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5 UNIDADES PLEISTOCENAS 

5.1 IDADE 

A estratigrafia dos depósitos aluviais pleistocenos da área estudada foi estabelecida 

com base na análise morfoestratigráfica e, na datação por LOE e RAS (Figs. 5.1, 5.2 e 5.3). 

Os dados cronológicos foram complementados por datações pontuais pelo método do 

radiocarbono apresentadas nos estudos de Latrubesse & Franzinelli (2002) e Rossetti et al. 

(2005) (Fig. 5.4). Foram obtidas idades entre 66.000 e 130 anos AP para os depósitos, o que 

subsidiou a subdivisão estratigráfica da área estudada. Neste estudo segue-se a nova proposta 

de subdivisão do período Neógeno, segundo Suguio et al. (2005). 

A distribuição em área e idades atribuídas às unidades pleistocenas da área de 

trabalho, definidas em alguns trabalhos prévios, não coincidem totalmente com as 

apresentadas neste trabalho (Fig. 4.1). Apesar de grande parte dos limites geológicos das 

unidades pleistocenas ora definidas coincidirem com os limites estabelecidos por Latrubesse 

& Franzinelli (2002), este último apresenta datações com idades mais novas, que se 

restringiram ao terraço inferior do Rio Solimões. Para esta unidade, Latrubesse & Franzinelli 

(2002) indicaram idades entre 310 a 1.000 anos AP, que contrastam com o intervalo de 

30.000 a 6.000 anos AP obtido neste estudo. Por outro lado, a pequena escala do mapa 

geológico apresentado por Rossetti et al. (2005) não permitiu uma correlação com as unidades 

pleistocenas aqui delimitadas, e apesar de algumas idades serem coincidentes, os referidos 

autores não localizaram no mapa ou seções colunares as amostras datadas. 

A datação por radiocarbono tem servido como um padrão de referência por quase 

cinco décadas e apresentando um pronunciado impacto no entendimento da dinâmica dos 

sistemas terrestres nos últimos 20.000 a 30.000 anos AP (Blum & Törnqvist 2000). 

Entretanto, muitos registros ainda permanecem pobremente compreendidos devido a falta de 

material orgânico e o tempo de cobertura do método do radiocarbono. Por isso, as datações 

mais antigas (em torno de 40.000 anos AP) apresentadas por Rossetti et al. (2005) foram 

questionadas por Irion et al. (2005), em função da aproximação da resolução do método do 

radiodiocarbono e pela provável localização das amostras, próximas a superfície do terreno, 

que introduz a possibilidade de contaminação pelo lençol freático ou por material orgânico do 

solo.  
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Neste trabalho, as datações obtidas por LOE e RAS apresentaram resultados bem 

coerentes com a proposta estratigráfica estabelecida, e a coleta das amostras seguiu critérios 

rigorosos de armazenamento, segundo as normas estabelecidas pela Fatec, e restringiram-se a 

parte interna das barras fluviais. Tanto TL quanto LOE tem sido usados no contexto fluvial 

(Page et al. 1996, Fuller et al. 1998, entre outros), e na Amazônia, o uso desta técnica ainda é 

limitado a estudos específicos, principalmente de paleodunas (Carneiro Filho et al. 2002, 

Teeuw & Rhodes 2004). 

Solos arqueológicos de “terra preta indígena” recobrem indistintamente as unidades da 

área estudada, principalmente as partes mais elevadas do substrato cretáceo e mioceno, 

apresentam áreas variadas, de 0,01 a 0,9 km2, distribuídos numa área de aproximadamente 

900 km2 (segundo informação verbal de Eduardo Góes Neves, Museu de Arqueologia e 

Etnologia, USP). Os solos apresentam idades que variam entre 8.000 a 500 anos AP, são 

extremamente férteis e ricos em nutrientes e foram produzidos por grandes e prolongados 

assentamentos humanos na região (Piveta 2003), sendo atualmente utilizados pelas 

comunidades rurais na agricultura de subsistência. São constituídos de material argilo-síltico-

arenoso de coloração cinza escuro a preto, rico em material orgânico, com carvão e materiais 

arqueológicos (cerâmicos e líticos), além de fragmentos de laterita e partes de esqueletos 

humanos (Fig. 5.5). Apresentam espessura variável, de até aproximadamente 1 m e, 

internamente, exibem acamamento planar definido por níveis centimétricos com maior e 

menor concentração de materiais arqueológicos.  
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5.2 ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 Na área de estudo foram identificadas três unidades morfológicas denominadas: 1) 

terra firme, 2) áreas inundáveis, e 3) barras de canal principal, descritas abaixo de acordo com 

suas particularidades. As características morfológicas são distinguidas no modelo digital de 

elevação do terreno, mostrado na figura 4.2. 

 

5.2.1 UNIDADE DE TERRA FIRME 

 A terra firme engloba as áreas de terraços fluviais pleistocenos mais elevados da área 

de estudo, que juntamente com as áreas do substrato cretáceo e mioceno não são atingidas 

pelas enchentes anuais. Os terraços situam-se em cotas entre 25 e 54 metros, apresentam 

relevo com grau de dissecação médio a alto e padrão de drenagem subdendrítico, onde se 

destacam interflúvios (platôs) de até 20 km de largura, sustentados por paleossolos lateríticos 

e densamente vegetados (Fig. 4.2). Na superfície, essa unidade exibe tênues feições de linhas 

de acresção, de aspecto descontínuo, evidenciadas apenas em imagens Landsat e fotografias 

aéreas.   

 

5.2.2 ÁREAS INUNDÁVEIS 

As áreas inundáveis abrangem os terraços fluviais mais baixos da área de estudo, 

situados em cotas entre 24 e 29 m, geralmente atingidos pelas inundações anuais (Fig. 4.2). 

Apresentam relevo relativamente plano, com padrão de drenagem indefinido, sendo muito 

retrabalhadas pela dinâmica de canais secundários atuais de planície. Morfologicamente 

apresentam nítido desenvolvimento de linhas de acresção, em várias direções, bem visíveis 

em imagens Landsat e fotografias aéreas. Lagos de vários tipos ocorrem sobre esta unidade, 

principalmente os de forma arredondadas e irregulares, relacionados a distributários 

meandrantes abandonados e lagos estreitos e alongados que seguem a configuração das 

depressões entre as cristas das barras. Entretanto, muitos elementos geomorfológicos dessa 

planície possuem termos pouco conhecidos na literatura, como “lagos de vales bloqueados”, 

que seguem a forma dendrítica da drenagem esculpida sobre as áreas de terra firme e, “deltas 

lacustres”, característicos das planícies da Amazônia.  

 

5.2.3 BARRAS DE CANAL 

 As barras de canal representam a sedimentação atual (barras e bancos de arenosos), 

nas calhas dos rios Negro, Solimões e canais secundários e, em grande parte, se mostram 

como formas acrescionárias aos depósitos de terraços fluviais. Essas formas de leito são 
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visíveis apenas durante o período de vazante e apresentam ondulações de até 10 m de 

comprimento e 1 m de amplitude. 

Dunas subaquosas de vários tamanhos e formas foram registradas na Amazônia 

Ocidental e Central. Entre a Ilha do Careiro e a foz do rio Madeira, à leste de Manaus, barras 

de canal com ondulações de até 15 m de comprimento e 1 m de amplitude foram descritas por 

Rozo (2004). Entre Manacapuru e Óbidos, as barras apresentam comprimento de onda médio 

de 160 m, com valores máximos de 400 m e alturas entre 2 e 12 m (Strasser 2002). 

 

5.3 BARRAS DE ACRESÇÃO LATERAL 

Barras de acresção lateral representam as feições morfológicas mais proeminentes dos 

depósitos aluviais pleistocenos da área de estudo, principalmente na planície do Rio Solimões, 

onde mostram dimensões quilométricas e formas curvadas em planta refletidas no relevo de 

cristas e depressões. As linhas curvadas indicam intensa migração lateral de paleocanais 

(principais e secundários) de varias dimensões, que originaram uma planície com morfologia 

complexa. O padrão complexo indica que as planícies aluviais foram altamente instáveis e 

que a migração e acresção lateral foram os processos dominantes sobre a acresção vertical, 

fator que impediu a construção de diques marginais, que requer cursos de rios mais estáveis 

para sua formação. Estudos baseados em análise de imagens de radar na Amazônia (Costa et 

al. 1978, Irion 1989) definiram marcas lineares arqueadas com morfologia de cristas e 

depressões em terraços antigos dos rios Japurá e Solimões, interpretados como uma antiga 

fase meandrante desses rios. 

Segundo Mertes (1985, p. 63), a complexidade morfológica da planície aluvial do Rio 

Solimões é dada por uma “relação entre as características hidráulicas do rio, incluindo 

declive, largura e profundidade da água, os padrões de transporte dos sedimentos, a geologia e 

a história do Quaternário”. Entretanto, as intensas modificações da morfologia da planície é 

função da dinâmica dos canais secundários (furos e paranás), que retrabalham os sedimentos 

depositados pelos rios principais e promovem a sedimentação de lagos, através da construção 

de deltas (Mertes et al. 1996). Na Amazônia Central, a influência dos canais secundários na 

construção da planície aluvial já havia sido enfatizada por Sternberg (1960) e Costa et al. 

(1978). 

Estudos de Mertes (1985) e Mertes et al. (1996), baseados na análise de imagens de 

radar do Projeto Radambrasil, contêm descrições de feições características em depósitos de 

planícies aluviais  mais recentes da Amazônia, definidas como um typical scroll bar patterns. 

Algumas formas são mais complexas e mostram um decréscimo do raio de curvatura das 
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barras em direção ao centro de cada grupo, sugerindo que as barras scroll mais externas foram 

depositadas nos meandros dos canais principais e as barras menores, mais internas, 

depositadas nos meandros de canais secundários. Em alguns locais, as barras não apresentam 

graus de curvatura tão acentuados, são mais retilíneas, e permitem o desenvolvimento de 

lagos arredondados e estreitos associados às depressões entre as barras. Com base nessas 

características, a figura 5.6 ilustra as principais etapas para o desenvolvimento da complexa 

morfologia de barras de acresção lateral na planície aluvial do Rio Solimões. 

A morfologia de acresção lateral decorrente da construção de barras de pontal em 

sistemas meandrantes tem sido enfatizada em diversos trabalhos (Sundborg 1956, Allen 1965, 

1966, Blake & Ollier 1971, Jackson 1976b, 1997, Collison 1986, Woodyer et al. 1979, Van 

Der Meulen 1982, Törnqvist 1993, Mertes et al. 1996, Autim & Aslan 2001). 

 

5.4 LAGOS DE VALES BLOQUEADOS E DELTAS LACUSTRES 

Os vales afogados na Amazônia foram primeiramente ressaltados por Denis (1927), 

que se deteve essencialmente aos lagos de terra firme, fazendo uma breve associação com as 

costas de rias. Entretanto, coube a Gourou (1949) a designação de rias de água doce para as 

partes inferiores afogadas de tributários com pouca carga em suspensão, bloqueados por 

depósitos aluviais do Rio Amazonas devido a movimentos eustáticos do nível do mar. 

Posteriormente, diversos estudos também atribuíram à ascenção eustática holocena e, 

conseqüentemente, intensa sedimentação nas planícies aluviais abastecidas pelos Andes, ao 

bloqueio da desembocadura dos principais tributários do Rio Amazonas e desenvolvimento 

desse tipo de lago (Sioli 1957, 1984, Meis 1971, Tricart 1975, 1977, 1979, Irion 1976, 1982, 

1984, Backer 1978, Cunha & Appi 1990, Irion et al. 1995, 1997, Müller et al. 1995, Behling 

et al. 2001). A formação de lagos dessa natureza tem sido também documentada na 

Guatemala (Kuenzi et al. 1979) e Papua-Nova Guiné (Blake & Olier 1971), em função da 

intensa sedimentação ao longo do rio principal em relação aos seus tributários, o que causa o 

bloqueio em sua desembocadura.  

Subsidência tectônica controlada por alinhamentos estruturais também tem sido 

considerada um fator importante na formação de lagos de vales bloqueados na Amazônia 

(Tricart 1977, Costa et al. 1978, 1995, Bemerguy & Costa 1991, Kodamura 1995, Costa 

1996, Costa & Hasui 1997, Souza Filho et al. 1999), no Peru (Neller et al. 1992, Dumont 

1993), nos cursos médio e inferior do Rio Doce (Espírito Santo) (Suguio & Kohler 1992, 

Mello 1997). 
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O termo “ria” e suas variações têm sido usado para descrever os “vales afogados” na 

Amazônia. Embora esse termo tenha sido utilizado em um sentido menos restrito (Bates & 

Jackson 1980, Jackson 1997), seu uso permanece mais adequado para classificação costeira 

(Neller et al. 1992), principalmente relacionada a zonas de estuários (Morales et al. 2005, 

Delgado et al. 2002, Prego 2002). Portanto, as variações do termo usadas na Amazônia, como 

rias fluvialles (Tricart 1975, 1977, Backer 1978), rias lake (Irion 1976, 1982, 1984, IRION et 

al., 1995, 1997), Amazonian river-lakes (Siole 1984) podem ser confundidas com vários tipos 

de lagunas costeiras. Por essa razão, para descrever feições similares na Amazônia Ocidental, 

é sugerido nesse estudo o termo mais genérico, “lagos de vales bloquedos”, conforme usado 

por Blake & Ollier (1971). Esse tipo de lago representa uma feição morfológica característica 

do atual sistema de rios da Amazônia (Siole 1975, Costa et al. 1978, Müller et al. 1995) e se 

destaca como uma das mais notáveis feições da bacia do Médio Amazonas (Neller et al. 

1992). 

Na área de estudo, os “lagos de vales bloqueados” se desenvolveram em tributários 

dos rios Negro e Solimões e se destacam pela grande área que ocupam, sendo mais 

expressivos na parte inferior dos tributários, geralmente “bloqueados” na sua desembocadura 

por barras fluviais (ex. lagos Grande e Cabaliana) (Fig. 4.1). Em geral são sinuosos, 

alongados, com ramificações dendríticas e, na parte mais superior, seguem a configuração 

morfológica dos vales dissecados em platôs do substrato cretáceo e mioceno e em terraços 

fluviais mais antigos (ex. lagos Manacapuru, Janauacá, Miriti, Calado, Paru e Santana). Em 

alguns casos mostram uma nítida orientação estrutural, principalmente nas direções NE-SW e 

NW-SE, além de inflexões em cotovelo (em ângulo de 90o) segundo essas direções 

preferenciais (ex. lagos Manacapuru, Janauacá e Manaquiri), e estrangulamento em alguns 

trechos. Na região de Manaus, o controle estrutural desse tipo de lago já havia sido enfatizado 

por Sternberg (1950).  

Interpretações de imagens Landsat e fotografias aéreas da área de estudo, 

complementadas com dados de campo, sugerem que, em parte, a gênese desse tipo de lago 

está diretamente relacionada a mais rápida aluviação nos canais principais, cuja intensa 

sedimentação causou o bloqueio da desembocadura dos tributários por barras fluviais 

recentes. Este processo ocorreu principalmente na planície aluvial do Rio Solimões, onde 

várias gerações de lagos de vales bloqueados foram isolados e abandonados em função do 

desenvolvimento assimétrico desta planície, provavelmente associada a basculamentos de 

blocos tectônicos. O mais expressivo desenvolvimento desse tipo de lago na planície do Rio 

Solimões é função da enorme carga sedimentar transportada pelo sistema Solimões-
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Amazonas, principalmente de origem andina (Gibbs 1967), em torno de 50-150 mg/l (Sioli 

1967), ou maior que 150 mg/l (medida obtida em Óbidos, Pará, por Strasser 2002), enquanto 

seus tributários menores contribuem relativamente com pouco sedimento para a planície 

aluvial, pois muitos deles têm sua zona de aporte sedimentar restrita à área da planície. 

Apesar da baixa carga sedimentar transportada pelo rio Negro em seu curso inferior 

(Latrubesse & Franzinelli 2005), com cerca de 5-12 mg/l (Brinkmann 1986, Strasser 2002, 

Latrubesse et al. 2005), barras longitudinais depositadas na desembocadura de alguns 

tributários desenvolvidos sobre os depósitos cretáceos e miocenos, formaram lagos de vales 

bloqueados (ex. Igarapé Tarumã-Mirim). Entretanto, a ausência de bloqueio por barras 

fluviais na desembocadura de alguns tributários de foz afogada (ex. igarapés Tarumã-Açu, 

Tumbira e Açu), permite também considerar a influência de movimentações neotectônicas na 

gênese desses lagos, principalmente nos limites de depressões, onde a subsidência tectônica 

controlada por falhas é bem evidente (ex. lagos Acajituba e Bim, na porção norte do GPA). 

Neste estudo, a formação de lagos de vales bloqueados, conforme ilustrado na figura 5.7, é 

considerada resultante do efeito combinado entre movimentos neotectônicos e sedimentação 

aluvial. 

Não existem dados precisos sobre a profundidade de lagos de vales bloqueados na 

Amazônia. Dados obtidos por meio de perfilagem sônica de alta resolução nos lagos Rio Preto 

da Eva e Manacapuru (Müller et al. 1995), localizados a oeste e leste de Manaus, 

respectivamente, revelaram que os assoalhos desses lagos são irregulares, com feições de 

escalonamento e depressões e se dispõem um pouco acima ou no mesmo patamar do atual 

nível do mar (Figs. 5.8 e 5.9). O exame desses perfis sônicos mostra que os flancos dessas 

depressões são planares e notavelmente paralelos, representando prováveis falhas de 

componente normal. Soma a favor dessa hipótese o espessamento dos pacotes sedimentares, 

que preenchem essas depressões, contra as margens, o que sugere a vigência de tectonismo 

ativo durante a sedimentação. Em adição, existem superfícies provevelmente paralelas 

aquelas das bordas das depressões que seccionam o preenchimeto sedimentar, o que indicaria 

a existência de tectonismo pós-deposicional. Essas observações permitem associar a gênese 

desse tipo de lago a movimentações neotectônicas, descartando a possibilidade de terem sido 

formados por erosão durante os estágios de nível de mar baixo do último máximo glacial, 

conforme sugerido por Müller et al. (1995). 
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Em geral, os lagos na Amazônia são conectados entre si e aos principais rios por 

sinuosos canais de planície de inundação, denominados de “furos” e “paranás”, geralmente 

com menos de 100 m de largura, que ao desembocar nos lagos, constroem deltas. Muitos 

desses canais se mostram alinhados segundo as principais direções estruturais da região e, por 

vezes, mostram infexão em cotovelo (ex. Paraná do Manaquiri, Igarapé do taboca). Além 

disso, o sentido de fluxo desses canais depende da elevação relativa do nível de água dos rios 

e lagos. Furos e paranás são elementos da rede hidrográfica da Amazônia usados para “braços 

d'água que ligam um curso d'água a outro, ou a um lago” e “braços de uma grande rio, 

formando uma grande ilha”, respectivamente (Guerra 1993, p. 196 e 314). 

Na Amazônia, a presença de deltas em lagos tem sido documentada há várias décadas 

e seu desenvolvimento tem sido associado a transbordamento e conseqüente ruptura de diques 

marginais (Gourou 1949, Tricart 1975, 1977, 1979, Klammer 1984) ou função da deposição 

por canais secundários de planície (Costa et al. 1978). 

Os deltas analisados neste estudo se desenvolvem ao longo de um canal único, são 

estreitos e alongados e atingem até 10 km de comprimento, como no Lago Cabaliana, com 

ramificações secundárias formadas em função do rompimento dos diques marginais e 

conseqüente formação de novos canais. Desta forma, se assemelham a forma geométrica tipo 

“pé-de-pássaro”, descrita nos deltas do Mississipi (Fisk & McFarlan Jr. 1954, Gould 1970) e 

Guadalupe (Donaldson et al. 1970). Deltas similares foram descritos na planície do Rio Fly, 

Papua-Nova Guiné (Rowland et al. 2005). 

A figura 5.10 ilustra duas etapas de crescimento de deltas em lagos. Durante as 

inundações anuais, o aporte sedimentar e fluxo dos canais de planície aumentam 

consideravelmente e transportam material mais grosso (areia-silte) para a desembocadura dos 

distributários. Ao entrar em contato com a água “parada” dos lagos, esse fluxo sofre 

desaceleração e a fração mais grossa, transportada como carga de fundo e/ou suspensão, se 

deposita rapidamente e forma acúmulos proeminentes e contínuos de sedimentos mais grossos 

na base e margem do canal (diques marginais) que configuram um banco arenoso de frente 

deltaíca. Enquanto isso, os finos de suspensão (silte e argila) são transportados principalmente 

para uma parte mais profunda do lago e depositados para construir uma plataforma necessária 

para a contínua migração dos canais dentro do lago e conseqüente avanço do delta (Estágio 

A). Durante as inundações, uma parte dos finos de suspensão também é depositada sobre os 

diques arenosos e áreas próximas, aumentando sua espessura por acresção vertical e 

desenvolvendo áreas restritas de planície deltaica. No período subseqüente, de nível baixo da 

água dos rios, quando o aporte sedimentar é baixo a nulo, a rápida instalação de vegetação, 



 89

principalmente rasteira, e a coesividade do material argiloso de topo contribui para a fixação 

dos sedimentos. O contínuo crescimento dos deltas, que está intimamente relacionado às 

inundações anuais, leva a divisão do lago (Estágio B). A forma geométrica alongada dos 

deltas resulta do crescimento preferencial dos lobos arenosos em direção as partes mais 

profundas do lago que, conforme seu crescimento, se interdigitam com os sedimentos finos 

depositados por suspensão (Detalhes C e D). 

Deltas ocorrem em uma ampla variedade de escalas e sua forma depende 

principalmente do fluxo de saída do rio em relação ao corpo de água receptor e da extensão de 

retrabalhamento (Walker 1992a). A forma alongada dos deltas da área de estudo se justifica 

pela falta de retrabalhamento dos sedimentos finos depositados na desembocadura dos canais 

secundários dentro de lagos, onde predominam correntes de baixa intensidade. 

Nos deltas analisados (Fig. 5.10E), os diques marginas dos canais são estabilizados 

por vegetação de médio porte (Fig. 5.10F) e, na parte mais superior, são constituídos 

predominantemente por material fino (silte e argila) de coloração cinza médio, maciço e com 

aspecto mosqueado (manchas de coloração laranja a marrom), intensamente bioturbado. 

 

5.5 UNIDADES MORFOESTRATIGRÁFICAS 

A caracterização das unidades morfoestratigráficas que compõem o preenchimento 

sedimentar das bacias da área de estudo foi baseada principalmente na análise de produtos de 

sensores remotos e fotografias aéreas, e de levantamentos de campo, que compreenderam 

principalmente mapeamento geológico, confecção de seções colunares e análises de 

fotomosaicos, em diferentes escalas de observação. 

As unidades sedimentares pleistocenas são constituídas basicamente por 3 fácies 

sedimentares distintas: 1) areia/lama com estratificação heterolítica inclinada; 2) lama 

laminada a maciça; e 3) areias com megarriples. A fácies 1 ocorre nos depósitos sedimentares 

de terraços fluviais da bacia do Rio Solimões e no GPA e GCC. A fácies 2 ocorre em 

depósitos sedimentares de terraços fluviais da bacia do Rio Solimões e no GCP e GLM. A 

fácies 3 restringe-se aos depósitos de canais atuais depositados pelos  rios Negro, Solimões e 

Paraná do Ariaú. A descrição detalhada das fácies, sua distribuição e interpretação dos 

processos sedimentares estão ilustradas no anexo 2. 
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As unidades morfoestratigráficas foram descritas com base em seus atributos 

morfológicos, sedimentológicos, estruturas sedimentares e feições de intemperismo, que 

deram subsídos para as interpretações dos paleoambientes deposicionais que se 

desenvolveram nas bacias dos rios Negro e Solimões e grabens durante o Pleistoceno. Sobre 

os terraços fluviais mais antigos da área estudada se desenvolveram solos pouco expressivos, 

classificados como vertissolos, que são “constituídos por material mineral apresentando 

horizonte vértico e pequena variação textural ao longo do perfil, nunca suficiente para 

caracterizar um horizonte B” (Embrapa 1999, p. 104). 

 

5.5.1 DEPÓSITOS SEDIMENTARES ASSOCIADOS AO DOMÍNIO I (BACIA DO RIO 

SOLIMÕES) 

A planície aluvial da bacia do Rio Solimões ocupa toda a porção sudeste e sudoeste da 

área de estudo (Fig. 4.3, domínio I), que se estende de Manaus a Manacapuru, sendo 

constituída por três níveis de terraços fluviais de distribuição assimétrica, acrescidos por 

depósitos de barras atuais depositadas ao longo do canal (Fig. 4.1). 

O terraço mais antigo, denominado informalmente de TS1, se localiza mais afastado 

do atual curso do Rio Solimões, apresenta suas melhores exposições a oeste de Manacapuru e 

sul de Manaus. O topo desta unidade se situa em cotas de 25 a 54 m e, as partes mais 

elevadas, não são atingidas pelas enchentes anuais. Morfologicamente, apresenta relevo de 

cristas e depressões, com vegetação de grande porte e desenvolvimento de solo no topo (Fig. 

5.11A e B). As partes mais elevadas configuram um extenso platô moderadamente dissecado, 

com padrão de drenagem dendrítica, sustentado por paleossolo laterítico no topo. Na 

superfície, esta unidade exibe tênues feições da morfologia deposicional, caracterizada por 

linhas de acreção lateral, dispostas em várias direções, que configuram barras em pontal. As 

cristas das barras são longas e estreitas, apresentam suaves curvaturas e se dispõem 

paralelamente, geralmente espaçadas a menos de 60 m, e se posicionam em torno de 2 a 4 m 

acima da base das depressões, onde se instalaram lagos alongados que seguem a morfologia 

de antigas barras em pontal (Fig. 5.12A).  
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O terraço intermediário do Rio Solimões, denominado informalmente de TS2, 

apresenta maior desenvolvimento na porção sudoeste da área e limita ao longo de toda sua 

extensão o terraço TS1. Apresenta relevo plano caracterizado por suaves cristas e depressões, 

com o topo situado em cotas entre 25 a 29 m, sendo inundado periodicamente pelas enchentes 

anuais. Sobre esta unidade ocorrem lagos de formas arredondadas e irregulares com tamanhos 

variados, associados à distributários meandrantes abandonados, que preservam o contorno 

original da drenagem (Fig. 5.12B), lagos assimétricos e estreitos associados a depressões entre 

as cristas das barras e lagos de vales bloqueados (Fig. 4.1). Os lagos apresentam extensão de 

até 27 km e estão conectados entre si e ao Rio Solimões por canais secundários, que 

retrabalham os depósitos desta unidade e desenvolvem deltas alongados ao desaguarem nos 

lagos (Fig. 5.10E). 

O terraço inferior TS3 do Rio Solimões ocorre como uma unidade marginal associada 

ao terraço TS2, inundada periodicamente. Apresenta relevo plano, com o topo situado em 

cotas entre 24 a 29 m, com suaves cristas e depressões, que formam uma sucessão de cordões 

de acresção lateral que se truncam em vários conjuntos com zonas acrescionárias estabilizadas 

por vegetação (Fig. 4.1). Os conjuntos de barras se estendem por centenas de metros e 
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registram migrações em vários sentidos, principalmente para NE, SE e NW. Sobre esta 

unidade se desenvolveram lagos em forma de meia lua, associados à distributários 

meandrantes abandonados, e lagos assimétricos e estreitos, que seguem a configuração 

alongada das barras de acresção e são seccionados por canais secundários (Fig. 5.13). Esta 

unidade bloqueia os tributários do rio Solimões no trecho analisado e promove o 

desenvolvimento de lagos de vales bloqueados sobre o terraço intermediário (Fig. 4.1). 

 

 
Em geral, os depósitos sedimentares que compõem o terraço TS1 apresentam 

coloração rosada a avermelhada, com aspecto mosqueado caracterizado por manchas 

irregulares vermelhas e amarelas, que mascaram muito das estruturas sedimentares nos 

intervalos mais superiores, e acabam definindo um aspecto maciço ao depósito (Fig. 5.11, 

seções colunares NS-217 a NS-223, Fig. 5.14). Nesta unidade, a migração e concentração de 

óxidos e/ou hidróxidos de ferro se intensifica nas zonas de fraturas e camadas arenosas e gera 

uma couraça ferruginosa (Fig. 5.15A e C) e feições de pseudodeformação (Fig. 5.15B), 

respectivamente. Localmente, exibem também porções irregulares de coloração cinza, ricas 

em matérial orgânico e lenhos vegetais (Fig. 5.15D). No topo, esta unidade exibe pedogênese 

acentuada caracterizada pelo desenvolvimento de solo argilo-arenoso amarelado, com 

aproximadamente 1 m de espessura, de aspecto maciço, que envolve fragmentos de rochas do 

substrato (incluindo artefatos líticos) e de crosta laterítica, zona de pisólitos e latossolo 

amarelo (Fig. 5.11, seções colunares NS-217 a NS-223, Fig. 5.16). 
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Os depósitos sedimentares que compõem o terraço TS2 apresentam coloração cinza 

claro a escuro e aspecto levemente mosqueado, caracterizado por pequenas manchas 

avermelhadas, estruturas sedimentares bem preservadas e solo pouco desenvolvido no topo. 

Os depósitos que compõem o terraço TS3 apresentam coloração cinza escuro, estruturas 

sedimentares bem preservadas e nenhuma evidência marcante de pedogênese. 

Internamente, os três níveis de terraços fluviais são constituídos por um conjunto de 

barras em pontal individuais que migram em vários sentidos, limitadas por superfícies de 

descontinuidades (quarta ordem), que exibem acamamento inclinado, composto por 

intercalações de camadas de areia e lama (silte a argila) em diferentes proporções e espessuras 

variadas, que compõem os pares individuais de estratificação heterolítica inclinada (EHI), 

segundo a concepção de Thomas et al. (1987). 

No terraço TS1, os pares individuais que compõem a EHI apresentam uma 

predominância da fácies mais fina (silte e argila) sobre a arenosa (Figs. 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 

5.21, 5.22, 5.23, 5.24 e 5.25). As barras em pontal individuais migram em vários sentidos 

(Fig. 5.26), limitadas por superfícies erosivas de reativação que se estendem por dezenas de 

metros, apresentam morfologia plana a ondulada e inclinação que varia de 5o a 45o (Fig. 

5.19A, Fig. 5.21A, Fig. 5.24A). As camadas individuais inclinadas, com mergulhos que 

variam entre 4o e 20o, principalmente para NE e SE, apresentam espessura centimétrica até 

aproximadamente 1,5 m, se estendem por dezenas de metros e, algumas vezes, mostram 

adelgaçamento lateral. Em geral, o contato entre as camadas de areia e lama é brusco, 

marcado pela concentração de óxidos e hidróxidos de ferro (Fig. 5.21C, Figura 5.22F e G) e, 

em alguns casos, são gradacionais e definem ciclos granodecrescentes e granocrescentes 

ascendentes (Figura 5.17, seção colunar NS-201). 

As camadas de areia apresentam granulação fina a muito fina, com seleção boa a 

moderada, estratificação cruzada com mergulho para SE, acamamento maciço e, 

esporadicamente, laminação cruzada cavalgante (Figs.5.17, 5.19, 5.20, 5.22, 5.24, e 5.25). 

Internamente, apresentam uma leve tendência granodecrescente ascendente, dada pelo 

aumento do teor de silte e argila e, localmente, mostram-se fraturadas, com os planos 

preenchidos por material fino das camadas sub e sobrejacente (Fig. 5.22C e G). 
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