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   O período Neógeno (23.03 a 2.59 Milhões de anos) foi uma época geológica 

que teve grande importância no desenvolvimento das paisagens e ambientes da 

Amazônia, não existindo uma boa estimativa de comparação de diversidade florística. 

O presente trabalho fornece uma contribuição ao entendimento da diversidade 

florística da Amazônia através da comparação da diversidade da palinoflora de 

sedimentos neogênicos e sedimentos holocênicos. Os palinomorfos encontrados nas 

amostras estudadas da Formação Solimões provêm do perfil 1AS-105-AM localizado 

próximo à cidade de Tabatinga (AM, Brasil, 04°01’S/69°29’O). Os sedimentos 

holocênicos de diferentes subambientes deposicionais fluviais amazônicos estão 

localizados na Cidade de Benjamin Constant (AM, Brasil) e entornos. Os 

palinomorfos dos sedimentos holocênicos foram analisados segundo sua morfologia e 

classificados de acordo com a nomenclatura de pólen fóssil para permitir a 

comparação com o conteúdo polínico do material do perfil 1AS-105-AM. Para 

caracterizar a diversidade foram utilizados os Índices de Shannon (H´), de 

Similaridade de Jaccard e de Distância Euclidiana, além de Escalonamento 

multidimensional Não Métrica (NMDS). Para a palinoflora dos sedimentos 

holocênicos foi obtida uma média de H´ de 2,75 e para a palinoflora dos sedimentos 

neogênicos uma média de H´ de 1,76, sendo as médias significativamente diferentes 

(teste-t, p<0,001). O Índice de Jaccard obtido foi de 0,89, apontando pouca 

semelhança entre as comunidades com relação à composição de espécies, o que é 

esperado, pois de um total de 490 espécies apenas 44 são compartilhadas entre as 

duas comunidades, 446 ocorrem apenas no material fóssil e 91 ocorrem apenas no 

material holocênico. O Índice de Distância Euclidiana obtido foi de 7150,19, um 

valor alto mostrando a diferença com relação ao padrão de distribuição de abundância 
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de espécies. A análise NMDS evidenciou uma clara separação das comunidades dos 

dois materiais estudados (stress=0,19), com os scores para ambos os grupos de idade 

estudados significativamente diferentes entre si (teste-t, p<0,001). Evidencia-se uma 

mudança na composição das espécies florísticas além de um aumento na diversidade, 

o que poderia estar relacionado a fatores climáticos ou ao fim do sistema Pebas de 

áreas inundadas, o que propiciou uma grande extensão geográfica para ocupação de 

diversos grupos vegetais. 
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