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No topo de algumas camadas arenosas ocorrem paleossolos, com feições penetrativas 

definidas por estruturas biogênicas (fitobioturbação) e gretas de contração, ressaltados pela 

coloração mais avermelhada, com ferruginização nas bordas das estruturas e preenchimento 

das estrururas por material fino da camada sobrejacente (Fig. 5.21D, Fig. 5.22, seções 

colunares NS-198 e NS-248, Fig. 5.24, seção colunar NS-30 e Fig. 5.27). Em planta, as gretas 

de contração se distribuem de forma irregular, com rachaduras descontínuas e grosseiramente 

poligonais (Fig. 5.27A e B) e, em perfil, são retilíneas, se afunilam na base e atingem 

profundidade de até aproximadamente 70 cm (Fig. 5.27C e D). As estruturas biogênicas 

apresentam, em planta, forma circular a elíptica, com diâmetros que variam entre 10 e 60 cm 

(Fig. 5.27E e F) e, em perfil, apresentam um suave “afunilamento” para a base (disposta 

perpendicularmente ao acamamento), atingindo até aproximadamente 1 m de profundidade, 

podendo representar moldes preenchidos de raízes ou troncos. Localmente, na interface areia-

lama se observa estruturas de sobrecarga, que deformam a laminação da camada de lama 

sotoposta (Fig. 5.23C e Fig. 5.28). 

As camadas de lama são constituídas de material argilo-siltoso e apresentam 

laminação plano-paralela, por vezes incipiente, e aspecto maciço (Fig. 5.17, seção colunar 

NS-201, Fig. 5.19, seção colunar NS-33, Fig. 5.20, seção colunar NS-09, Fig. 5.22, seções 

colunares NS-198 e NS-248). Internamente, apresentam leve tendência granocrescente 

ascendente, tornando-se mais sílticas em direção ao topo da camada. 

No terraço TS2, os pares de areia e lama que compõem a EHI apresentam 

aproximadamente a mesma proporção. As camadas variam de espessura, desde poucos 

centímetros até aproximadamente 1m, são subhorizontais ou inclinadas (em ângulos que 

variam de 10o a 30o), e limitadas por contatos bruscos a gradacionais, (Fig. 5.29, seções 

colunares NS-207, NS-85, NS-86, NS-94, Fig. 5.30, seção colunar NS-208). Na parte superior 

desta unidade predominam sedimentos mais finos, que variam de silte a argila, de coloração 

cinza médio a marrom, com abundante mica e material orgânico dissseminados, apresentando 

aspecto maciço ou laminação plano-paralela, esta bem definida por intercalações milimétricas 

de areia fina (Fig. 5.29, seções colunares NS-207, NS-85 e 86). A EHI é melhor definida na 

porção inferior desta unidade, com predominância de sedimentos mais arenosos, de coloração 

branca e granulometria fina a muito fina, onde algumas camadas exibem tendência 

granodecrescente ascendente definida pelo aumento do teor de silte e argila em direção ao 

topo. Internamente, as camadas de areia apresentam estratificação cruzada e plano paralela ou 

aspecto maciço. 
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Localmente, foram observadas nesta unidade estruturas de deformação 

sindeposicional, restritas a uma camada arenosa, de disposição horizontal a subhorizontal, 

espessura relativamente uniforme (em torno de 30 cm), lateralmente contínua por centenas de 

metros e limitada, na base e no topo, por sedimentos finos (siltico-argilosos) indeformados 

(Fig. 5.30). Ao longo de sua extensão, a camada deformada exibe variação lateral no grau de 

deformação. Nas porções mais deformadas, a camada se mostra parcialmente “desmantelada”, 

com partes desagregadas e deformadas ou apenas isoladas sem grandes deformações, 

envolvidas por uma matriz fina, liqüefeita, provavelmente uma mistura com material fino da 

camada subjacente, formando um arranjo interno complexo composto principalmente de 

estruturas contorcidas, como laminação convoluta e almofadas-de-areia que gradam 

lateralmente para porções mais maciças, sem estrutura interna evidente (Figs. 5.30 e 5.31). As 

estruturas de deformação são de pequeno porte (escala até decimétrica) e estão confinadas à 

camada arenosa. A laminação convoluta, bem definida por delgadas intercalações de areia 

fina (branca) e silte-argila (cinza), se caracteriza por dobras com formas e tamanhos variados, 

dispostas geralmente na parte mais superior da camada, por vezes envolvendo as almofadas-

de-areia. Abaixo desta zona de convolução ocorrem estruturas de escape de fluído, 

caracterizadas pela laminação descontínua, dispostas horizontalmente e regularmente 

espaçadas, que se mostram suavemente curvadas para cima, semelhante a estrutura dish 

(prato) descrita por Lowe & LoPiccolo (1974). Em outros locais, a laminação é mais contínua 

e pouco deformada, com leves curvaturas para cima, mostrando feições de “ruptura”, com 

desenvolvimento de condutos de fluxo ascendentes, relacionados a fluidização. 

 As feições tipo almofadas-de-areia mostram diâmetros variados, que atingem até 10 

cm,  apresentam formas subarredondadas a elipsoidais, são constituídas de areia fina a muito 

fina e mostram laminação interna curvada, que segue a contorno externo da feição (Fig. 

5.31B). Estas feições são similares a estruturas ball-and-pillow de Potter & Pettijohn (1963) 

ou estruturas cicloides (cycloid) ou pseudonódulos descritas por Hempton & Dewey (1983). 

Embora não exista uma terminologia padrão para descrever essas estruturas, Lowe (1975) 

sugere que os estudos individuais usem termos geométricos informais. 
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No terraço inferior há uma leve predominância de fácies mais arenosas nos pares que 

compõem a EHI (Figs. 5.32, 5.33, 5.34, 5,35, 5.36, 5.37 e 5.38). Em geral, as camadas 

apresentam espessura decimétrica até cerca de 2 m e tendência granocrescente e 

granodecrescente ascendentes, com mergulhos suaves (em torno de 5o a 7o) principalmente 

para NE; lateralmente exibem adelgaçamento e afunilamento. Nesta unidade, os depósitos 

mais arenosos de barras em pontal ocorrem associados a espessos pacotes de sedimentos finos 

de planície de inundação ou lago, conforme dados de sondagem a percussão (Fig. 5.37).  

As areias apresentam coloração branca a bege, granulação fina a média, por vezes com 

seixos de quartzo e argila dispersos, de até 4 cm de eixo maior. Exibem aspecto maciço, 

laminação plano-paralela e ondulante e estratificação cruzada (acanalada e tabular), com 

paleocorrentes preferencialmente para NE e SE. Localmente, as camadas apresentam 

laminação convoluta e estrutura dish, que se repetem ao longo do perfil (Fig. 5.35, seção 

colunar NS-243), semelhante à deformação descrita no terraço intermediário. 

As fácies finas desta unidade apresentam coloração cinza médio, são constituídas por 

argila e silte, com material orgânico e mica disseminados, além de intercalações centimétricas 

a milimétricas de areia muito fina que definem a laminação planar e ondulante e, por vezes, 

apresentam um padrão rítmico uniforme (Fig. 5.38A e B). Apresentam níveis de paleossolos 

de espessura centimétrica, com aspecto mosqueado e material orgânico associado, que 

finalizam os ciclos granodecrescentes ascendentes (Fig. 5.34, seção colunar NS-238). 

Os depósitos de barras atuais de canal são predominantemente arenosos e ocorrem ao 

longo do atual leito do rio Solimões. Sua coalescência forma bancos de areia produzidos pela 

migração de dunas subaquosas e sandwaves. Ocorrem como depósitos individuais e também 

como formas acrescionárias ao terraço inferior, apresentam centenas de metros de extensão e 

são expostos apenas nos períodos de nível baixo das águas dos rios. Em frente à Cidade de 

Manacapuru, dunas assimétricas apresentam ondulações (comprimento de onda) de até 9 m e 

atingem até aproximadamente 1 m de amplitude (Fig. 5.39A, B e C), com dunas parasitas que 

migram no lado menos íngrime das barras (Fig. 5.39D). Internamente, as barras são 

constituídas por areias quartzosas de granulação fina a média, moderadamente selecionadas, 

empilhadas em camadas de espessura centimétrica a métrica, com estratificações cruzada e 

plano-paralela (Fig. 5.39E). Apresentam concentração de minerais pesados nas lâminas 

frontais que compõem a estratificação cruzada e delgados recobrimentos de lama entre as 

camadas. 
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Datações por luminescência opticamente estimulada (LOE) e regeneração de alíquota 

simples (RAS) em camadas arenosas dos terraços fluviais forneceram idades entre 

64.100±8.000 e 59.7000 ±7.200 anos AP e 30.000±3.800 a 6.600±800 anos AP para os 

terraços TS1 eTS3, respectivamente (Figs. 5.1, 5.2 e 5.3). Análises efetuadas em amostras do 

terraço TS2 deram saturação e, portanto, foram descartadas deste estudo. Entretanto, a idade 

deste terraço pode ser inferida como intermediária entre TS1 e TS3.  

 

5.5.2 DEPÓSITOS SEDIMENTARES ASSOCIADOS AO DOMÍNIO II (BACIA DO RIO 

NEGRO)  

Os depósitos pleistocenos mais expressivos do Domínio II ocorrem nas depressões 

tectônicas (GPA, GCP, GCC, GLM), além de depósitos de barras e bancos arenosos 

associados ao canal principal do Rio Negro e Paraná do Ariaú, melhor expostos no período de 

nível baixo das águas (Figs. 4.1 e 4.3). Neste estudo, dados morfológicos do relevo e perfis 

estratigráficos de superfície e subsuperfície ajudaram a montar o arcabouço estratigráfico e 

estrutural da sucessão sedimentar das depressões, que representam as maiores feições 

estruturais da área. 

 

5.5.2.1 DEPÓSITOS SEDIMENTARES ASSOCIADOS AO GPA  

O GPA é o mais expressivo da área de estudo, com aproximadamente 30 km de 

comprimento e 18 km de largura, e comporta as unidades aluviais relacionadas à dinâmica do 

Paraná do Ariaú, canal secundário que liga os rios Negro e Solimões (Fig. 4.1). Dados de 

mapeamento geológico integrados à análise de imagens Landsat e de fotografias aéreas 

permitiram identificar dois níveis de terraços fluviais com distribuição assimétrica para E-NE. 

O relevo plano, a densa vegetação e falta de acessos dificultaram a análise das unidades em 

superfície. Portanto, os dados sedimentológicos e estratigráficos disponíveis se baseiam 

principalmente em perfis de poços rasos, afloramentos naturais nas margens de rios e áreas de 

extração mineral, que se restringiram a profundidade de 5 a 6 m, complementados por dados 

de sondagens e trado manual, que atingiram profundidades de até 60 m. 

O terraço superior (TA1) ocupa toda a porção oeste do GPA, com seu topo situado em 

cotas em torno de 28 a 40 metros de altitude, se mostra densamente vegetado, sendo 

parcialmente inundado pelas enchentes anuais (Fig. 4.1). Apresenta relevo relativamente 

plano e dissecado, com cristas e depressões (Fig. 5.40A) e exibe morfologia deposicional de 

linhas suavemente curvadas que podem indicar migração de barras de acresção lateral, 

orientadas preferencialmente nas direções NW-SE e N-S. O TA1 inclui lagos em forma de 
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meia lua, relacionados à abandono de meandros, e lagos estreitos e irregulares que 

acompanham a configuração das depressões entre as cristas.  

O terraço inferior (TA2) se distribui regularmente na porção leste do GPA, confinado 

nesta porção por rochas do substrato cretáceo e mioceno, e acompanha o atual curso do 

Paraná do Ariau (Fig. 4.1, Fig. 5.41A e B). Apresenta relevo plano, com suaves cristas e 

depressões, com seu topo situado em cotas que variam de 24 a 28 metros de altitude, em 

planta, exibe feições morfológicas deposicionais de linhas curvadas que sugerem uma série de 

eventos de acresção lateral, orientadas principalmente na direção NW-SE. A drenagem nele 

desenvolvida é incipiente, com lagos irregulares e estreitos que seguem a configuração 

alongada das depressões entre as cristas. 

Na extremidade norte da depressão, barras de acresção lateral associados à dinâmica 

do Paraná do Ariaú desenvolveram uma feição alongada de delta, que adentra o rio Negro por 

cerca de 2,5 km (Fig. 5.4.2A e B) e continua em fase de construção até hoje. O 

desenvolvimento desta feição, que se assemelha aos deltas lacustres descritos na região, está 

relacionado a maior influência hidrodinâmica do Rio Solimões sobre o Paraná do Ariaú, que a 

cada enchente anual deposita sedimentos na base do canal e áreas marginais e dá suporte para 

a migração do seu canal. Nesta região, o Rio Negro ocupa uma grande depressão, com 

profundidade de cerca de 100 m, segundo dados de perfilagem por ecogramas (eco-sounding) 

obtidos por Sioli (1967) e não oferece resistência ao aporte sedimentar, inclusive de canais 

secundários. Esta depressão tem sido interpretada como produto de erosão durante o 

rebaixamento do nível do mar há cerca de 18.000 anos AP (Irion 1989). Entretanto, o controle 

estrutural do Rio Negro em seu curso inferior (Latrubesse & Franzinelli 2005), permite 

considerar a influência de movimentos tectônicos na sua gênese. 

Os depósitos do terraço TA1, até a profundidade aproximada de 5 a 6 m, se 

apresentam intensamente bioturbados, com aspecto mosqueado, definido por manchas 

subverticais vermelhas e amarelas de ferro. Incluem ainda slickensides. O relevo desta 

unidade é, em parte, sustentado por paleossolo laterítico caracterizado por crosta ferruginosa 

de aspecto colunar, com espessura de 1 a 2 m (Fig. 5.40B) e solo argiloso de coloração 

amarela, com aproximadamente 1 m de espessura (Fig. 5.40C). Os depósitos do terraço TA2 

apresentam feições de pedogênese, com intensa fitobioturbação e bioturbação, que 

obliteraram as estruturas sedimentares. A bioturbação foi produzida provavelmente por 

vermes que construíram tubos cilíndricos, retilíneos a levemente curvados, com até 1,5 mm de 

diâmetro e comprimento de até 1 cm, com um orifício central, formados pela aglutinação de 

grãos de silte e areia fina (Fig. 5.42D).  
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Internamente, os depósitos do terraço superior são constituídos principalmente por 

sedimentos mais finos, argilo-siltosos, de coloração cinza, ricos em material orgânico em 

alguns níveis, com laminação plano-paralela e aspecto maciço, associados a intercalações 

decimétricas (15 a 40 cm) de camadas de areia fina de aspecto maciço e/ou com estratificação 

cruzada acanalada (Figs. 5.43 e 5.44). Localmente, nos planos de laminação ocorrem 

impressões de folíolos de leguminosa da Ordem Fabales, Família Fabaceae (Leguminosae), 

morfologicamente semelhante à espécie recente Tipuana tipu, característica da América do 

Sul, além de impressões de partes de caules (?), não identificados neste estudo (Fig. 5.45). Na 

porção norte desta unidade, espessas barras em pontal de aspecto maciço e com estratificação 

heterolítica inclinada, definidas por pares inclinados de areia e lama aproximadamente na 

mesma proporção, ocorrem intercaladas aos finos de planície (Figs. 5.46 e 5.47). As camadas 

de areia apresentam granulação fina, com estratificação cruzada ou aspecto maciço, e os 

pelitos apresentam laminação plano-paralela incipiente. 

O terraço TA2 é composto por sedimentos finos de planície de inundação associados a 

barras em pontal com EHI (Fig. 5.42C). As camadas de areia são maciças e os pelitos exibem 

laminação plano-paralela incipiente e/ou aspecto maciço. O atual canal do Paraná do Ariaú 

constrói barras arenosas, de amplitude métrica, que migram em direção ao Rio Negro. 

Datações pelo método de Regeneração de Alíquota Simples (RAS) indicaram idades 

entre 66.250±370 e 61.600±860 anos AP para o terraço superior e entre 11.700 e 4.800 anos 

AP para o terraço inferior (Fig. 5.3). 

Dados de sondagens e trado manual, com profundidades de até 60 m (Figs. 5.48, 5.49 

e 5.50), permitiram montar o arcabouço estratigráfico do GPA, com a individualização de 2 

unidades distintas. A superior, com 10 a 20 metros espessura, apresenta suave caimento para 

NE, sendo composta predominantemente por sedimentos finos (silte e argila) associados a 

intercalações métricas de corpos de areia, que apresentam recorrência ao longo do mesmo 

perfil. Esta unidade representa os depósitos de planície de inundação com paleocanais 

associados, que compõem os terraços fluviais do Paraná do Ariaú. A unidade inferior, com 40 

a 50 m de espessura, é composta predominantemente por sedimentos arenosos de granulação 

média a fina, com algumas intercalações de material pelítico, e corresponde a unidade 

miocena (Formação Novo Remanso), que compõe o substrato da referida depressão. O suave 

caimento do topo do substrato mioceno para E-NE reflete o desenvolvimento assimétrico dos 

terraços fluviais neste rumo e define o caráter de hemigraben da depressão. 
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5.5.2.2 DEPÓSITOS SEDIMENTARES ASSOCIADOS AO GCP E GCC 

O GCP e GCC localizam-se na margem sul do Rio Negro e apresentam formas 

alongadas na direção geral NW-SE (Fig. 4.1). O GCP apresenta aproximadamente 15 km de 

comprimento, 4 km de largura e até 15 metros de profundidade, enquanto o GCC presenta 

aproximadamente 5 km de comprimento, 4km de largura e cerca de 3 a 4 m de profundidade. 

Os depósitos que preenchem o GCP e GCC apresentam o topo situado em cotas entre 

26 e 29 m de altitude, relevo plano, moderadamente dissecado e são inundados pelas 

enchentes anuais. Os depósitos do GCC não mostram feições de morfologia deposicional. Os 

depósitos do GCP apresentam feições morfológicas de linhas suavemente curvadas, 

orientadas na direção geral NW-SE (Fig. 4.1). 

O GCP é preenchido principalmente por sedimentos argilosos a sílticos, pouco 

arenosos, de coloração cinza claro a bege-esbranquiçado, com aspecto maciço e intensamente 

bioturbados (Fig. 5.51A, B e C). Os sedimentos são compactos, com aspecto mosqueado, 

caracterizado por manchas subverticais de coloração amarela a vermelha de óxido e/ou 

hidróxido de ferro e solo amarelo no topo, com aproximadamente 1 m de espessura (Fig. 5.51, 

A e B). 

Seções geológicas elaboradas a partir de dados de sondagem e trado manual (Figs. 

5.52, 5.53, 5.54, 5.55 e 5.56) dispostos em seções transversais e longitudinais na porção norte 

do GCP, permitiram delimitar três unidades distintas. A unidade mais superior, 

predominantemente argilosa, corresponde a cobertura sedimentar pleistocena, que preenche o 

gráben. A unidade intermediária, predominantemente arenosa e friável, corresponde aos 

depósitos miocenos que compõem o substrato da depressão, e a mais inferior, que define o 

limite do impenetrável na sondagem a percussão (segundo linguagem geotécnica), as rochas 

silicificadas da Formação Alter do Chão (Fig. 5.53). Datação por LOE em sedimentos 

arenosos do topo da unidade miocena apresentaram idade em torno de 426.800±49.500 anos 

AP, que provavelemente reflete a época de exposição subaérea e intemperismo desta unidade. 
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