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Um sinal global, ligado aos estágios Glaciais e Interglaciais, é claramente reconhecido nas mudanças
paleoclimáticas da América do Sul. Dentro deste padrão, comum à toda faixa tropical, diferênças
climáticas regionais podem ser observadas, em particular durante o Glacial Tardio e o Holoceno.
Estas mudanças regionais permitem um melhor entendimento dos processos controladores do clima.

O padrão global da evolução climática é nítido durante o Último Máximo Glacial (LGM) que
caracteriza-se por um clima mais seco. Este provocou o ressecamento e o desaparecimento da
maioria dos lagos e brejos brasileiros e interrompeu a sedimentação. Por esta razão os registros
sedimentares do LGM são extremamente escassos. Índices oriundos dos períodos anteriores e
posteriores indicam uma redução das florestas no LGM (Absy ¤ ¥L¦ § ., 1991, Ledru ¨ ©Lª « . 1996,
Salgado-Labouriau ¬ $® ¯ ., 1997). Na Amazônia ocidental, com uma média anual de precipitação de
3000 mm, não foi observada nenhuma redução da floresta (Colinvaux ° ±=² ³ .,1996). Mas a ocorrência
de climas mais secos pode ser reconhecida em todas as regiões, inclusive na Amazonia Ocidental e
os registros mais antigos obtidos na América do Sul tropical indicam que fases mais secas ocoreram
durante todos os estágios mais frios do período glacial (Absy ´ µ�¶ · ., 1991, Ledru ¸ ¹Lº » ., 1996)
acompanhando desta forma o padrão das mudanças globais influenciado pelas variações da
insolação no hemisfério norte. Uma outra característica destas mudanças é a ocorrência de eventos
de forte erosão das vertentes continentais nas transições de um estágio mais seco para um estágio
mais úmido (Sifeddine ¼ ½1¾ ¿ ., 1994; Harris e Mix, 1999).

Durante a transição do LGM para o interglacial atual, ou seja no Glacial Tardio, podem ser
observadas diferenças paleoclimáticas regionais. A tendência geral é a passagem de um clima mais
seco para um clima mais úmido, mas existem variações no tempo de resposta e na intenside destas
respostas. Nos Andes, o nível dos lagos do Altiplano Boliviano subiram à partir de 16.000  anos 14C
AP e o nível máximo, mais alto que o nível atual, denominado lago Tauca, foi atingido de 13000 a
11000 anos 14C  AP (Mourguiart À Á$Â Ã ., 1997). Os registros de um testemunho de gelo realizado no
Sajama (Bolívia) indicam, também, uma umidificação do clima à partir de 19.000 anos (equivalente à
16000 anos AP em idade 14C), mas durante o máximo do evento Tauca os valores altos de 18O são
interpretados como uma fase quente, enquanto os altos valores de fluxos de poeira indicariam um
período mais seco (Thomson Ä Å�Æ Ç ., 1998). No Brasil as subidas lacustres são  datadas de 16.000
anos 14C AP em Salitre (Ledru, 1993), na Lagoa da Pata (Morro dos Seis Lagos) e no Lago do Caço
(Ma) (Sifeddine È É�Ê Ë . este volume). Em Carajás a subida dos lagos foi datada em 13.000 anos 14C
AP (Sifeddine Ì Í1Î Ï ., 1994), esta data parece corresponder, também, a subidas lacustres na Lagoa da
Pata (Cordeiro Ð Ñ!Ò Ó . este volume) e no Lago do Caçó (Sifeddine Ô Õ�Ö × . este volume). Na região
sudeste a chegada de um clima mais úmido parece muito mais tardia. Os unicos registros de uma
umidade tardiglacial são paleo-solos e níveis orgânicos, bem representados na região e datados de
10.000 a 9000 anos 14C AP Nas outras regiões a subida dos níveis lacustre é acompanhada de um
desenvolvimento de florestas com características frias (ver Ledru este volume). Estas florestas
indicam o Pleno Glacial e o Glacial Tardio com temperaturas de 5 a 7° mais frias que as atuais. Este
valor é muito acima dos dados de Modelos de Circulação Geral forçados pelas temperaturas
oceânicas do Projeto CLIMAP e sugere uma intensificação da dinâmica das frentes frias neste
período. No Glacial  Tardio a dinâmica das frentes frias e certamente controlada pelas variações de
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temperatura da Antártica, bem diferenciadas das mudanças de temperatura observadas nas altas
latitudes do hemisfério norte.

No início do Holoceno, entre 12.000 e 9500 anos 14C AP é observada uma descida abrupta do nível
dos lagos do Altiplano enquanto na Amazônia os lagos atingem seu pleno desenvolvimento (Absy Ø ÙÚ Û ., 1991, Cordeiro Ü Ý(Þ ß ., este volume). Esta diferença foi interpretada pela influência da variação da
precessão dos equinóxios sobre a posição da Zona de Convergência Intertropical-ZCIT (Martin à áâ ã .,1997). Nesta época, os verões do hemisfério sul eram mais frios, levando a um menor
aquecimento do continente Sul Americano, a uma posição mais norte da ZCIT e a uma menor
penetração dos alízeos e do ar Atlântico e Amazônico úmido sobre o continente. Observa-se também
um forte contraste entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Em Salitre (Triangulo Mineiro),
uma floresta de Araucária desenvolveu-se no início do Holoceno até 8000 anos 14C A.P. (Ledru,
1993) atestando um clima fresco e úmido. Esta úmidade apareceu também no registro sedimentar do
Rio Tamanduá em São Simão (SP). Em contraste, na parte mais oriental da região Sudeste, a
cobertura vegetal aberta e a ausência de desenvolvimento lacustre indica um clima ainda seco neste
periodo (Albuquerque ä å�æ ç ., este volume). Esta época é caracterizada pela forte reativação dos
processos coluviais que foram datados em Minas Gerais e São Paulo. Em Salitre, a umidade parece
estar diretamente ligada a atuação das frentes frias e, ao contrario, o clima mais seco da região
Sudeste indicaria uma fraca atuação das frentes neste período, provavalmente porque elas seguiam
preferencialmente trajetórias mais interioranas. A causa deste fenômeno poderia ser encontrada na
influência das temperaturas do Oceano Atlântico sobre a dinâmica das frentes frias nesta época.

O Holoceno médio é caracterizado por uma grande variabilidade do clima e pela ocorrência de
climas mais secos que o atual : baixo nível do Lago Titicaca (Mourguiart è é�ê ë . 1998), alto teor de
poeira no Sajama (Thomson ì í(î ï ., 1998), fase de paleo-incêndios de Carajás (Turcq ð ñ(ò ó ., 1998), de
Roraima (Simões Filho ô õ�ö ÷ ø  este volume), abertura da vegetação em Salitre (Ledru,1993),
permanência de uma vegetação aberta na Mata Atlântica (Behling, 1997) apesar desta região estar
submetida a um clima mais úmido que no início do Holoceno (Albuquerque ù ú(û ü ý  este volume). Estes
climas secos podem, em parte, estar relacionados a ainda fraca insolação do verão no hemisféro sul.
Todavia, a observação dos paleo-incêndios de Carajás mostra que esta fase seca é na realidade
composta de vários eventos plurianuais de seca e queimadas. Isto sugere que existe uma forte
ligação entre o clima seco e a forte variabilidade climática nesta época. Um mecanismo explicando
essa forte variabilidade climática foi proposto por Martin þ ÿ�� � ., (1993) baseado na observação de
numerosas fases de inversão da deriva litorânea na planície costeira do Rio Doce entre 5100 e 3900
anos 14C A.P.  Estas inversões são devidas a um bloqueio das frentes frias na região Sul. Este
fenômeno, ligado à formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), é muito intenso
durante os anos El Niño. Por esta razão, os eventos paleoclimáticos com duração de dezenas a
centenas de anos, foram denominados de « Situações de tipo El Niño ». Todavia os dados hoje
disponíveis na costa Pacífica não confirmam completamente esta interpretação (Ortlieb � ��� � � , 1995,
Rodbell 	 
��  ., 1999). Isto é devido, em parte, ao fato que os efeitos de diferentes eventos El Niño
apresentam diferenças regionais, inclusive na costa Pacífica (Ortlieb e Macharé, 1993). A oscilação
Pacífica não seria, portanto, a unica responsável do fenômeno de bloqueio das frentes frias. Um
outro fator poderia ser as variações de temperatura do Atlântico. Uma melhor diferenciação destas
influências respectivas necessita uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a ZCAS.

No Holoceno recente, a instalação do clima úmido atual é observada em todas as regiões da
América do Sul tropical. Contrariamente, o clima tornou-se mais seco no Sul dos Estados Unidos e
na América Central. Este comportamento é conforme o aumento da insolação de verão no Hemisféro
Sul. Mas a mudança climática não é progressiva : são ainda observados eventos secos e variações
abruptas como a rápida subida do nível do lago Titicaca en torno de 4000 anos. Devido a suas
possíveis ocorências no futuro, a compreensão dos eventos climáticos abruptos representa o novo
desafio da paleoclimatologia. As mudanças abruptas são bem marcadas nos continentes tropicais,
mas precisamos de registros paleoclimáticos multi-marcadores e de alta resolução temporal para
diferenciar as mudanças provenientes de um efeito local, marcando a resposta de determinado
sistema continental, das mudanças climáticas de âmbito mais regional ou global.
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