
 

 

 

 
Resumo

Pelas mudanças climátericas do Pleistoceno Tardio - Holoceno, o rio Portuguesa, planícies centro-occidentais, Venezuela, expe-

rimentou alterações ambientais e hidrológicas. O presente estudofoi baseado na análise morfo- sedimentar e foi sustentado por 21

datações através da luminescência opticamente estimulada (LOE) dos depósitos fluviais e eólicos da bacia. Os sedimentos

recentes são dominados por areias grossas e médias; os depósitos antigos por limos grossos a meios, ambos constituidos

essencialmente de quartzo e caulinite. A análise de litofácie do lote estudado permi-te definir depósitos de canal ou barras de

meandros (AF1) e bar-ras de areia (AF2) associados com pequenos deltas. A morfologia dos depósitos proximais indica o

desenvolvimento de mega- leques e terraços fluviais, e os sedimentos distais com o desenvolvimen-to de depósitos de canal e da

planície de inundação. A cronologia dos depósitos fluviais 19000 ±1570 e 15200 ±2320ka, sugere que a construção de mega-

leques começou pelo menos durante o último máximo glacial (LGM); entre 10990 ±2850 e 3850 ±840ka, há inci-são e formação

de paleomeandros e terraços fluviais , durante Ho-loceno Meio ao Tardio. A cronologia dos depósitos eólicos (14720 ±1.800 e

4510 ±860ka) indicam que as condições climáticas ou pa-leoambientais durante o Glacial Tardio e o Holoceno, elas ainda eram

semi- árido a sub-húmidas, ou semelhantes as do presente.
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