

Gênero nativo; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata 

Seca, Cerradão, Vereda, 

Campos de Cerrado (Limpo e 

Sujo) 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Lorenzi 

(2000) 

Souza 

(2005) 

Alchornea 

Árvore; 

Perenifólia, 

Heliófita; 

Pioneira 

Beira de rios e planícies aluviais 

(Mata Ciliar), Mata de Galeria, 

Florestas latifoliadas, Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme, Floresta 

Pluvial Atlântica. 

*Formações primárias (nas 

beiradas e clareiras) e secundárias 

(capoeirões e capoeiras) 

Indiferente às condições físicas do 

solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 
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Euphorbiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euphorbiaceae 

Amanoa 

Árvore; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Pluvial Amazônica de várzeas, 

Floresta Pluvial Atlântica Higrófita 

*Formações primárias e 

secundárias (capoeirões) Floresta 

Lorenzi 

(2002) 

 

Aparisthmium 

Heliófita, Luz difusa; 

Floresta Pluvial Amazônica de 

Terra Firme, Floresta Pluvial Atlântica, 

Cerradão 

*Comum nas capoeiras 

Xerófita 

Gomes et 

al. (2004) 

 

Lorenzzi 

(2002) 

Croton 

Árvore, Subarbusto, Arbusto, Erva 

Decídua, Semidecídua, Perenifólia, 

anual; 

Heliófita, Mesófita; 

Gênero nativo; 

Pioneira; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado, Cerradão, Vereda, Campos de 

Cerrado, Área Antrópica, Floresta 

semidecídua, Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme, Transição 

Cerrado-Floresta Pluvial Amazônica 

*Formações primárias e 

secundárias (capoeiras e capoeirões) 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Hevea 

Semidecídua; 

Heliófita, Ciófita; 

Margens de rios e várzeas 

inundáveis, Floresta Pluvial Amazônica 

de várzeas inundáveis, Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme Higrófita 

Lorenzi 

(2002) 

 

Hyeronima 

Árvore; 

Perenifólia; 

Heliófita, Esciófita; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar; 

*Formações primárias e 

secundárias Várzeas úmidas 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Mabea 

Árvore, Arbusto; 

Decídua, Semidecídua; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado e transição para Floresta 

Semidecídual, Florestas Estacionais 

Semideciduais 

Transição do Cerrado para Floresta 

Pluvial Amazônica, Área Antrópizada 

*Formações primárias (mais rara) 

e secundárias 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Maprounea 

Árvore, Arbusto; 

Perenifólia; 

Heliófita; 

Lorenzi 

(2002) 
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Secundária; 

Mata de Galeria, Mata Pluvial 

Amazônica, Mata Pluvial Atlântica, 

Mata semidecídua, Cerradões, Cerrado, 

Campos de Cerrado (Sujo e Rupestre), 

Vereda 

* Formações primárias e 

secundárias 

EMBRAPA 

(2008) 

Pera 

Árvore; 

Perenifólia; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado, Cerradão, Floresta latifoliada 

semidecídua; 

*Pode ser encontrada no interior de 

floresta primária densa 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Sapium 

Árvore, Arbusto, subarbusto; 

Semidecídua, perene; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Gênero nativo; 

Matas de galeria, Várzeas úmidas 

de beira de rios (Mata Ciliar), Mata 

Seca, Cerrado, Campos de Cerrado 

(Limpo, Sujo e Rupestre) 

* Prefere capoeiras e capoeirões de 

várzeas úmidas ou de beira de rios 

Higrófita 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Souza 

(2005) 

Sebastiana 

Árvore, Subarbusto, Arbusto, Erva 

Decídua, Semidecídua, anual; 

Heliófita, Luz Difusa; 

Pioneira, Secundária; 

Gênero nativo; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado, Vereda, Campos de Cerrado 

(Sujo, Limpo e Rupestre), Mata Seca, 

Transição Cerrado com Mata Atlântica, 

Mata Pluvial Atlântica 

*Formações primárias e 

secundárias 

Espécie precursora inicial; 

Seletiva Higrófita 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Flacourtiaceae Casearia 

Árvore, Arbusto, Subarbusto; 

Mata Ciliar, Várzeas, Mata de 

Galeria, Mata Seca, Transição com o 

Cerrado (Cerradão), Mata semidecídua 

de altitude, Campos de Cerrado (Sujo e 

Rupestre); 

*Formação primária (interior) e 

áreas abertas que sofreram distúrbio 

(pastos e beira de estradas) 

Indiferente às condições físicas do 

solo 

Espécie precursora inicial, espécie 

precursora tardia 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Hyppocrateaceae Salacia 

Árvore; 

Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Secundária; 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 



134 
 

Matas ciliares, Várzeas inundáveis, 

Mata de Galeria, Campos de Cerrado 

(Rupestre), Cerrado, Mata Seca; 

Higrófita 

(2008) 

Lamiaceae Hyptis 

Subarbusto, Arbusto, Erva; 

Perene, anual; 

Gênero nativo; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado, Vereda, Campos de Cerrado 

(Limpo, Sujo e Rupestre), Cerradão, 

Mata Seca, Savanas Amazônicas, Área 

Antrópica 

EMBRAPA 

(2008) 

Souza 

(2005) 

Lorenzi 

(2000) 

Legum. 

(Caesalpiniaceae) 

Bauhinia 

Árvore, Subarbusto, Arbusto, 

Trepadeira; 

Decídua, Semidecídua, perene; 

Gênero nativo; 

Heliófita; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Floresta Pluvial Atlântica, Mata 

latifoliada semidecídua de altitude, 

Mata Seca, Cerrado, Cerradão, Campos 

de Cerrado, Área de transição Cerrado-

Floresta Pluvial Amazônica, Área 

Antrópica; 

*Formações primárias e 

secundárias (capoeiras e capoeirões) 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Espécie precursor inicial 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Cassia 

Árvore, Arbusto; 

Decídua, perene; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Gênero nativo 

Mata Ciliar, Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme, Floresta 

latifoliada semidecídua de transição 

com a Mata Pluvial Atlântica, Mata 

Seca, Cerrado, Área Antropizada; 

*Tem preferência no interior de 

capoeirões das várzeas e floresta aberta 

de Terra Firme Floresta Pluvial 

Amazônica de várzeas 

Indiferente às condições físicas de 

solo 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Copaifera 

Árvore, Arbusto; 

Decídua, Semidecídua; 

Heliófita; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrado, Cerradão, Campos de Cerrado 

(Sujo e Rupestre), Vereda, Área de 

Transição Cerrado-Floresta Latifoliada 

Semidecídua 

*Formações primárias e 

secundárias 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Macrolobium 

Árvore; 

Decídua; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Secundária; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Lorenzi 

(2002) 
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Várzeas 

*Formações secundárias (prefere o 

interior de mata) de beira de rios; 

Higrófita 

Legum. 

(Mimosaceae) 

Acacia 

Árvore, Trepadeira; 

Decídua, Semidecídua, perene; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Gênero nativo; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Cerradão 

*Formações secundárias. 

 

Tem preferência ao longo de 

estradas e pastagens Floresta 

latifoliada semidecídua (da região 

Amazônica) 

Xerófita 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Anadenanthera 

Árvore; 

Decídua; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Pioneira; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Floresta pluvial de altitudes, Matas 

semidecíduas (Mata Seca) e transição 

com o Cerrado (Cerradão), Cerrado em 

áreas de solos arenosos (Cerradões e 

Matas de Galeria); 

*Formações primárias e 

secundárias 

Xerófita 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Mimosa 

Árvore, subarbusto, Arbusto, Erva; 

Decídua;, perene 

Heliófita; 

Pioneira; 

Gênero nativo; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Várzeas, Cerrados e Cerradões, Mata 

Seca, Vereda, Campos de Cerrado, 

Transição do Cerrado para Floresta 

Pluvial Amazônica, Área Antropizada 

*Formações secundárias (prefere o 

interior da mata) e áreas abertas 

Espécie precursora inicial 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Stryphnodendron 

Árvore, Subarbusto, Arbusto; 

Decídua, Perenifólia, 

Heliófita; 

Pioneira; 

Mata de Galeria, Mata Seca, 

Cerradão, Floresta Pluvial Amazônica 

de Terra Firme; 

*Formações primárias e 

secundárias (capoeiras e capoeirões) 

 

Tolera o fogo e rebrota após o 

corte Formações abertas (cerrados e 

campos). 

Xerófita 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 



136 
 

Legum. 

(Papilionaceae) 

Desmodium 

Subarbusto, Arbusto, Erva; 

Planta perene; 

Gênero nativo; 

Campo (sujo, úmido, limpo), Mata 

de Galeria, Savanas Amazônicas, 

Cerrado, Vereda, Área Antrópica. 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Lorenzi 

(2000) 

Souza 

(2005) 

Erythryna 

Árvore; 

Decídua; 

Heliófita até mesófita; 

Pioneira, Secundária; 

Mata ciliar, Várzeas, Terrenos 

brejosos ao longo de rios 

Mata de Galeria, Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme (mata 

ciliar), Mata Seca, Cerradão 

 

Formações primárias (mais raro) e 

secundárias (capoeiras e capoeirões) 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Machaerium 

Árvore; 

Decídua, Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Pioneira, Secundária; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Cerrados, Cerradões e Campos 

Cerrados, Floresta latifoliada 

semidecídua da bacia do Paraná, Mata 

Pluvial Atlântica (prefere beira de rios), 

Floresta semidecídua de altitude, 

Várzeas úmidas 

Mata Seca; 

*Formações primárias (raro) e 

secundárias (abertas) 

 

Pode rebrotar após o corte ou 

queimada, comportando-se como 

infestante de áreas perturbadas 

Espécie precursora tardia; 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Ormosia 

Erva; 

Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita; 

Mata de Galeria, Floresta 

latifoliada semidecídua 

Floresta pluvial atlântica 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Loranthaceae 

Psittacanthus 

Hemiparasita; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Cerrado, Campos de Cerrado 

(Rupestre), Transição do Cerrado para 

Floresta Pluvial Amazônica 

EMBRAPA 

(2008) 

Struthantus 

Hemiparasita; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Cerrado, Campos de Cerrado 

(Rupestre), Transição do Cerrado para 

Floresta Pluvial Amazônica 

EMBRAPA 

(2008) 

Malpighiaceae Banisteriopsis 
Arvoreta, Arbusto, Trepadeira; 

Planta perene; 

EMBRAPA 

(2008) 
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Gênero nativo; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Campos de Cerrado, Mata Seca, 

Cerradão, Cerrado, Vereda, Área 

Antropizada 

 

Lorenzi 

(2000), 

Souza 

(2005) 

Byrsonima 

Árvore, Arbusto; 

Decídua, Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Pioneira, Secundária; 

Nativa dos cerrados do Brasil; 

Gênero nativo; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

terrenos altos dos Cerrados e Campos 

Cerrados, Mata latifoliada semidecídua, 

Mata de altitude, Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme (campinas 

e campinaramas Amazônicas), 

Cerradão, Vereda 

*Formações primárias e 

secundárias (interior de capoeiras e 

capoeirões) 

 

Pode resistir ao fogo que ocorre 

freqüentemente nos Cerrados 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Meliaceae Trichilia 

Árvore; 

Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, esciófita, Luz difusa; 

Secundária; 

Matas de Galeria, Várzeas (Mata 

Ciliar), Florestas Latifoliadas 

Semidecíduas da bacia do Paraná, 

Floresta semidecídua de altitude, 

Floresta Pluvial Atlântica (várzeas e 

beira de rios), Mata Seca, Cerradão; 

 

* Formações primárias (interior) e 

secundárias 

Espécie secundária tardia; 

Indiferente às condições físicas do 

solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 

Nymphaeaceae Cabomba 
Erva Aquática; 

Ambiente Aquático. 

EMBRAPA 

(2008) 

Onagraceae Ludwigia 

Subarbusto, Arbusto, Erva; 

Planta anual ou perene; 

Gênero nativo; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Campo Úmido (Limpo e Rupestre), 

Brejo, Vereda, Ambiente Aquático, 

Floresta Pluvial Amazônica de 

Várzea 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

Souza 

(2005) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Phytolaccaceae Phytolacca 

Árvore, Erva, subarbustiva 

Decídua, perene; 

Heliófita; 

Mata de Galeria, Planícies aluviais 

e início de encostas, Mata Pluvial 

Atlântica, Floresta Latifoliada 

Semidecídua, Cerrado, Vereda, 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 
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Campos de Cerrado (Rupestre), Área 

Antropizada 

*Matas densas e formações 

secundárias (capoeiras e capoeirões) 

Espécie precursora tardia 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Longhi 

(1995) 

Piperaceae Piper 

Arbusto, subarbusto; 

Planta perene 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Cerradão, Savanas Amazônicas, 

Cerrado, Vereda, Campo Cerrados 

(Rupestre, Sujo e Úmido), Mata Seca, 

Transição com Mata Atlântica, 

Transição com Amazônia. 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Lorenzi 

(2000) 

Polygalaceae Polygala 

Subarbusto, Erva 

Planta anual; 

Mata Ciliar (borda), Mata de 

Galeria (borda), Cerradão, Cerrado, 

Vereda, Campos de Cerrado 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Lorenzi 

(2000) 

Polygonaceae Coccoloba 

Árvore, Arbusto; 

Decídua, 

Heliófita, 

Pioneira; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata 

Seca, Cerradão, Campos de Cerrado 

(Rupestre), Floresta Pluvial 

Amazônica, Área de Transição 

Cerrado-Floresta Pluvial Amazônica, 

Área de Transição Cerrado-Floresta 

Pluvial Atlântica 

Seletiva Xerófita 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Proteaceae 

Euplassa 

Árvore; 

Perenifólia; 

Heliófita até Ciófita; 

Clímax 

Floresta Pluvial da Encosta 

Atlântica; 

Floresta latifoliada semidecídua de 

altitude; 

Campo Rupestre, Mata de Galeria, 

Cerrado, Vereda, Mata Ciliar, 

Cerradão, Transição com Mata 

Atlântica. 

*Interior de capões e orla de matas, 

tanto primárias como secundárias. 

 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Roupala 

Árvore; 

Decídua; 

Heliófita; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Floresta semidecídua de altitude, Mata 

pluvial de planície, Floresta 

semidecídua da bacia do Paraná, 

Transição da Floresta Latifoliada 

Semidecídua para Cerrado, Cerradão, 

Cerrado, Campos de Cerrado 

(Rupestre); 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Longhi 

(1995) 
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*Formações secundárias 

Espécie secundária tardia 

Rubiaceae 

Alibertia 

Árvore, Arbusto; 

Mata de Galeria, Cerrado, 

Cerradão, Mata Seca, Campos de 

Cerrado (Sujo e Rupestre), Vereda, 

Área de Transição Cerrado-Floresta 

Pluvial Amazônica 

EMBRAPA 

(2008) 

Borreria 

Subarbusto, Arbusto, Erva; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Campos Cerrado, Cerrado 

Vereda, Área Antropizada 

EMBRAPA 

(2008) 

Faramea 

Árvore, arbusto; 

Mata de Galeria, Cerrado, Campo 

(Rupestre, Úmido), Mata Seca 

EMBRAPA 

(2008) 

Genipa 

Árvore 

Semidecídua; 

Heliófita; 

Secundária; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Florestas Pluvial, Floresta Semidecídua 

de várzeas úmidas e brejosas, Cerrado, 

Área Antropizada; 

 

*Formações primárias (interior) e 

secundárias (capoeiras) 

Indiferente às condições de 

umidade 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Posoqueria 

Árvore, Arbusto; 

Perenifólia, Ciófita; 

Secundária; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Fundo de vales e beira de rios, Mata 

Pluvial Atlântica, Campos de Cerrado 

(Rupestre), Cerradão, Transição do 

Cerrado para Floresta Pluvial 

Amazônica, Vereda; 

 

Higrófita 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 Psychotria 

Árvore, Subarbusto, Arbusto; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, Mata 

Seca, Campos de Cerrado (Sujo e 

Rupestre), Vereda, Cerradão 

Mata Pluvial Amazônica, Área 

Antropizada 

EMBRAPA 

(2008) 

Rutaceae Zanthoxylum 

Árvore, Arbusto; 

Decídua 

Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita; 

Pioneira, Secundária; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata 

Pluvial Atlântica, 

Floresta latifoliada semidecídua da 

bacia do Paraná, 

Várzeas inundáveis, Matas 

semidecíduas, Floresta Pluvial 

Amazônica de Terra Firme, Mata Seca, 

Cerradão, 

Campos de Cerrado (Sujo) 

*Formações primárias (vegetação 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 
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mais aberta) e secundárias (capoeiras e 

capoeirões) 

 

Indiferente às condições físicas e 

de umidade do solo 

Sapotaceae 

Chrysophyllum 

Árvore; 

Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Pioneira, Secundária; 

Mata de Galeria, Floresta 

semidecídua da bacia do Paraná, 

Floresta Pluvial Atlântica, Mata Seca, 

Cerradão 

 

*Formações primárias (interior da 

mata) e capoeirões 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Pouteria 

Árvore; 

Decídua, Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Secundária, Clímax; 

Beira de rios (várzeas aluviais), 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Florestas 

latifoliadas semidecíduas, Floresta 

Pluvial Amazônica de várzeas, 

Transição de Mata Pluvial Amazônica 

para o Cerrado (Cerradões), Floresta 

Pluvial Atlântica, Vereda, Campos de 

Cerrado (Sujo e Rupestre) 

 

*Formações primárias e 

secundárias (interior de mata densa e 

capoeiras) 

 

 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Sapindaceae 

Cupania 

Árvore, Arbusto, Trepadeira; 

Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Ciófita, Luz difusa; 

Secundária; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Cerrado, Mata Seca, Cerradão, Campos 

de Cerrado (Rupestre), Mata Pluvial 

Atlântica 

 

*Formações primárias (interior) e 

secundárias 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Paullinia 

Trepadeira; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Cerrado 

EMBRAPA 

(2008) 

Serjania 

Trepadeira; 

Mata Ciliar, Cerradão, Mata Seca, 

Cerrado, Mata de Galeria, Vereda, 

Campo Rupestre, Transição com Mata 

Atlântica, Área Antrópica 

EMBRAPA 

(2008) 

Scrophulariaceae Lindernia Erva aquática; EMBRAPA 
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Lagoas e ambientes aquáticos (2008) 

Simaroubaceae Picramnia 

Árvore, Arvoreta, Arbusto; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata 

Seca Semidecídua, 

Campos de Cerrado (Sujo e 

Rupestre) 

EMBRAPA 

(2008) 

Solanaceae Solanum 

Árvore, Subarbusto, Arbusto, 

herbácea; 

Decídua, Semidecídua, anual; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Mata de Galeria, Mata Ciliar, 

Cerrados e Campos Cerrados, 

Cerradão, Mata latifoliada semidecídua 

de altitude, Floresta Latifoliada 

Semidecídua, Vereda, Campos de 

Cerrado (Limpo, Sujo e Rupestre), 

Área Antropizada 

*Formações secundárias abertas de 

terrenos elevados 

Xerófita 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Ulmaceae 

Celtis 

Árvore; 

Semidecídua, Caducifólia; 

Heliófita; 

Pioneira; 

Mata Ciliar, Várzea, Mata de 

Galeria, Florestas Estacionais 

Semideciduais, Mata Seca, Cerradão 

*Formações secundárias (capoeiras 

e áreas abertas da várzea inundável) 

 

Pode brotar facilmente após o 

corte 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 

Representantes nativos do Brasil 

 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

 

Joly, 1983 

Trema 

Árvore; 

Perenifólia, Semidecídua, 

Heliófita; 

Pioneira; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Florestas semidecíduas, Floresta 

pluvial atlântica, Campos de Cerrado 

*Formações secundárias (não 

ocorrem em floresta clímax) 

Não ocorrem em solos muito 

úmidos 

Lorenzi 

(2000, 

2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 

Vochysiaceae Vochysia 

Árvore, Arbusto; 

Decídua, Semidecídua, Perenifólia; 

Heliófita, Luz Difusa; 

Pioneira, Secundária; 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata 

Seca, Cerradão, Cerrado, Campos de 

cerrado, Vereda, Floresta Pluvial 

Atlântica, Floresta Semidecídua de 

Altitude, Floresta Pluvial Amazônica 

de Várzea; 

*Formações primárias (interior), 

secundárias (capoeiras e capoeirões) e 

Lorenzi 

(2002) 

 

EMBRAPA 

(2008) 
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clímax. 

Indiferente às condições de 

umidade do solo 
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10.3 VARIAÇÕES NA FREQUÊNCIA DE PALINOMORFOS ENCONTRADOS NO LAGO DO SACI DESDE 35.000 ANOS 
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10.4 DESCRIÇÃO DOS GRÃOS DE PÓLEN E ESPOROS ENCONTRADOS NO LAGO 

DO SACI 

 

 

DIVISÃO: ANGIOSPERMAE 

CLASSE: DYCOTYLEDONEAE 

ORDEM: MAGNOLIALES 

 

Família: Acanthaceae 

 Tipo Justicia (plate I, fig. 1) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, bicolporado, exina com cerca de 2,5 µm de espessura, 

semitectada,  sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com aproximadamente 55 µm e 

eixo equatorial com 30 µm. 

 

 Tipo Mendoncia (plate I, figs. 2 e 3) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, simetria radial, 4-colporado, brevicolpado, endoabertura 

lolongada, exina tectada com cerca de 2,5 µm, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar 

com aproximadamente 40 µm e eixo equatorial com 37,5 µm. 

 

Família: Alismataceae 

 Tipo Sagittaria (plate I, fig. 4) 

Grão esferoidal, apolar, simetria radial, pantoporado (com 5 ou mais poros), poros circular, 

exina intectada e sexina microequinada. Com 25 a 30 µm de diâmetro. 

 

Família: Amaranthaceae 

 Tipo Amaranthus (plate I, fig. 5) 

Grão esferoidal, apolar, simetria radial, pantoporado (com 19-20 póros), exina tectada, sexina 

microrreticulada e diâmetro com cerca de 20 µm. 

 

 Tipo Gomphrena (plate I, figs. 6 e 7) 

Grão esferoidal, apolar, simetria radial, pantoporado, exina tectada, sexina reticulada, 

columelas evidentes e muros formam lumens pentagoniais ou hexagonais. Diâmetro do grão 

com aproximadamente 15 µm. 

 



145 
 

Família: Anacardiaceae 

 

 Tipo Spondias tipo 1 (plate I, figs. 8 e 9) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, simetria radial, tricolporado, cólporos longos e estreitos, 

endoabertura lalongada e sexina reticulada-estriada (estrias com orientação desorganizada). 

Eixo polar com cerca de 35,1 µm e eixo equatorial com 30,6 µm. 

 

 Tipo Spondias tipo 2 (plate I, figs. 10 e 11) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina 

reticulada-estriada (estrias com orientação desorganizada). Eixo polar com aproximadamente 

30 a 35,5 µm e eixo equatorial com 25,6 a 30 µm. 

 

 Tipo Tapirira (plate I, figs. 12 e 13) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, longicolpado, endoabertura lalongada 

e sexina estriada. Eixo polar com cerca de 23 µm de eixo equatorial com 18,4 µm. 

 

Anacardiaceae tipo 1 (plate I, figs. 14 e 15) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

reticulada-estriada (estrias com orientação paralela). Eixo polar com aproximadamente 30 

µm e eixo equatorial com 28 µm. 

 

Anacardiaceae tipo 2 (plate I, figs. 16 e 17) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, longicolpado, endoabertura lalongada, 

exina tectada e sexina reticulada-estriada (estrias com orientação desorganizada). Eixo polar 

entre 29-34,5 µm e eixo equatorial entre 18-19,6 µm. 

 

Família: Annonaceae 

 Tipo Annona (plate I, figs. 18 e 19) 

Grão apolar, assimétrica, inaperturada, exina fina, com columelas conspícuas e sexina 

reticulada. Diâmetro com cerca de 45 µm. 

 

Apiaceae (plate I, figs. 20, 21 e 22) 

Grão perprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina 

microrreticulada, eixo polar com aproximadamente 37,5 µm e eixo equatorial com 16,2 µm. 
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Família: Apocynaceae 

 Tipo Forsteronia (plate II, fig. 23) 

Grão esferoidal, apolar, triporado, com ânulo, exina tectada e sexina psilada. Com 

aproximadamente 26,5 µm de diâmetro. 

 

Apocynaceae tipo 1 (plate II, figs. 24 e 25) 

Grão esférico, simetria radial, 4-porado, poro com ânulo (com cerca de 5 µm), exina tectada e 

com cerca de 2,5 µm de espessura, sexina psilada e diâmetro entre 17,5 e 37,5 µm. 

 

Apocynaceae tipo 2 (plate II, figs. 26 e 27) 

Grão esférico, simetria radial, triporado, poro com ânulo espesso e ornamentado, exina 

tectada, sexina escabrada e diâmetro equatorial entre 38 e 44 µm. 

 

Apocynaceae tipo 3 (plate II, figs. 28 e 29) 

Grão esférico, simetria radial, 4-porado, poro com ânulo, tectado e sexina escabrada. Com 26 

a 30,6 µm de diâmetro. 

 

Apocynaceae tipo 4 (plate II, fig. 30) 

Grão subtriangular com lados convexos, 5-colporado, brevicolpado, tectado e sexina psilada. 

Diâmetro do grão com aproximadamente 25 µm. 

 

Família: Aquifoliaceae 

 Tipo Ilex (plate II, fig. 31) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, cólporo central constricto, intectado e 

sexina clavada. Eixo polar com cerca de 25 µm e eixo equatorial com 20 µm. 

 

Família: Araliaceae 

 Tipo Didymopanax tipo 1 (plate II, fig. 32) 

Âmbito subtriangular, tricolporado, endoabertura lalongada, colpos estreitos, longos e com 

terminação arredondada, sexina reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. Diâmetro 

equatorial entre 20 e 22,5 µm. 
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 Tipo Didymopanax tipo 2 (plate II, figs. 33 e 34) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina 

reticulada, heterobrochada, simplesbaculada e columelas conspícuas. Eixo polar com cerca 

de 20 µm e eixo equatorial com 17,5 µm.  

 

Família: Asteraceae 

 Tipo Asteraceae (plate II, fig. 43) 

Âmbito subtriangular, com lados convexos, tricolporado, exina tectada e sexina equinada. 

Espinhos com aproximadamente 2,5 µm de comprimento e grão com 20 a 30 µm de 

diâmetro. 

 

Família: Bignoniaceae 

 Tipo Pithecoctenium (plate III, figs. 44 e 45) 

Grão esferoidal, inaperturado, exina semitectada e com 2,5 µm de espessura, sexina 

reticulada, heterobrochada, simplesbaculada e com lumens grandes e irregulares. Diâmetro 

com cerca de 36 a 40 µm. 

 

Bignoniaceae (plate III, figs. 46 e 47) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, tricolpado, longicolpado, exina tectada, sexina 

reticulada e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 55 µm e eixo equatorial com 35 µm. 

 

Família: Bombacaceae 

 Tipo Pseudobombax (plate III, figs. 48 e 49) 

Âmbito triangular, tricolporado, brevicolpado (colpos com cerca de 5 µm comprimento), 

endoabertura lolongada, sexina reticulada, heterobrochada, lumens com aproximadamente 

2,5 µm (diminuem nos apocolpos), muros simplesbaculados e com columelas conspícuas. 

Diâmetro equatorial com cerca de 25 µm. 

 

 Tipo Rhodognaphalopsis (plate III, figs. 50 e 51) 

Âmbito subtriangular, tricolporado, brevicolpado, exina tectada, columelas evidentes e sexina 

equinada (com espinhos curtos). Diâmetro equatorial entre 52 e 55 µm. 

 

Bombacaceae (plate III, figs. 52 e 53) 
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Âmbito triangular, tricolporado, brevicolpado (colpo com 7,5 µm), sexina reticulada, lumens 

maiores no centro e menores nos ângulos. Diâmetro equatorial com aproximadamente 57,5 

µm. 

 

Família: Boraginaceae 

 Tipo Cordia (plate III, figs. 54 e 55) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, cólporo central com 12,5 µm de 

comprimento, sexina provida de espinhos curtos. Eixo polar entre 25 e 33,3 µm e eixo 

equatorial entre 22,5 e 29,2 µm. 

 

Família: Burseraceae  

 Tipo Protium (plate III, figs. 56 e 57) 

Grão subprolato, simetria radial, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, com ânulo 

pouco pronunciado, exina tectada, sexina psilada e mais espessa na região equatorial. 

Endoabertura com aproximadamente 5 µm de comprimento e 2,5 µm de largura. Eixo polar 

com cerca de 22,5 a 25 µm e eixo equatorial com 17,5 a 20 µm. 

 

Burseraceae (plate III, figs. 58 e 59) 

Grão subprolato, simetria radial, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada 

e sexina microrreticulada. Eixo polar com cerca de 27,5 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Família: Caryocaraceae 

 Tipo Caryocar (plate III, fig. 60) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada, exina 

tectada, sexina reticulada, heterobrochada e mais espessa na região das endoaberturas e nos 

pólos. Eixo polar com cerca de 56,7 µm e eixo equatorial com 48,6 µm. 

 

Família: Caryophyllaceae 

Caryophyllaceae (plate III, figs. 61 e 62) 

Grão esférico, pantoporado (com 33 poros), poros circular, exina tectada e sexina finamente 

reticulada. Diâmetro do grão entre 21,1 a 24,3 µm. 

 

Família: Cecropiaceae 

 Tipo Cecropia (plate III, fig. 63) 
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Grão prolato, simetria bilateral, isopolar, biporado, poros proeminentes e circulares, e sexina 

psilada. Eixo polar com cerca de 12,5 µm e eixo equatorial com 8 µm. 

 

Família: Dilleniaceae 

 Tipo Curatella (plate IV, figs. 65 e 66) 

Grão subprolato, tricolporado, com cólporo central constricto no equador, endoabertura 

lalongada, exina tectada, columelas conspícuas, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo 

polar entre 15 e 18 µm e eixo equatorial entre 12,5 e 13,5 µm. 

 

Família: Ericaceae (plate IV, figs. 67 e 68) 

Tétrade, com grãos isopolares, simetria radial, tricolporados, tectados e psilados. Diâmetro do 

grão entre 20 e 22 µm e da políade aproximadamente 37,5 µm. 

 

Família: Erythroxylaceae 

 Tipo Erythroxylum (plate IV, fig. 69) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura elíptica, cólporo central 

não alcança os pólos, exina tectada, columelas evidentes, sexina reticulada e heterobrochada. 

Eixo polar com cerca de 42,5 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Família: Euphorbiaceae 

 Tipo Acalipha (plate IV, fig. 70) 

Âmbito esferoidal, com quatro cólporos, brevicolpado, poros providos por uma áspide, exina 

tectada e sexina psilada. Diâmetro entre 12,5 a 17,5 µm. 

 

 Tipo Acalipha (plate IV, figs. 71 e 72) 

Grão suboblato, isopolar, simetria radial, 4-colporado, brevicolpado, exina tectada, columelas 

evidentes e sexina psilada. Eixo polar com cerca de 10 µm e eixo equatorial com 12 µm. 

 

 Tipo Alchornea-Aparisthmium (plate IV, figs. 73 e 74) 

Grão suboblato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada, colpos com 

opérculos, exina tectada e sexina reticulada. Eixo polar com cerca de 17,5 µm e eixo 

equatorial com  20 µm. 

 

 Tipo Alchornea-Aparisthmium (plate IV, figs. 75 e 76) 
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Âmbito subtriangular com lados convexos, tricolporado, operculado, exina tectada e sexina 

reticulada. Com 25 a 27,5 µm de diâmetro. 

 

 Tipo Amanoa (plate IV, figs. 77 e 78) 

Âmbito subtriangular, tricolporado, exina tectada, sexina reticulada, heterobrochada, 

curvimurada e simplesbaculada. Diâmetro equatorial com cerca de 25 µm. 

 

 Tipo Croton (plate IV, fig. 79) 

Grão esferoidal, apolar, simetria radial, inaperturado, intectado, sexina clavada formada por 

um tipo “padrão cróton”. Com cerca de 45 a 50 µm de diâmetro. 

 

 Tipo Drypetes (plate IV, fig. 80) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada (elíptica), sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com aproximadamente 25,6 µm e eixo equatorial com 20,7 µm. 

 

 Tipo Euphorbia (plate IV, fig. 81) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com aproximadamente 27,9 µm e eixo equatorial com 18,9 µm. 

 

 Tipo Hevea (plate IV, fig. 82) 

Âmbito subcircular, tricolporado, com opérculos, exina intectada, sexina reticulada e 

homobrochada. Diâmetro com 32,5 a 36 µm. 

 

 Tipo Hyeronima (plate IV, fig. 83) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina psilada. 

Eixo polar com cerca de 20 µm e eixo equatorial com 12,5 µm. 

 

 Tipo Mabea (plate IV, fig. 84) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com cerca de 31,9 µm e eixo equatorial com 20,2 µm. 

 

 Tipo Maprounea (plate IV, figs. 85-86) 
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Âmbito triangular, tricolporado, colpo com cerca de 17,5 µm  de comprimento, ânulo com 

7,5 µm, exina com 2,5 µm de espessura, sexina reticulada, superfície ondulada e columelas 

conspícuas. Diâmetro do grão com aproximadamente 77,5 µm. 

 

 Tipo Sapium (plate V, figs. 87 e 88) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada, exina com cerca 

de 2,5 µm  de espessura, tectada, sexina reticulada, heterobrochada e com columelas 

conspícuas. Eixo polar entre 38,7 e 39,6 µm e eixo equatorial entre 25 e 27 µm. 

 

 Tipo Sapium (plate V, figs. 89 e 90) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura elíptica, exina 

semitectada, sexina reticulada, heterobrochada e com columelas conspícuas. Eixo polar entre 

32,4 e 56,2 µm e Eixo equatorial entre 24,3 e 44,1 µm . 

 

 Tipo Sebastiana tipo 1 (plate V, figs. 91 e 92) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura circular, cólporos longos e estreitos, 

sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 35 µm e eixo equatorial com 

27,5 µm. 

   

 Tipo Sebastiana tipo 2 (plate V, figs. 93 e 94) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina com cerca de 

2,5 µm de espessura, sexina reticulada, com lúmens diminuindo em direção às abertura. Eixo 

polar com aproximadamente 24,3 µm e diâmetro equatorial com 21,6 µm. 

 

 Tipo Tetrorchidium (plate V, fig. 95) 

Âmbito subtriangular, tricolporado, exina intectada e sexina com “padrão Croton”. Eixo 

equatorial entre 25 e 27,5 µm. 

 

Euphorbiaceae tipo 1 (plate V, fig. 96) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina com cerca de 2,5 µm, 

tectada e superfície reticulada. Eixo polar com aproximadamente 36 µm e eixo equatorial 

com 31 µm.  

 

Euphorbiaceae tipo 2 (plate V, figs. 97 e 98) 
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Grão suboblato, tricolporado, endoabertura lalongada com cerca de 10 µm de comprimento e 

5 µm de largura, sexina psilada. Eixo polar com cerca de 19,5 µm e eixo equatorial com 22,5 

µm. 

 

Euphorbiaceae tipo 3 (plate V, figs. 99 e 100) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada (forma endocíngulo), exina com 

2,5 µm de espessura, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 40,5 µm e 

eixo equatorial com 28,3 µm. 

 

Euphorbiaceae tipo 4 (plate V, figs. 101 e 102) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura elíptica, exina 

tectada e sexina finamente reticulada. Eixo polar com cerca de 28,8 µm e eixo equatorial com 

27 µm. 

 

Euphorbiaceae tipo 5 (plate VI, figs. 103 e 104) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada (circular) exina tectada e sexina 

reticulada (com lumens pequenos). Eixo polar com cerca de 27,5 µm e eixo equatorial com 

20 µm. 

 

Euphorbiaceae tipo 6 (plate VI, figs. 105 e 106) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado endoabertura lolongada, exina tectada e sexina 

microrreticulada. Eixo polar com aproximadamente 30 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Euphorbiaceae tipo 7 (plate VI, fig. 107) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

microrreticulada. Eixo polar com cerca de 27,5 µm e eixo equatorial com 17,5 µm de 

diâmetro equatorial. 

 

Euphorbiaceae tipo 8 (plate VI, fig. 108) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

reticulada. Eixo polar entre 22,5 e 24,3 µm e eixo equatorial entre 11,7 e 15 µm. 

 

Família: Flacourtiaceae 

 Tipo Casearia (plate VI, fig. 109) 
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Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, cólporos longos e estreitos, 

sexina psilada, columelas evidentes. Eixo polar com cerca de 20 µm e eixo equatorial com 15 

µm. 

 

Flacourtiaceae tipo 1 (plate VI, figs. 110 e 111) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina 

escabrada. Eixo polar com cerca de 22,5 µm e eixo equatorial com 20 µm. 

 

Flacourtiaceae tipo 2 (plate VI, fig. 112) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada (elíptica) exina tectada e sexina 

microrreticulada. Eixo polar com cerca de 35,1 µm e eixo equatorial com 23,8 µm. 

 

Família: Guttiferae 

 Tipo Symphonia (plate VI, fig. 113) 

Grão esferoidal, isopolar, simetria radial, 6-porado, poros circular, exina espessa, tectada e 

sexina psilada. Diâmetro entre 50 e 52 µm. 

 

Família: Hippocrateaceae 

 Tipo Hippocratea (plate VI, figs. 114 e 115) 

Políade formada por 16 grãos, apolares, triporados, com exina semitectada, sexina reticulada, 

heterobrochada e simplesbaculada. Grãos esféricos com eixo equatorial entre 12,5 a 17,5 µm. 

Diâmetro maior da políade com cerca de 47,5 µm e diâmetro menor  com 40 µm.  

 

Família: Lamiaceae tipo 1 (plate VI, fig. 116) 

Âmbito circular, 6-colpado, colpos longos, exina tectada e superfície reticulada. Diâmetro 

entre 32 e 34 µm. 

 

Lamiaceae tipo 2 (plate VI, figs. 117 e 118) 

Grão suboblato, isopolar, simetria radial, 6-colpado, longicolpado, exina tectada, sexina 

reticulada e heterobrochada. Eixo polar entre 16 e 19,8 µm e eixo equatorial entre 20,2 e 25,2 

µm. 

 

Lamiaceae tipo 3 (plate VI, figs. 119 e 120) 
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Grão subprolato, isopolar, 4-colpos, sexina reticulada, com lumens grandes, simplesbaculada 

e com columelas conspícuas. Eixo polar com cerca de 25 µm e eixo equatorial com 20 µm. 

 

Lamiaceae tipo 4 (plate VI, figs. 121 e 122) 

Grão subprolato, isopolar, 6-colpos, sexina reticulada, simplesbaculada, lumens com cerca de 

2,5 µm e columelas conspícuas. Eixo polar com cerca de 37,5 µm e eixo equatorial com 30 

µm. 

 

Família: Leguminosae (Caesalpiniaceae) 

 Tipo Aldina (plate VI, figs. 123 e 124) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura circular, exina tectada e sexina 

microrreticulada. Eixo polar com cerca de 17,5 µm e eixo equatorial com 15 µm.  

 

 Tipo Bauhinia (plate VI, fig. 125) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, cólporo central menor (com 5 µm de 

espessura e 27,5 µm de comprimento), endoabertura circular, exina tectada e sexina psilada. 

Eixo polar com cerca de 35,5 a 37,3 µm e eixo equatorial com 27 µm. 

 

 Tipo Copaifera (plate VI, figs. 126 e 127) 

Grão suboblato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada (quadrangular) 

e sexina psilada. Eixo polar com cerca de 17,5 µm e eixo equatorial com 20 µm. 

 

 Tipo Crudia (plate VII, figs. 128 e 129) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, exina tectada e sexina estriada-

reticulada, com estrias orientadas longitudinalmente. Eixo polar com cerca de 37,5 a 41,4 µm 

e eixo equatorial com 20 a 25 µm. 

 

 Macrolobium Tipo 1 (plate VII, figs. 130 e 131) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura circular, cólporo central 

com aproximadamente 5 µm de espessura, exina tectada, sexina estriada-reticulada, com 

estrias densamente distribuídas e orientadas longitudinalmente. Exina com cerca de 2,5 µm, 

eixo polar com 40 µm e eixo equatorial entre 27,5 e 30 µm.  

 

 Macrolobium Tipo 2 (plate VII, figs. 132 e 133)  



155 
 

Grão prolato esferoidal, isopolar, simetria radial, tricolporado, cólporo central com 

aproximadamente 7,5 µm de espessura, endoabertura circular, exina tectada e sexina estriada-

reticulada, com estrias orientadas longitudinalmente. Eixo polar com cerca de 32,5 µm e eixo 

equatorial com 30 µm. 

 

 Macrolobium tipo 3 (plate VII, fig. 134) 

Âmbito circular, tricolporado, exina tectada e sexina estriada-reticulada. Diâmetro com cerca 

de 46 µm. 

 

Família: Leguminosae (Fabaceae) 

 Tipo Machaerium (plate VII, fig. 135) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada (circular a 

elíptica), columelas conspícuas, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com 

aproximadamente 15 a 20 µm e eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

 Tipo Mucuna (plate VII, fig. 136) 

Âmbito circular, tricolporado, exina tectada, superfície reticulada e diâmetro com cerca de 40 

µm.  

 

Fabaceae tipo 1 (plate VII, figs 137 e 138) 

Grão suboblato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina 

escabrada. Eixo polar com aproximadamente 16 µm e eixo equatorial com 20 µm. 

 

Fabaceae tipo 2 (plate VII, fig. 139) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, longicolpado, exina tectada 

e sexina microrreticulada. Eixo polar com cerca de 32 µm e eixo equatorial com 25 µm. 

 

Fabaceae tipo 3 (plate VII, figs. 140 e 141) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina psilada. 

Eixo polar com aproximadamente 20,2 µm  e eixo equatorial com 17,1 µm.  

 

Fabaceae tipo 4 (plate VII, figs. 142 e 143) 
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Grão prolato esferoidal, tricolporado, endoabertura com cerca de 7,5 µm de largura e 5 µm de 

comprimento, exina tectada e sexina psilada. Eixo polar com cerca de 20 µm e eixo 

equatorial com 17,5 µm. 

 

Fabaceae tipo 5 (plate VII, fig. 144) 

Grão prolato esferoidal, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com aproximadamente 25 µm e eixo equatorial com 22 µm. 

 

Fabaceae tipo 6 (plate VIII, figs. 145 e 146) 

Grão prolato-esferoidal, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada, com lumens 

pequenos, e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 30,6 µm e eixo equatorial com 27 µm. 

 

Fabaceae tipo 7 (plate VIII, figs. 147 e 148) 

Grão oblato esferoidal, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

reticulada. Eixo polar com aproximadamente 31 µm e eixo equatorial com 32 µm. 

 

Fabaceae tipo 8 (plate VIII, figs 149 e 150) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com cerca de 22 µm e eixo equatorial com 16,2 µm.  

 

Fabaceae tipo 9 (plate VIII, figs. 151 e 152) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, cólporo central constricto no equador, exina tectada e 

sexina escabrada. Eixo polar com aproximadamente 29,7 µm e eixo equatorial com 22 µm. 

 

Fabaceae tipo 10 (plate VIII, fig. 153) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura circular, exina tectada, sexina psilada e 

com columelas inconspícuas. Eixo polar com cerca de 20 µm e eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

Fabaceae tipo 11 (plate VIII, figs. 154 e 155) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina 

microrreticulada. Eixo polar com cerca de 33 a 36,7 µm e eixo equatorial com 23 a 25,2 µm. 

 

Fabaceae tipo 12 (plate VIII, figs. 156 e 157) 
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Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com aproximadamente 37 µm e eixo equatorial com 27 µm. 

 

Fabaceae tipo 13 (plate VIII, fig. 158) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina psilada. 

Eixo polar com cerca de 49 µm e eixo equatorial com 26 µm. 

 

Fabaceae tipo 14 (plate VIII, figs. 159 e 160) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lolongada, exina tectada, com 1,7 µm  

de espessura, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 31 µm e eixo 

equatorial com 25,3 µm. 

 

Fabaceae tipo 15 (plate VIII, figs. 161 e 162) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina 

finamente reticulada. Eixo polar com aproximadamente 22,5 a 28,8 µm e eixo equatorial com 

20 a 22 µm. 

  

Fabaceae tipo 16 (plate VIII, fig. 163) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina psilada. 

Eixo polar com cerca de 25 µm e eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

Fabaceae tipo 17 (plate VIII, figs. 164 e 165) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elipsoidal, exina com 2,5 µm de 

espessura e sexina microrreticulada. Eixo polar com cerca de 30 µm e eixo equatorial com 

25,2 µm. 

 

Fabaceae tipo 18 (plate VIII, figs. 166 e 167) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura circular, exina fina, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar entre 27,5 e 31 µm e eixo equatorial entre 22 e 25 µm.  

 

Fabaceae tipo 19 (plate VIII, fig. 168) 

Grão oblato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada, 

columelas evidentes e sexina reticulada. Eixo polar com aproximadamente 22,5 µm e eixo 

equatorial com 23 µm. 
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Fabaceae tipo 20 (plate VIII, fig. 169) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, cólporos longos e estreitos, endoabertura circular, 

exina tectada e sexina psilada. Eixo polar com cerca de 18 µm e eixo equatorial com 15 µm. 

 

Fabaceae tipo 21 (plate IX, figs. 170 e 171) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada, 

heterobrochada e lumens com cerca de 2,5 µm. Eixo polar entre 40 e 42,3 µm e eixo 

equatorial com aproximadamente 36 µm. 

 

Fabaceae tipo 22 (plate IX, fig. 172) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elipsoidal, cólporo central espesso, 

exina tectada, columelas conspícuas e sexina microrreticulada. Eixo polar com cerca de 29,7 

µm e eixo equatorial com 24,7 µm. 

 

Fabaceae tipo 23 (plate IX, fig. 173) 

Âmbito subtriangular com lados convexos, triporado, alguloaperturado, exina tectada, 

columelas conspícuas, sexina reticulada e heterobrochada. Diâmetro equatorial com cerca de 

30 µm. 

 

Fabaceae tipo 24 (plate IX, figs. 174 e 175) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura elipsoidal, exina tectada e sexina 

psilada. Eixo polar com aproximadamente 23 µm e eixo equatorial com 21 µm. 

 

Fabaceae tipo 25 (plate IX, fig. 176) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, colporo central constricto no equador, exina tectada e 

sexina reticulada. Eixo polar com cerca de 23 µm e eixo equatorial com 18 µm. 

 

Família: Leguminosae (Mimosaceae) 

 Tipo Acacia (plate IX, fig. 177) 

Políade circular com 16 grãos de pólen, 8 grãos periféricos e 8 centrais, calimada e com 

simetria radial. Grãos suboblados, heteropolares, simetria radial, com 4 poros e superfície 

psilada. Eixo polar do grão entre 10 e 15 µm e eixo equatorial com 7,5 µm. Políade com 

aproximadamente 32,5 a 38 µm de diâmetro. 

 



159 
 

 Tipo Anadenanthera (plate IX, figs. 178 e 179) 

Políade com 16 grãos de pólen, 8 periféricos e 8 centrais, acalimadas e com simetria radial. 

Grãos com superfície reticulada, com cerca de 7,5 a 10 µm de diâmetro equatorial. Diâmetro 

maior da políade com aproximadamente 30 µm e diâmetro menor com 20 µm. 

 

 Tipo Mimosa (plate IX, figs. 180 e 181) 

Tétrade e acalimada. Grãos suboblados, heteropolares, simetria radial e sexina reticulada. 

Eixo polar do grão com cerca de 10 µm e eixo equatorial com 12,5 µm. Políade com 

aproximadamente 10 a 12 µm de diâmetro. 

 

 Tipo Stryphnodendron (plate IX, fig. 182) 

Políade com 16 grãos de pólen, 8 periféricos e 8 centrais, acalimadas e com simetria radial. 

Grãos com superfície psilada e com 7,5 a 10 µm de diâmetro equatorial. Diâmetro maior da 

políade é entre 27,5 e 37,5 µm e diâmetro menor entre 20 e 27,5 µm. 

 

Família: Loranthaceae 

 Tipo Psittacanthus (plate IX, fig. 183) 

Âmbito triangular, tricolpado, sincolpado, com lados levemente côncavos, exina tectada e 

sexina com granulações. Diâmetro equatorial com cerca de 27,5 µm. 

 

 Tipo Struthanthus (plate IX, fig. 184) 

Âmbito triangular, tricolpado, sincolpado, exina tectada e sexina psilada. Eixo equatorial 

entre 25 e 35,1 µm. 

 

Família: Malpighiaceae 

 Tipo Banisteriopsis (plate IX, fig. 185) 

Grão esferoidal, pantoporado (com oito poros), exina espessa e sexina psilada. Diâmetro com 

cerca de 30 a 37,5 µm. 

 

 Tipo Byrsonima (plate IX, fig. 186) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertula elíptica e sexina psilada. 

Eixo polar com cerca de 12,5 a 15,6 µm e eixo equatorial com 10 a 13 µm. 

 

Malpigiaceae tipo 1 (plate IX, figs. 187 e 188) 
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Grão suboblato, tricolporado, endoabertura circular, exina tectada (com cerca de 2,5 µm) e 

sexina psilada. Eixo polar com aproximadamente 19,3 µm e eixo equatorial com 25µm. 

 

Malpighiaceae tipo 2 (plate IX, fig. 189) 

Forma esférica, 5-porado, exina tectada e sexina psilada. Com 20 a 22,5 µm de diâmetro. 

 

Família: Malvaceae (plate X, fig. 190) 

Grão esferoidal, apolar, simetria radial, pantoporado, exina tectada, infratecto com columelas 

aparentes e superfície equinada. Com 70 µm de diâmetro. 

 

Família: Melastomataceae-Combretaceae tipo 1 (plate X, figs. 191 e 192) 

Grão subprolato, isopolar, simetria radial, 3-colporados, 3-pseudocolpados, colpos estreitos e 

compridos, cólporo central constricto no equador e sexina psilada. Eixo polar com cerca de 

12,5 µm e eixo equatorial com 10 µm. 

 

Melastomataceae-Combretaceae tipo 2 (plate X, fig. 193) 

Âmbito circular-hexalobulado, 3-colporado, 3-pseudocolpado, exina tectada e sexina psilada. 

Diâmetro com cerca de 12,5 µm. 

 

Família: Moraceae-Urticaceae tipo 1 

Moraceae-Urticaceae (plate X, fig. 194) 

Grão esferoidal, 4-porado, isopolar, simetria radial, exina tectada e sexina escabrada. 

Diâmetro com cerca de 17,5 µm.  

 

Moraceae-Urticaceae tipo 2 (plate X. fig. 195) 

Grão esferoidal, isopolar, simetria radial, biporado, exina tectada e sexina psilada. Eixo maior 

com aproximadamente 15 µm e eixo menor com 12,5 µm. 

 

Moraceae-Urticaceae tipo 3 (plate X, fig. 196) 

Grão elíptico, isopolar, simetria radial, triporado, exina tectada e sexina psilada. Diâmetro 

equatorial entre 17 e 17,5 µm. 

 

Família: Meliaceae 

 Tipo Trichilia (plate X, figs. 197 e 198) 
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Grão subprolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada, com ânulo 

pouco pronunciado e sexina psilada a escabrada. Eixo polar com cerca de 20 a 26,1 µm e 

eixo equatorial em torno de 15 a 20,7µm. 

 

Família: Myrtaceae (plate X, fig. 199) 

Âmbito triangular, com lados levemente côncavos, tricolporado, parassincolpado, exina 

tectada e sexina psilada. Diâmetro equatorial entre 20 e 22,5 µm. 

 

Ochnaceae tipo 1 (plate X, figs. 200 e 201) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura circular, exina tectada e sexina 

microrreticulada. Eixo polar com cerca de 26,5 µm e eixo equatorial com 21,6 µm. 

 

Ochnaceae tipo 2 (plate X, figs. 202 e 203) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lolongada, exina tectada (com cerca de 

2,5 µm) e sexina psilada. Eixo polar com aproximadamente 35,1 µm e eixo equatorial com 

30,6 µm. 

 

Família: Onagraceae 

 Tipo Ludwigia (plate X, fig. 204) 

Âmbito subtriangular, triporado, ânulo com cerca de 2,5 µm de espessura, exina tectada, 

columelas evidentes e sexina verrugada. Eixo equatorial entre 42,3 e 52,2 µm. 

 

Família: Phytolaccaceae 

 Tipo Phytolacca (plate X, figs. 205-206) 

Grão prolato, isopolar, tricolpado, tectado, sexina reticulada e com espículos sobre os muros, 

eixo polar com cerca de 39 µm e eixo equatorial com 25,6 µm. 

 

Família: Polygalaceae 

 Tipo Polygala (plate XI, figs. 208-209) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, simetrial radial, 8-colporado, endoabertura lalongada, exina 

tectada e sexina psilada. Eixo polar com cerca de 20 µm e eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

 Tipo Polygala (plate XI, figs. 210 e 211) 
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Âmbito circular, 8-colporado, endoabertura lalongada, sexina psilada e com 

aproximadamente 22,5 µm de diâmetro. 

 

Família: Polygonaceae 

Tipo Coccoloba (plate XI, figs. 212 e 213) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina com aproximadamente 

2,5 µm, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 34,2 µm e eixo 

equatorial com 23,4 µm. 

 

Família: Proteaceae 

 Tipo Euplassa (plate XI, fig. 214) 

Ambito triangular com lados levemente côncavos, triporados, exina tectado e sexina 

reticulado. Diâmetro equatorial com cerca de 25 µm. 

 

 Tipo Roupala (plate XI, figs. 215 e 216) 

Âmbito triangular, triporado, poros com margens levemente fendidas, exina tectada e sexina 

microrreticulada. Eixo equatorial do grão com cerca de 17,5 a 28,8 µm. 

 

Família: Rubiaceae tipo 1 

 Tipo Faramea (plate XI, fig. 217) 

Grão esférico, isopolar, simetria radial, triporado, poros com áspides de 5 µm, exina tectada, 

com columelas evidentes, e sexina microrreticulada. Diâmetro com cerca de 19,8 µm. 

 

 Tipo Spermacoce (plate XI, figs. 218 e 219) 

Grão esférico, isopolar, simetria radial, pantoporado, tectado e sexina reticulada. Diâmetro 

com cerca de 20 µm. 

 

Rubiaceae tipo 2 (plate XI, figs. 220 e 221) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, 6-colporado, exina com cerca de 2,5 µm de espessura e 

sexina reticulada. Eixo polar com aproximadamente 32,5 µm e eixo equatorial com 30 µm.  

 

Rubiaceae tipo 3 (plate XI, figs. 222 e 223) 
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Grão esférico, simetria radial, tricolporado, brevicolporado (com cerca de 7,5 µm), poro com 

ânulo, sexina reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. Diâmetro equatorial entre 22,5 e 

27 µm. 

 

Rubiaceae tipo 4 (plate XI, fig. 224) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, longicolpado, endoabertura elíptica e sexina 

reticulada. Eixo polar com cerca de 30 µm e eixo equatorial com 27,5 µm.  

 

Rubiaceae tipo 5 (plate XI, fig. 225) 

Âmbito subtriangular com lados convexos, tricolporado, sexina reticulada, heterobrochada e 

simplesbaculada. Diâmetro com aproximadamente 27,5 µm. 

 

Família: Rutaceae 

 Tipo Zanthoxylum (plate XI, figs. 226 e 227) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, longicolpado, endoabertura lalongada, exina tectada 

e sexina reticulado-estriado. Eixo polar entre 13,5 e 15 µm e eixo equatorial entre 11,7 e 12,5 

µm. 

 

Família: Sapindaceae 

 Tipo Cupania (plate XII, fig. 228) 

Âmbito triangular, com vértices arredondados, lados convexos, tricolporado, 

anguloaperturado, sincolporado, exina tectada e sexina psilada a escabrada. Diâmetro 

equatorial entre 21,6 e 22,5 µm. 

 

 Tipo Paullinia (plate XII, fig. 229) 

Âmbito romboidal, 4-porado, exina tectada, columelas evidentes e sexina psilada. Diâmetro 

equatorial com cerca de 40 µm.  

 

 Tipo Paullinia (plate XII, figs. 230 e 231) 

Âmbito triangular com lados convexos, triporado, com vestíbulo, exina tectada, columelas 

evidentes e sexina finamente reticulada. Diâmetro equatorial entre 27,5 e 30 µm. 

 

 Tipo Serjania (plate XII, figs. 232 e 233)  
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Âmbito triangular, tricolporado, anguloaperturado, sincolporado, tectada, sexina reticulada e 

heterobrochada. Diâmetro com cerca de 35 µm. 

 

Família: Sapotaceae tipo 1 

 Tipo Pouteria (plate XII, figs. 234 e 235) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, longicolpado, endoabertura alongada e 

sexina psilada. Eixo polar com cerca de 27,5 a 30 µm  e eixo equatorial com 15 a 17,5 µm.  

 

Sapotaceae tipo 2 (plate XII, figs 236 e 237) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada (elíptica), sexina 

psilada, columelas evidentes. Eixo polar entre 27,5 e 35 µm e eixo equatorial entre 15 e 25 

µm. 

 

Sapotaceae tipo 3 (plate XII, figs. 238 e 239) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina 

escabrada. Eixo polar com cerca de 35 µm e eixo equatorial com 30 µm. 

 

Família: Solanaceae 

 Tipo Solanum (plate XII, figs. 240 e 241) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

psilada. Eixo polar com aproximadamente 23,4 µm e eixo equatorial com 18,9 µm.  

 

Família: Symplocaceae 

 Tipo Symplocos (plate XII, figs. 242 e 243) 

Grão oblado, bicolporado, brevicolpado, poros com ânulo, exina com cerca de 2,1 µm de 

espessura e sexina punctada. Diâmetro maior com 32,5 µm e diâmetro menor com 22,5 µm. 

 

Família: Theaceae (plate XII, fig. 244) 

Grão esférico, triporado, exina com cerca de 5 µm de espessura, sexina pilada e com 60 a 

62,5 µm de diâmetro. 

 

Tiliaceae tipo 1 (plate XII, figs. 245 e 246) 
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Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada (elítpica), tectado, sexina 

reticulada e com lumens de tamanho irregulares. Eixo polar com cerca de 30 µm e eixo 

equatorial com 17,5 µm. 

 

Tiliaceae tipo 2 (plate XII, figs. 247 e 248) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, tectado e sexina reticulada, com 

lumens de tamanho grande e superfície ondulada. Eixo polar com aproximadamente 40 µm e 

eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Tiliaceae tipo 3 (plate XII, figs. 249 e 250) 

Grão prolato, tricolporado, endoabertura elipsoidal, tectado, sexina reticulada e com lumens 

de tamanho grande. Eixo polar com cerca de 35 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Família: Ulmaceae 

 Tipo Celtis (plate XIII, fig. 251) 

Grãos esféricos, isopolares, simetria radial, triporados, poros com ânulo, exina tectada, sexina 

psilada e com aproximadamente 17,5 a 20 µm de diâmetro. 

 

 Tipo Trema (plate XIII, fig. 252) 

Grãos esféricos, isopolares, simetria bilateral, biporados, poros com ânulo, exina tectada e 

sexina psilada. Diâmetro com aproximadamente 12 a 17,5 µm. 

 

Família: Verbenaceae 

 Tipo Vitex (plate XIII, figs. 253 e 254) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura lalongada, exina 

tectada e sexina microrreticulada. Eixo polar com cerca de 27,5 µm e eixo equatorial com 25 

µm. 

 

CLASSE: MONOCOTYLEDONEAE 

ORDEM: ARECALES 

 

Família: Arecaceae 

 Tipo Acrocomia (plate II, fig. 35) 
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Âmbito subtriangular com lados convexos, monossulcado, tricotomossulcado, exina tectada, 

columelas evidentes e sexina reticulada, composta por pequenos espinhos. Diâmetro 

equatorial com cerca de 47,5 µm. 

 

 Tipo Attalea (plate II, figs. 36 e 37) 

Grão monossulcado, heteropolar, simetria bilateral, exina tectada e sexina microrreticulada. 

Com 25 µm de largura em um pólo e 32,5 µm no outro pólo. Eixo maior do grão entre 42,5 e 

45 µm. 

 

 Tipo Iriartea (plate II, figs. 38 e 39) 

Grão monossulcado, heteropolar, simetria bilateral, exina intectada e sexina pilada. Diâmetro 

maior com cerca de 30 µm e diâmetro menor com 25 µm.  

 

 Tipo Mauritia (plate II, fig. 40) 

Grão esferoidal, heteropolar, simetria radial, monoporado, poro circular, exina intectada e 

sexina equinada. Diâmetro entre 37,5 e 40 µm. 

 

Arecaceae tipo 1 (plate II, fig. 41) 

Grão monossulcado, heteropolar, simetria bilateral, exina tectada, columelas conspícuas e 

sexina microrreticulada. Eixo maior com aproximadamente 37,5 µm e eixo menor com 25 

µm.  

  

Arecaceae tipo 2 (plate II, fig. 42) 

Grão monossulcado, heteropolar, simetria bilateral, exina tectada, com columelas evidentes e 

sexina psilada. Eixo maior com cerca de 30 a 35 µm e eixo menor com 17,5 µm. 

 

Ordem: Cyperales 

 

Família: Cyperaceae (plate III, fig. 64) 

Grão esférico, heteropolar, inaperturado, exina tectada e sexina escabrada. Com 30 a 35 µm 

de diâmetro. 

 

Família Poaceae (plate X, fig. 207) 
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Grão esférico, heteropolar, simetria radial, 1-poro com ânulo (com cerca de 12,5 µm), exina 

tectada e sexina psilada. Diâmetro do grão com aproximadamente 37,5 a 42,5 µm. 

 

DESCONHECIDOS: 

 

Tipo 1 (plate XIII, figs. 255 e 256) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elipsoidal, exina espessa, columelas 

evidentes e sexina microrreticulada. Eixo polar com cerca de 30,1 µm e eixo equatorial com 

24,3 µm. 

 

Tipo 2 (plate XIII, fig. 257) 

Grão subprolato, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada e heterobrochada. 

Eixo polar com aproximadamente 25,2 µm e eixo equatorial com 18 µm.  

 

Tipo 3 (plate XIII, figs. 258 e 259) 

Grão suboblato, triporado e com ânulo, exina tectada, sexina reticulada e heterobrochada. 

Eixo polar com cerca de 17,5 µm e eixo equatorial com 22,5 µm.  

 

Tipo 4 (plate XIII, figs. 260 e 261) 

Grão oblato esferoidal, tricolporado, brevicolpado, exina tectada e sexina rugulada. Eixo 

polar com aproximadamente 15 µm e eixo equatorial com 16 µm. 

 

Tipo 5 (plate XIII, fig. 262) 

Grão subprolato, tricolporado, cólporo constricto no equador, endoaberturas pequenas, sexina 

psilada. Eixo polar entre 17,5 e 20 µm e eixo equatorial entre 12,6 e 17,5 µm. 

 

Tipo 6 (plate XIII, figs. 263 e 264) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina reticulada. Eixo 

polar em torno de 12,5 µm e eixo equatorial com 10 µm. 

 

Tipo 7 (plate XIII, figs. 265 e 266) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, exina tectada e sexina finamente reticulada. 

Eixo polar com aproximadamente 27,5 µm e eixo equatorial com 25 µm. 
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Tipo 8 (plate XIII, fig. 267) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina psilada. 

Eixo polar com cerca de 37,3 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Tipo 9 (plate XIII, figs. 268 e 269) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

psilada. Eixo polar com aproximadamente 17,5 µm e eixo equatorial com 15 µm.  

 

Tipo 10 (plate XIII, fig. 270) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada, columelas 

conspícuas, sexina reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. Eixo polar com cerca de 

28,3 µm e eixo equatorial com 23,8 µm. 

 

Tipo 11 (plate XIII, figs. 271 e 272) 

Grão prolato-esferoidal, tricolporado, cólporo central alargado, endoabertura lolongada, 

sexina reticulada, heterobrochada e columelas conspícuas. Eixo polar com aproximadamente 

20 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Tipo 12 (plate XIV, figs. 273 e 274) 

Grão subprolato, isopolar, 4-colporado, endoabertura elíptica, cólporos estreitos e alcançam 

os pólos, exina tectada e sexina psilada. Eixo polar com cerca de 17,5 µm e eixo equatorial 

com 15 µm. 

 

Tipo 13 (plate XIV, figs. 275 e 276) 

Amb subtriangular, tricolporado e sexina finamente reticulada. Eixo equatorial em torno de 

22,5 µm. 

 

Tipo 14 (plate XIV, figs. 277 e 288) 

Grão oblato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada e forma endocíngulo, 

sexina com aproximadamente 2,5 µm de espessura, reticulada e com parede ondulada. Eixo 

polar com cerca de 42,5 µm e eixo equatorial com 45 µm. 

 

Tipo 15 (plate XIV, fig. 279) 
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Grão subprolato, isopolar, tricolporado, cólporo central constricto no equador, exina tectada e 

sexina psilada. Eixo polar com cerca de 29,7 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Tipo 16 (plate XIV, figs. 280 e 281) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

finamente reticulada. Eixo polar com aproximadamente 20,7 a 23,4 µm e eixo equatorial com 

17 a 18 µm. 

 

Tipo 17 (plate XIV, figs. 282 e 283) 

Grão prolato esferoidal, tricolpado, sexina reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. 

Eixo polar com cerca de 20,2 µm e eixo equatorial com 19,3 µm.  

 

Tipo 18 (plate XIV, figs. 284 e 285) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada (forma quadrangular), exina 

tectada, columelas conspícuas, sexina reticular e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 

26,5 µm e eixo equatorial com 18,9 µm. 

 

Tipo 19 (plate XIV, figs. 286 e 287) 

Grão prolato, isopolar, simetria radial, tricolporado, endoabertura circular, exina tectada e 

sexina reticulada. Eixo polar com cerca de 20 µm e eixo equatorial com 12 µm. 

 

Tipo 20 (plate XV, figs 288 e 289) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura alongada, cólporo central com margem, 

exina tectada e sexina microrreticulada. Eixo polar com aproximadamente 22 µm e eixo 

equatorial com 13 µm. 

 

Tipo 21 (plate XV, figs. 290 e 291) 

Grão subprolato, tricolpado, sexina reticulada e simplesbaculada. Eixo polar com 

aproximadamente 19,8 µm e eixo equatorial com 18 µm. 

 

Tipo 22 (plate XV, figs. 292 e 293) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, cólporo central constricto no 

equador, exina tectada e sexina psilada. Eixo polar com cerca de 27,5 µm e eixo equatorial 

com 20 µm. 
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Tipo 23 (plate XV, figs. 294 e 295) 

Grão subprolato, tricolporado, endoabertura lalongada, exina espessa, densamente 

columelada e sexina reticulada (com lumens pequenos). Eixo polar com aproximadamente 

24,7 µm e eixo equatorial com 18 µm. 

 

Tipo 24 (plate XV, figs. 296 e 297) 

Grão subprolato, tricolporado, endoabertura lalongada, cólporo central constricto na região 

equatorial, margem do colpo espessa, exina tectada e sexina microrreticulada. Eixo polar com 

cerca de 19,8 µm e eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

Tipo 25 (plate XV, figs. 298 e 299) 

Grão subprolato, tricolpoado, sexina reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. Eixo 

polar com aproximadamente 22 µm  e eixo equatorial com 18 µm. 

 

Tipo 26 (plate XV, figs. 300 e 301) 

Grão prolato, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina psilada. Eixo polar 

com cerca de 24,7 µm e eixo equatorial com 18 µm. 

 

Tipo 27 (plate XV, figs 302 e 303) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com aproximadamente 26,1 µm e eixo equatorial com 16,2 µm. 

 

Tipo 28 (plate XV, figs. 304 e 305) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lolongada, cólporo central com 

margem, exina tectada e sexina estriada. Eixo polar com cerca de 25 µm e eixo equatorial 

com 20 µm. 

 

Tipo 29 (plate XV, figs. 306 e 307) 

Grão subprolato, isopolar, bicolporado, endoabertura lalongada, exina psilada, columelas 

conspícuas e sexina psilada. Eixo polar com aproximadamente 35 µm e eixo equatorial com 

32,5 µm. 

 

Tipo 30 (plate XVI, figs. 308 e 309) 
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Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada, 

homobrochada e com columelas conspícuas. Eixo polar com cerca de 22,5 µm e eixo 

equatorial com 17,5 µm.  

 

Tipo 31 (plate XVI, fig. 310) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elipsoidal, sexina reticulada, 

heterobrochada e columelas conspícuas. Eixo polar com aproximadamente 21,1 µm e eixo 

equatorial com 17,5 µm. 

 

Tipo 32 (plate XVI, fig. 311) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina microrreticulada. 

Eixo polar com cerca de 17,5 µm e eixo equatorial com 15 µm. 

 

Tipo 33 (plate XVI, figs. 312 e 313) 

Grão suboblato, tricolporado, endoabertura circular, cólporo central com cerca de 5 µm  de 

espessura, exina tectaca, columelas conspícuas e sexina microrreticulada. Eixo polar com 

aproximadamente 12,5 µm e eixo equatorial com 15 µm. 

 

Tipo 34 (plate XVI, figs. 314 e 315) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, com cerca de 6,2 µm de 

comprimento e 5 µm de espessura, cólporo central espesso e sexina reticulada. Eixo polar 

com aproximadamente 23 µm e diâmetro equatorial com 20 µm. 

 

Tipo 35 (plate XVI, figs. 316 e 317) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura circular, exina com cerca de 1,2 

µm, columelas conspícuas, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 29,7 

µm e eixo equatorial com 26,5 µm. 

 

Tipo 36 (plate XVI, figs. 318) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada, 

columelas conspícuas e sexina reticulada. Eixo polar com aproximadamente 20 µm e eixo 

polar com 18,9 µm. 

 

Tipo 37 (plate XVI, fig. 319) 
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Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina 

microrreticulada. Eixo polar com cerca de 27 µm e eixo equatorial com 24 µm. 

 

Tipo 38 (plate XVI, figs. 320 e 321) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada, columelas 

evidentes e sexina microrreticulada. Eixo polar com aproximadamente 29,2 µm e eixo 

equatorial com 23,8 µm. 

 

Tipo 39 (plate XVI, figs. 322 e 323) 

Grão esferoidal, simetria radial, 4-colpado, exina com cerca de 2,5 µm de espessura, 

columelas conspícuas, sexina reticulada e simplesbaculada. Diâmetro equatorial entre 35,1 e 

42,5 µm. 

 

Tipo 40 (plate XVI, figs. 324 e 325) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina microrreticulada. 

Eixo polar com aproximadamente 22 µm e eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

Tipo 41 (plate XVI, fig. 326) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina psilada. Eixo polar com 

cerca de 22 µm e eixo equatorial com 15,3 µm. 

 

Tipo 42 (plate plate XVI, fig. 327) 

Grão espesso, simetria radial, biporado, poros com ânulo, exina com cerca de 2,5 µm de 

espessura e sexina escabrada. Diâmetro entre 27 e 27,5 µm. 

 

Tipo 43 (plate XVII, figs. 328 e 329) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

psilada. Eixo polar com cerca de 16,2 µm e eixo equatorial com 13,5 µm. 

 

Tipo 44 (plate XVII, figs. 330 e 331) 

Grão prolato esferoidal, tricolpado, exina com cerca de 2,5 µm, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com aproximadamente 22 µm e eixo equatorial com 21,6 µm. 

 

Tipo 45 (plate XVII, figs. 332 e 333) 



173 
 

Grão suboblato, isopolar, 4-colporado, sexina reticulada, heterobrochada e columelas 

conspícuas. Eixo polar com cerca de 18,8 µm e eixo equatorial com 17,1. 

 

Tipo 46 (plate XVII, fig. 334) 

Grão subprolato, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada e heterobrochada. 

Eixo polar com aproximadamente 25,2 µm e eixo equatorial com 17,1 µm. 

 

Tipo 47 (plate XVII, figs. 335 e 336) 

Grão suboblato, tricolpado e sexina rugulada. Eixo polar com cerca de 27,9 µm e eixo 

equatorial com 25,8 µm. 

 

Tipo 48 (plate XVII, figs. 337 e 338) 

Grão subprolato, tricolporado, endoabertura elipsoidal, sexina reticulada e columelas 

evidentes. Eixo polar com aproximadamente 31,5 µm e e eixo equatorial com 25,9 µm. 

 

Tipo 49 (plate XVII, fig. 339) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina com cerca de 2,5 µm, 

columelas conspícuas e sexina reticulada. Eixo polar com cerca de 25,6 µm e eixo equatorial 

com 18,4 µm. 

 

Tipo 50 (plate XVII, fig. 340) 

Grão subprolato, isopolar, endoabertura elipsoidal, sexina reticulada e columelas conspícuas. 

Eixo polar com aproximadamente 30,1 µm e eixo equatorial com 20,7 µm. 

 

Tipo 51 (plate XVII, fig. 341) 

Grão subprolato, isopolar, tricolpado e sexina escabrada. Eixo polar com cerca de 30 µm e 

eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Tipo 52 (plate XVII, figs. 342 e 343) 

Grão subprolato, isopolar, tricolpado, sexina reticulada e columelas conspícuas. Eixo polar 

com aproximadamente 22,5 µm e eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

Tipo 53 (plate XVII, fig. 344) 
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Âmbito subtiangular, tricolporado, exina tectada, columelas conspícuas e sexina finamente 

reticulada. Diâmetro entre 30 e 35 µm. 

 

Tipo 54 (plate XVII, figs. 345 e 346) 

Grão oblato-esferoidal, tricolporado, endoabertura elíptica, exina tectada e sexina psilada. 

Eixo polar com aproximadamente 16,6 µm de eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

Tipo 55 (plate XVII, fig. 347) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura circular, exina tectada e sexina 

finamente reticulada. Eixo polar com cerca de 29,2 µm e eixo equatorial com 23,4 µm. 

 

Tipo 56 (plate XVIII, figs. 348 e 349) 

Grão prolato esferoidal, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

escabrada. Eixo polar com aproximadamente 14 µm e eixo equatorial com 12,5 µm. 

 

Tipo 57 (plate XVIII, figs. 350 e 351) 

Grão esférico, simetria radial, tricolporado, endoabertura circular, exina tectada e sexina 

reticulada. Diâmetro com cerca de 15 µm. 

 

Tipo 58 (plate XVIII, fig. 352) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

psilada. Eixo polar com cerca de 27,5 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Tipo 59 (plate XVIII, figs. 353 e 354) 

Grão esférico, simetria radial, tricolpado, sexina reticulada e simplesbaculada. Diâmetro 

equatorial com aproximadamente 32,5 µm. 

 

Tipo 60 (plate XVIII, figs. 355 e 356) 

Grão subprolato, 4-cólporos, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina escabrada.Eixo 

polar com cerca de 15 µm e eixo equatorial com 13 µm. 

 

Tipo 61 (plate XVIII, figs. 357 e 358) 
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Grão prolato, tricolporado, cólporos com margens, endoabertura lalongada, sexina reticulada, 

heterobrochada e com columelas conspícuas. Eixo polar com aproximadamente 26,5 µm e 

eixo equatorial com 17,1 µm.  

 

Tipo 62 (plate XVIII, figs. 359 e 360) 

Grão esférico, simetria radial, tricolporado, endoabertura elipsoidal, sexina reticulada e 

heterobrochada. Diâmetro equatorial com cerca de 20 µm.  

 

Tipo 63 (plate XVIII, fig. 361) 

Grão esferoidal, simetria radial, 4-porado, poros com protuberância, exina tectada e sexina 

psilada. Diâmetro com aproximadamente 22,5 µm.  

 

Tipo 64 (plate XVIII, figs. 362 e 363) 

Grão esferoidal, simetria radial, 4-colporado, endoabertura lalongada, exina tectada, com 

columelas conspícuas e sexina finamente reticulada. Diâmetro entre 20 a 22,5 µm. 

 

Tipo 65 (plate XVIII, fig. 364) 

Âmbito subcircular, tricolpado, exina tectada e sexina reticulada. Diâmetro com 

aproximadamente 25 µm. 

 

Tipo 66 (plate XVIII, fig. 365) 

Grão prolato esferoidal, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina microrreticulada. Eixo 

polar com cerca de 27 µm e eixo equatorial com 25 µm. 

 

Tipo 67 (plate XVIII, figs. 366 e 367) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, colpos estreitos e 

longos, exina fina, tectada, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar entre 25,6 e 27 µm 

e eixo equatorial entre 22 e 24,7 µm. 

 

Tipo 68 (plate XVIII, figs. 368 e 369) 

Grão prolato esferoidal, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina mais espessa que a 

nexina, reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. Eixo polar com cerca de 25,2 µm e 

diâmetro equatorial com 23,8 µm. 
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Tipo 69 (plate XIX, figs. 370 e 371) 

Grão prolato esferoidal, tricolporado, endoabertura elíptica, semitectado, sexina reticulada e 

heterobrochada. Eixo polar com aproximadamente 22,9 µm e eixo equatorial com 20,7 µm. 

 

Tipo 70 (plate XIX, figs. 372 e 373) 

Grão subprolato, tricolporado, endoabertura lalongada, columelas conspícuas, sexina 

reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. Eixo polar com cerca de 30,6 µm e eixo 

equatorial com 24,7 µm. 

 

Tipo 71 (plate XIX, figs. 374 e 375) 

Grão subprolato, isopolar, tricolpado, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com 

aproximadamente 20 µm e eixo equatorial com 17,5 µm. 

 

Tipo 72 (plate XIX, figs. 376 e 377) 

Grão oblado, isopolar tricolporado, exina tectada e sexina microrreticulada. Eixo polar com 

cerca de 30,6 µm e eixo equatorial com 30,1 µm. 

 

Tipo 73 (plate XIX, fig. 378) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura circular, exina tectada e sexina 

psilada. Eixo polar com aproximadamente 18 µm e eixo equatorial com 16 µm. 

 

Tipo 74 (plate XIX, figs. 379 e 380) 

Grão suboblato, tricolporado, endoabertura lalongada, cólporo central espesso, exina 

intectada e sexina pilada. Eixo polar com cerca de 17,5 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Tipo 75 (plate XIX, fig. 381) 

Grão esferoidal, tricolporado, endoabertura lalongada, sexina reticulada, heterobrochada e 

simplesbaculada. Diâmetro do grão aproximadamente 30 µm. 

 

Tipo 76 (plate XIX, fig. 382) 

Grão esferoidal, simetria radial, triporado, exina com cerca de 5 µm de espessura e sexina 

psilada. Diâmetro equatorial entre 37,5 a 40 µm. 

 

Tipo 77 (plate XIX, figs. 383 e 384) 
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Grão oblato esferoidal, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada, com columelas 

conspícuas, sexina reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. Eixo polar com cerca de 22 

µm e eixo equatorial com 23 µm. 

 

Tipo 78 (plate XIX, figs. 385 e 386) 

Grão oblato, tricolporado, endoabertura circular, sexina reticulada, heterobrochada e 

simplesbaculada. Eixo polar com aproximadamente 17,5 µm e eixo equatorial com 25 µm. 

 

Tipo 79 (plate XIX, fig. 387) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

psilada. Eixo polar com cerca de 15 µm e eixo equatorial com 12,5 µm. 

 

Tipo 80 (plate XIX, fig. 388) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

psilada. Eixo polar com aproximadamente 35 µm e eixo equatorial com 30 µm. 

 

Tipo 81 (plate XIX, figs. 389 e 390) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricolporado, endoabertura elíptica, colpos longos e 

estreitos, exina tectada, sexina reticulada e heterobrochada. Eixo polar com cerca de 40 µm e 

eixo equatorial com 37 µm. 

 

Tipo 82 (plate XX, figs. 391 e 392) 

Grão prolato esferoidal, isopolar, tricopolporado, endoabertura circular, exina tectada e 

sexina reticulada. Eixo polar com aproximadamente 25 µm e eixo equatorial com 22,5 µm.  

 

Tipo 83 (plate XX, figs. 393 e 394) 

Grão prolato esferoidal, tricolporado, cólporo central com margem, endoabertura lalongada, 

exina tectada, sexina reticulada, heterobrochada e simplesbaculada. Eixo polar com cerca de 

22,5 µm e eixo equatorial com 20 µm. 

 

Tipo 84 (plate XX, fig. 395) 

Grão subprolato, tricolporado, cólporos longos e estreitos, endoabertura circular, exina 

tectada e sexina microrreticulada. Eixo polar com aproximadamente 30 µm e eixo equatorial 

com 25 µm. 
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Tipo 85 (plate XX, figs. 396 e 397) 

Grão subprolato, tricolporado, endoabertura lalongada, exina com 2,5 µm de espessura e 

sexina reticulada. Eixo polar com cerca de 32,5 µm e eixo equatorial com 22,5 µm. 

 

Tipo 86 (plate XX, fig. 398) 

Grão prolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada e sexina escabrada. Eixo polar 

com aproximadamente 22,5 µm e eixo equatorial com 12,5 µm. 

 

Tipo 87 (plate XX, fig. 399) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, endoabertura lalongada, exina tectada e sexina 

microrreticulada. Eixo polar com cerca de 25 µm e eixo equatorial com 20 µm. 

 

Tipo 88 (plate XX, figs. 400 e 401) 

Grão suboblato, tricolporado, endoabertura circular, cólporo central com 7,5 µm de 

espessura, exina tectada e sexina escabrada. Eixo polar com cerca de 12,5 µm e eixo 

equatorial com 15 µm. 

 

Tipo 89 (plate XX, figs. 402 e 403) 

Grão subprolato, isopolar, tricolporado, cólporo estreito e longo, endoabertura circular, exina 

tectada e sexina escabrada. Eixo polar com aproximadamente 25 µm e eixo equatorial com 

20 µm. 

 

Tipo 90 (plate XX, figs 404 e 405) 

Grão suboblato, tricolporado, endoabertura circular, cólporos longos e estreitos, exina 

tectado, sexina psilada. Eixo polar com cerca de 17,5 µm e eixo equatorial com 20 µm.  

 

DIVISÃO: CONIFEROPHYTA 

CLASSE: CONIFEROPSIDA 

ORDEM: CONIFERALES 

 

Família: Podocarpaceae 

Podocarpus (plate XXI, figs. 406 e 407) 
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Grão heropolar, bilateralmente simétrico, bissacado, corpo elipsoidal com exina tectada e 

ondulações na parede. Sacos aéreos globosos e reticulados (com lumens de tamanho 

irregulares) com cerca de 65 µm. Diâmetro do corpo entre 35 e 42,5 µm e comprimento total 

do grão com aproximadamente 87,5 µm. 

 

DIVISÃO: PTERIDOPHYTA 

CLASSE: FILICOPSIDA 

 

Esporo Monolete Verrugoso Tipo 1 (plate XXI, figs. 408 e 409) 

Esporo com forma plano-convexa, heteropolar, bilateralmente simétrico, monolete e com 

exospório verrucado. Eixo maior com cerca de 32 µm e eixo menor com 24 µm. 

 

Esporo Monolete Verrugoso Tipo 2 (plate XXI, fig. 410) 

Esporo com forma biconvexa, heteropolar, bilateralmente simétrico, monolete e com 

exospório verrucado (com verrugas distribuídas irregularmente). Eixo maior com 

aproximadamente 45 a 62,5 µm e eixo menor com 32,5 a 50 µm. 

 

Esporo Trilete Psilado Tipo 1 (plate XXI, fig. 411) 

Âmbito subtriangular, heteropolar, simetria radial, trilete, lesão com margem, superfíce 

psilada e diâmetro equatorial entre 32,5 e 35 µm. 

 

Esporo Trilete Rugulado (plate XXI, fig. 412) 

Ambito subtriangular, com lados convexos, heteropolar, simetria radial, trilete e exospório 

rugulado. Diâmetro equatorial entre 50 e 55 µm. 

 

Esporo Trilete Psilado Tipo 2 (plate XXI, fig. 413) 

Âmbito subtriangular com lados levemente convexos, heteropolar, simetria radial, trilete, 

lesão com margem, exina com 5 µm de espessura nos vértices e 2 µm nos lados. Exospório 

psilado e diâmetro equatorial entre 87,5 e 90 µm. 

 

Esporo Trilete Equinado Tipo 1 (plate XXI, fig. 414) 

Âmbito subtriangular, heteropolar, simetria radial, trilete, lesão fina e sinuosa e exospório 

com espinhos irregulares. Diâmetro equatorial com cerca de 22,5 a 27,5 µm. 
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Esporo Trilete Equinado Tipo 2 (plate XXI, figs. 418 e 419) 

Âmbito triangular com lados levemente convexos, heteropolar, simetria radial, trilete e 

exospório com pequenos espinhos. Diâmetro equatorial entre 25 e 28 µm. 

 

Esporo Trilete Verrugado Tipo 2 (plate XXI, fig. 415) 

Âmbito triangular com lados côncavos, heteropolar, simetria radial, trilete e com superfície 

verrugada. Diâmetro equatorial com cerca de 55 µm. 

 

Esporo Trilete Reticulado (plate XXI, figs. 416 e 417) 

Âmbito triangular, heteropolar, simetria radial, trilete e com superfície reticulada. Diâmetro 

equatorial entre 22 e 24 µm. 
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