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A bacia do rio Amazonas abrange uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros 
quadrados e constitui a maior bacia hidrográfica do planeta. Os tributários que formam a bacia 
do Amazonas percorrem uma extensa área geográfica drenando desde regiões andinas em 
seu extremo oeste, parte do cerrado do centro-oeste brasileiro, parte da região de savanas das 
Guianas ao norte, ou podem estar restritos à gigantesca área de floresta tropical das terras 
baixas, que compõe o principal bioma e para qual o sistema converge antes de desaguar no 
Atlântico. A vegetação de cada sub-bacia é em grande parte controlada por fatores 
morfoclimáticos, portanto, a palinologia pode ser utilizada como ferramenta para determinar as 
mudanças ocorridas na vegetação e indiretamente as alterações nos padrões abióticos 
atuantes ao longo da área de captação. O registro palinológico formado pelo sistema 
amazônico é resultante das componentes local e regional, referentes respectivamente à 
vegetação presente nas margens do sistema deposicional e no entorno e uma componente de 
longa distância, derivada do transporte por até milhares de quilômetros. Fatores relacionados a 
produção, dispersão, transporte, deposição e preservação dos grãos de pólen condicionam a 
ocorrência dos diferentes táxons. Portanto, dependendo do local amostrado o registro poderá 
apresentar grande heterogeneidade em sua proveniência. O presente estudo baseia-se na 
análise palinológica e granulométrica de amostras de sedimentos fluviais modernos coletados 
por draga nas calhas de alguns dos principais rios da bacia do Amazonas. O principal objetivo 
é caracterizar a associação palinológica dos diferentes ambientes que compõe a bacia e 
verificar como este registro se diferencia ao longo do percurso com o intuito de contribuir no 
debate acerca da evolução deste sistema. A partir da Detrended Correspondence Analysis 
(DCA) foi possível diferenciar o sinal palinológico dos principais tributários como os rios Negro, 
Madeira, Tapajós e Xingu, e como estes contribuem para o registro ao longo do rio Amazonas. 
Alguns táxons como Cecropia, Alchornea, Symmeria, Melastomataceae/Combretaceae, 
Myrtaceae, Moraceae, Mauritia e Iriartea são representados na maioria das amostras 
analisadas. Grandes quantidades de pólen de Cecropia são correlacionadas a regiões que 
sofreram distúrbios florestais ou de intensa atividade humana. Este gênero é principalmente 
abundante no registro ao longo do Xingu, rio que atravessa extensas áreas desmatadas e 
próximo de cidades como Manaus e Tefé. A influência do sinal de vegetação montana andina, 
representada por Alnus, Hedyosmum e Podocarpus, decresce para leste ao longo do rio 
Solimões e Amazonas a medida que se afasta dos Andes, recebendo um novo aporte deste 
sinal por meio do rio Madeira. 
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