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1 INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO
A Amazônia é detentora do maior e mais complexo ecossistema do planeta, e toda a
sua história evolutiva foi influenciada pela dinâmica do Sistema Fluvial Amazonas. Além da
tectônica Andina, as mudanças climáticas e glácio-eustáticas que ocorreram no Cenozóico
têm contribuído nas modificações da paisagem desta região, com reconfigurações importantes
no padrão de sedimentação e no relevo que resultaram na atual distribuição da biodiversidade.
A leitura destas modificações pode ser feita nos diversos depósitos sedimentares da Bacia do
Amazonas, produto da migração e superposição de diferentes sistemas fluviais desde o
Cretáceo. Enquanto os depósitos cretáceos da região são bem conhecidos, a história
sedimentar cenozóica da Amazônia, em relação a outras regiões do Brasil, ainda está por ser
deslindada, principalmente no que concerne a última fase de deposição pleistocena. Os dados
referentes a esta fase ainda são pontuais e geralmente estão incluídos em mapeamentos
regionais (Lourenço et al. 1978, Franzinelli & Rossi 1996, Franzinelli & Igreja 2002;
Latrubesse & Franzinelli 2002, Rossetti et al. 2005). A falta de sistematização dos dados
associada a uma investigação estratigráfica incipiente tem prejudicado uma avaliação mais
precisa no tempo e no espaço dos principais processos e eventos ocorridos no Pleistoceno.
A região do Baixo Rio Negro, conhecida pelo fenômeno do “encontro das águas”, na
confluência dos rios Negro e Solimões, foi investigada localmente por diversos autores (Sioli
1984, Sternberg 1987, Strasser 2002, Shimabukuro et al. 2002, Frappart et al. 2004, AlmeidaFilho & Miranda 2007). É uma excelente área para o estudo da história pleistocena da
Amazônia, principalmente por estar próxima de um grande centro urbano, a Cidade de
Manaus, pelo fácil acesso e pelas excelentes exposições de depósitos desta idade. A coluna
cenozóica desta região é ainda pouco conhecida e, até recentemente, as unidades sedimentares
mais antigas eram incluídas no substrato de idade cretácea, sobre o qual teria se desenvolvido
toda sedimentação fluvial recente. Para desvendar esta história evolutiva, este estudo
envolveu uma avaliação multidisciplinar dos depósitos sedimentares com base na
sedimentologia, estratigrafia, geomorfologia, sensoriamento remoto e datação, o que permitiu
diferenciar, além de depósitos cretáceos, unidades miocenas, e formular uma nova subdivisão
para os depósitos pleistocenos, caracterizando a história evolutiva do sistema fluvial
amazônico nos últimos 66.000 anos.
1.2 OBJETIVOS
A meta principal deste estudo foi a caracterização sedimentológica-estratigráfica da
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sucessão pleistocena da região de confluência dos rios Negro e Solimões, porção oeste da
Bacia do Amazonas. Para obtenção desta meta, foram alcançados os seguintes objetivos
específicos:
a) mapeamento de detalhe das unidades sedimentares cretácea, miocena e pleistocena,
individualizadas com base nos aspectos morfológicos, litoestratigráficos e faciológicos;
b) reconstituição paleoambiental dos depósitos sedimentares com base na análise de fácies,
elementos arquiteturais e morfologia deposicional;
c) caracterização dos principais episódios deposicionais pleistocenos através de critérios
sedimentológicos, morfoestratigráficos e superfícies de descontinuidades, auxiliados por
dados de datação absoluta (Luminescência Opticamente Estimulada e Regeneração de
Alíquota Simples) e relativa (palinomorfos);
d) testar a individualização de unidades sedimentares com base em análises mineralógicas e
químicas;
e) compor um quadro estrutural para a região, com a individualização dos principais domínios
estruturais;
f) elaborar um modelo evolutivo tectono-sedimentar pleistoceno para área de confluência dos
rios Negros e Solimões.
1.3 LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E BASE DE DADOS
A área de estudo situa-se na zona de confluência dos rios Negro e Solimões, porção
oeste da Bacia do Amazonas. Abrange parte dos municípios de Iranduba, Manacapuru e
Manaus (Fig. 1.1). O acesso é feito pelas rodovias AM-070 e AM-452 na parte central da
área, e pela rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho), na sua porção sul, além de estradas
secundárias e, principalmente, por via fluvial, que permite alcançar a quase totalidade da área
proposta para estudo. Além de afloramentos nas estradas, os depósitos de planície aluvial
foram investigados durante os períodos de nível baixo das águas dos rios, principalmente nos
meses de outubro e novembro.
1.4 MÉTODOS E TÉCNICAS
Os métodos e técnicas utilizados neste estudo estão descritos a seguir, segundo os
enfoques básicos.
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1.4.1 ANÁLISES DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO E CARTOGRÁFICOS
O uso de imagens Landsat é de grande utilidade para a obtenção quase instantânea dos
dados, devido à visão sinótica de grandes áreas e à cobertura repetitiva (Sausen & Novo
1981). Sua utilização para estudos de grandes áreas reduz os períodos de trabalhos de campo,
diminui o custo do mapeamento, facilita a individualização de unidades geológicas, ajuda a
identificar grandes feições estruturais e, seu uso, junto com outros tipos de sensores, ajuda a
otimizar a análise dos resultados (Miranda 1983, Veneziani & Anjos 1982). Há quase três
décadas, esses produtos vêm sendo utilizados na Amazônia, principalmente na caracterização
geomorfológica de planícies aluviais (Costa et al. 1978, Iriondo 1982, Sausen et al. 1985,
Soares et al. 2001, Latrubesse & Franzinelli 2002, Rozo et al. 2003, Rozo 2004).
Para Verstappen (1977) o processo da interpretação de uma imagem envolve
basicamente quatro fases: a) detecção de características observáveis na imagem; b)
reconhecimento dessas características; c) análise dos padrões formados pelos objetos
reconhecidos e; d) classificação dos objetos em conjuntos significativos.
Neste trabalho de doutorado, optou-se por utilizar imagens Landsat integradas a outros
produtos (cartas topográficas, fotografias aéreas e modelos digitais de elevação), nas escalas
1:50.000 e 1:100.000, visando melhorar a interpretação e detalhamento de áreas com densa
cobertura vegetal e solos. Foi usado o “Método Lógico de Fotointerpretação” divulgado no
Brasil por Riverau (1970) e Soares & Fiori (1976) e adaptado para aplicação em imagens de
satélites por Veneziani & Anjos (1982). Utilizou-se imagem digital do sensor multiespectral
TM (Thematic Mapper) Landsat 7, banda 8, órbita 231, ponto 62, adquirida em 08/11/2001.
Os dados obtidos foram integrados digitalmente através do programa de geoprocessamento
ARCVIEW, que permite uma compilação geral dos dados diretamente sobre as diferentes
fontes utilizadas.
Para suporte cartográfico foram empregadas cartas topográficas (MI-576 Caapiranga,
MI-577 Manacapuru, MI-578 Manaus e MI-579 Manaus-E), na escala 1:100.000, cedidas em
formato digital pela DSG - Divisão de Levantamento do Exército do Departamento de Serviço
Geográfico em Manaus, Amazonas.
No trabalho de fotointerpretação foram utilizadas fotografias aéreas (obtidas em
agosto de 1976), na escala 1:100.000, gentilmente cedidas por empréstimo pelo Laboratório
de Aerofotogrametria da CPRM (Serviço Geológico do Brasil) de Manaus. As fotografias
aéreas analisadas cobrem quase toda a extensão da área de estudo e a fotointerpretação desse
material, em papel transparente, serviu de apoio fundamental na extração visual de feições
morfológicas deposicionais, rede de drenagem, contatos geológicos e fotolineamentos.
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Nesta etapa, a correção geométrica das fotografias aéreas foi dificultada pelo reduzido
número de pontos de referência, como cruzamento de estradas, pistas de pouso e cidades,
entre outros. Esta técnica, aplicada a cada fotografia aérea, utiliza pontos de controle comuns
adquiridos entre fontes georeferrenciada e não georreferenciada.
Além disso, modelos digitais de elevação (MDEs) da área de trabalho, obtidos a partir
de dados da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (Zyl 2001, Rabus et al.
2003), conduzida pela NASA em 2000, com resolução espacial de 90 metros, possibilitaram
que dados topográficos de qualidade fossem comparados com dados do mapa geológico base.
1.4.2 ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA
A interpretação geomorfológica de imagens Landsat não envolve técnicas especiais,
mas segue basicamente critérios idênticos aos da interpretação de imagens fotográficas
convencionais (Sausen & Novo 1981). Os critérios de separação das unidades
geomorfológicas seguem a sistemática do estudo de imagem geológica (Verstappen 1977,
Araujo et al. 1998), onde são analisados:
Textura – A textura é definida como um conjunto de feições muito pequenas para
serem discernidas individualmente, com formas bem definidas e repetição espacial, produzida
pelo efeito agregado de pequenas feições que compõem uma região bem peculiar em uma
imagem;
Formas de relevo - A análise do relevo é facilitada pela visão estereoscópica em
fotografias aéreas (Verstappen 1977). A visão tridimencional dos objetos é um dos requisitos
de maior importância nos estudos geomorfológicos, pois relaciona-se direta ou indiretamente
com a litologia e estrutura geológica, além de permitir a avaliação de parâmetros
morfométricos do relevo, tais como declividade e desnível topográfico. Na análise do relevo,
os principais aspectos que devem ser considerados para a compartimentação geomorfológica
são as formas de vale, de vertente e de canal fluvial.
Grau de dissecação - Para a dissecação é sugerido por Araújo et al. (1998) uma
divisão nos graus alto, médio e baixo. O alto grau é relacionado a um relevo em estágio inicial
da ação dos agentes erosivos, caracterizado por vales em “V” e o baixo grau é representado
por um relevo arrasado, em estágio final de retrabalhamento por agentes erosivos, com vales
em “U”. A presença de tais estágios de dissecação pode estar ligada a fatores climáticos,
litológicos ou tectônicos. Este critério foi usado de forma generalizada para individualizar as
diferentes unidades que compõem a planície aluvial da área de estudo.
Padrão de drenagem - A drenagem é definida como uma feição linear negativa
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produzida por água de corrente, que modela a topografia de uma região (Araújo et al. 1988).
Através do conjunto de drenagens ou cursos de água se estabelece o padrão (ex. dendrítico,
paralelo, treliça, entre outros) (Howard 1967), cuja análise fornece informações sobre os tipos
de terrenos e atividade tectônica de uma região.
Arranjo geométrico espacial - Objetiva estabelecer o relaciomento espacial das
formas (lineares, planares e tabulares) pesquisadas, visando caracterizar uma disposição,
ordem e relação no seio da imagem (Araújo et al. 1988). Em geral, as formas refletem
aspectos sedimentares e/ou estruturais, que podem ajudar a entender a evolução tectonosedimentar de uma região. Um fator importante na aquisição de informações geomorfológicas
de imagens Landsat é a escolha adequada da escala da imagem, em função do objetivo da
pesquisa (Verstappen 1977).
A seleção da época de tomada da imagem vai depender das características da região
em estudo e dos objetivos do trabalho, pois alguns alvos têm seu comportamento espectral
modificado com o tempo. Sempre que possível deve-se optar pela utilização de imagens de
mais de uma época para aproveitar o realce natural de feições. Para o estudo de fenômenos
geomorfológicos dinâmicos, deve-se utilizar imagens seqüênciais.
1.4.3 ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA E ESTRATIGRÁFICA
Este item se baseis em 4 enfoques básicos, descritos a seguir.
1.4.3.1 FÁCIES SEDIMENTARES
A partir dos resultados obtidos pela análise de produtos de sensoriamento remoto,
foram selecionados alvos, estudados no campo com base em análise de fácies e de sistemas
deposicionais, de acordo com Walker (1992b) e Reading & Levell (1996). Este método
considera os seguintes aspectos:
a) individualização e descrição de fácies, com vistas à caraterização de texturas e estruturas
sedimentares e à compreensão dos processos sedimentares. Isso revelaria a origem da fácies e
a associação de fácies contemporâneas e cogenéticas conduziria ao reconhecimento dos
ambientes deposicionais;
b) mapeamento lateral e vertical da distribuição de fácies utilizando perfis estratigráficos e
fotomosaicos. Estes últimos consistem no registro do afloramento através da composição e
superposição parcial de fotografias seguindo as recomendações de Wizevich (1991). É
importante fotografar a uma mesma distância da zona frontal do afloramento para a
composição ficar, o mais próximo possivel, na mesma escala. As coletas sistemáticas de
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amostras dependem das fácies individuais reconhecidas.
De forma complementar, nesta etapa foi utilizado o vibrotestemunhador (Martin et al.
1995) do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), para
obtenção de testemunhos não perturbados de sedimentos moles saturados em água (Fig.
1.2A). O equipamento consiste de um motor de 7 HP que emite vibrações a um cabeçote de
aço, acoplado a um tubo de alumínio de 6 m de comprimento e 7,5 cm de diâmetro. Após a
introdução no sedimento o testemunho é retirado por uma torre de ferro galvanizado e uma
talha. Também foram efetuadas sondagens com perfuratriz acoplada a caminhão (trado de
hélice motorizado) e a percussão, sendo que alguns furos foram feitos em parceria com o
Departamento de Geotecnia e Transporte da UFAM, além de perfis estratigráficos de trado
manual, que constam no estudo de Woltje (2003) (Figs. 1.2B e C).
1.4.3.2 ANÁLISE DE ELEMENTOS ARQUITETURAIS
Canais fluviais são preenchidos por ampla variedade de barras e formas de leito.
Visando a caracterização dos padrões comuns de geometria e composição desses depósitos,
classificações padronizadas foram levantadas em duas escalas distintas (Miall 1992). A escala
menor inclui principalmente as fácies individuais dos depósitos e, a maior, a assembléia de
fácies que podem podem ser agrupadas dentro de elementos arquiteturais, caracterizados por
formas distintivas e geometrias internas comuns nos maiores tipos de barras e formação de
canal dentro do sistema fluvial.
Na descrição dos diferentes depósitos foram empregados os princípios da classificação
hierárquica, mais especificamente voltados para depósitos fluviais. Conforme as
especificações de Miall (1992, 1996), as principais características das superfícies limitantes de
menor ordem, mais comuns nos depósitos aluviais pleistocenos da área de estudo, serão
abordadas de forma geral (Fig. 1.3). Neste contexto, vale ressaltar a relação das superfícies
limitantes com os termos micro, meso e macroforma. Microforma relaciona-se a feições
menores, associadas a camada individual, mesoforma relaciona-se ao conjunto de camadas e
macroforma está associada a componente de maior escala, tais como barras e canais fluviais.
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Superfícies de primeira e segunda ordem registram limites dentro de microformas e
depósitos de mesoformas. As superfícies de primeira ordem limitam camadas com
estratificação cruzada. Neste limite, pouca ou nenhuma erosão aparente é observada, devido o
aspecto contínuo da sedimentação. Superfícies de segunda ordem limitam conjuntos de
camadas e podem indicar mudanças nas condições e direções do fluxo, mas sem quebra de
tempo significativa. As litofácies acima e abaixo da superfície são diferentes, mas a superfície
não é usualmente marcada por trucamento de acamamento significativo ou outra evidência de
erosão. Em testemunho de sondagem estas superfícies podem ser distinguidas das de primeira
ordem por mudanças nas litofácies.
Superfícies de terceira e quarta ordem estão associadas à presença de macroformas,
que incluem depósitos de acresção lateral (barras em pontal) e barras acrescionárias. Unidades
deposicionais individuais são limitadas por superfícies de quarta ordem ou de grau mais alto.
Superfícies de terceira ordem se desenvolvem dentro de macroformas e mergulham
em ângulo baixo (normalmente < 15o) e podem truncar o acamamento cruzado subjacente de
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baixo ângulo. Podem também se desenvolver no topo de barras secundárias ou sucessões de
formas de leito. As assembléias de fácies acima e abaixo da superfície são similares. Elas são
comumente capeadas com lama e o estrato seguinte geralmente contém uma brecha basal
composta de clastos de gretas de contração oriundos da camada fina. Essas superfícies
indicam mudanças de fase, mas não mudança significativa no estilo sedimentar ou orientação
da forma de leito dentro da macroforma.
Superfícies de quarta ordem limitam a macroforma na parte superior. A superfície
basal escavada de canais menores, tais como canal de atalho, pode ser incluída nesta
categoria. Quando canais maiores estão presentes elas podem ser limitadas por superfícies de
maior ordem. Depósitos individuais de rompimento de diques marginais dentro de planícies
de inundação são limitados acima e abaixo por superfícies de quarta ordem.
Superfícies de quinta ordem são aquelas que limitam os maiores lençois de areia, tais
como amplos canais e complexos preenchimentos de canais. Geralmente as superfícies são
planas a suavemente côncavas para cima. Muitos horizontes de paleossolos podem ser
correlacionados com canais específicos, indicando desenvolvimento contemporâneo de
ambos. Esses horizontes dentro de seqüências de planícies de inundação podem ser
classificados como superfícies de quinta ordem.
Mesmo em um afloramento bem preservado, a correta classificação das superfícies
limitantes não é sempre fácil. Três regras práticas podem tornar a tarefa mais fácil:
a) superfície de dada ordem pode ser truncada por superfície de igual ou maior ordem, mas
não por uma de ordem inferior. Neste caminho, o grau da superfície sempre define os
processos maiores e mais importantes que a geraram;
b) superfícies acrescionárias podem ser removidas por erosão antecendendo a deposição da
próxima unidade; em tais casos, o topo do litossoma coincide com a base da unidade seguinte;
c) superfícies de menor grau podem mudar de grau lateralmente.
1.4.3.3 LITOESTRATIGRAFIA
Este método de classificação considera exclusivamente as características litológicas da
unidade de rocha (Petri et al. 1986). A unidade fundamental da litoestratigrafia é a formação,
que é caracterizada por relativa homogeneidade litológica, geometria aproximadamente
tabular, extensão lateral contínua e mapeável em superfície e subsuperfície na escala
1:25.000.
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1.4.3.4 MORFOESTRATIGRAFIA
Uma subdivisão morfoestratigráfica envolve o reconhecimento de unidades
sedimentares caracterizadas em termos de morfologia de superfície, identificados ou não pela
litologia e/ou posição em relação às unidades adjacentes (Frye & Willman 1962). Para
reconstituir a história da evolução geomorfológica de uma área, por meio das unidades
morfoestratigráficas (superfícies e materiais componentes), é necessário estabelecer as
relações de antigüidade entre elas e identificar critérios de correlação para áreas
suficientemente amplas (Suguio 1999). Este método, quando aplicado na reconstituição da
evolução geomorfológica dos últimos 300.000 anos, torna-se uma ferramenta mais poderosa
que as classificações litoestratigráfica e bioestratigráfica.
Este procedimento tem vantagem em relação às fácies estratigráficas, já que permite a
individualização de unidades ou episódios deposicionais, que podem ser distingüidos em
termos de morfologia superficial e estratigrafia de subsuperfície (Woodroffe et al. 1986).
Na área de estudo, este método pôde ser aplicado na caracterização e individualização
das unidades pleistocenas que compõem a extensa planície aluvial. A retirada de elementos da
morfologia depósicional e delimitação das diferentes unidades sedimentares permitiram
relacionar a distribuição em área das unidades com as feições de truncamento, fundamentais
na elaboração do quadro estratigráfico regional e de evolução geológica da área,
principalmente em função da escassez de dados de datação.
1.4.4 ANÁLISE GEOCRONOLÓGICA
Na datação das amostras coletadas na área de estudo foram aplicados os métodos da
Termoluminescência (TL), Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), ambos com
múltiplas alíquotas, Regeneração Total (RT) e o de Regeneração de Alíquota Simples (RAS),
cujos resultados foram fundamentais na elaboração do quadro estratigráfico regional. Esses
métodos se mostraram bem eficientes na datação das unidades que compõem os terraços
fluviais da planície Amazônica, inclusive os mais antigos, intensamente modificados por
processos intempéricos. As análises foram efetuadas no Laboratório de Vidros e Datação da
Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP), sob a responsabilidade da Dra. Sonia
Hatsue Tatumi.
1.4.4.1

TERMOLUMINESCÊNCIA

(TL)

E

LUMINESCÊNCIA

OPTICAMENTE

ESTIMULADA (LOE)
A TL é o fenômeno caracterizado pela emissão de luz a partir de um isolante ou
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semicondutor quando este é aquecido, mas esta emissão de luz não deve ser confundida com a
emissão espontânea de luz de uma substância quando aquecida até a incandescência
(Mackeever 1985). A TL é a emissão termicamente estimulada de luz seguida de absorção de
energia a partir das radiações ionizantes (alfa, beta, gama e radiação cósmica).
Quando a radiação ionizante incide sobre o material, transfere elétrons da banda de
valência para a de condução, por efeito tipo fotoelétrico, produção de pares ou efeito
Compton. Na tentativa de retornar para a banda de valência, uma parte dos elétrons fica retida
em centros denominados de armadilhas. Estes centros presentes no material resultam dos
defeitos na estrutura cristalina, tais como impureza substitucionais, vacância, entre outros.
Com a saída do elétron da banda de valência, produz-se uma lacuna (carga positiva). O
elétron na banda de condução torna-se móvel e pode se recombinar com uma lacuna ou ser reaprisionado. Se as profundidades das armadilhas forem relativamente grandes, a meia-vida da
carga aprisionada torna-se suficientemente grande para manter a carga presa por um longo
tempo. Com a excitação térmica, o elétron recebe energia suficiente para voltar à banda de
condução, onde se move até se recombinar com um buraco aprisionado, emitindo luz TL.
Assim, medindo-se a intensidade da luz emitida é possível, por exemplo, determinar quando
um mineral se cristalizou ou quando um sedimento foi exposto à luz solar pela última vez por
um período mínimo de 6-8 horas (TL) a alguns minutos (LOE) (Aitken 1985). Entretanto, o
intemperismo também é capaz de produzir defeitos em cristais de quartzo. Neste caso seria
determinada a última vez que o sedimento foi exposto ao intenso intemperismo, sem posterior
exposição solar, já que esta é tida como dominante sobre os efeitos do intemperismo (Aitken
1985).
O método de datação por TL permite obter idades desde poucas centenas de anos até
cerca de 1,5 Ma, dependendo das características da amostra e da sensibilidade do
equipamento de medida de TL.
O princípio básico da datação por termoluminescência é fundamentado no fato de que a
curva de emissão TL é proporcional ao tempo em que esta amostra esteve exposta à radiação
ambiente. Este comportamento é resultado do acréscimo da quantidade de radiação absorvida
pela amostra, aumentando o número de elétrons aprisionados e conseqüentemente
ocasionando maior liberação de luz na etapa de recombinação.
As amostras foram coletadas em tubos de alumínio (5 cm de diâmetro e 50 cm de
comprimento) e, posteriormente, as extremidades do tubo foram lacradas com parafina ou fita
isolante escura, para evitar a perda de umidade.
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As amostras coletadas foram submetidas a tratamento químico com H2O2, HF (20%)
por 1 hora e HCL (20%) durante 2 horas. Posteriormente as amostras foram secas e
peneiradas separando grãos (quartzo/feldspato) do intervalo granulométrico de 100-160 µm
isentos de materiais orgânicos e/ou metais pesados. Uma porção desses grãos foi separada e
submetida à radiação solar intensa por 16 horas para decaimento residual (TL/LOE). Desta
porção foram separadas várias alíquotas para irradiação (fonte de
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Co, atividade de 455Ci)

(IPEN/CNEN-SP) em várias doses (Gy), que devem estar próximas à dose acumulada natural.
Para a determinação da Dose Acumulada Natural foi utilizado o equipamento TL/OSL
Automated Systems, Model 1100-series Daybreak Nuclear Instruments Inc. O método da
regeneração total foi usado para determinar a dose acumulada na amostra, e neste método ela
denomina-se Paleodose (P).
Para a determinação da dose anual foi utilizado o equipamento Canberra Inspector
Portable Spectroscopy Workstation (detector: NaI - Tl), com programa de análise Genie 2000
basic, além do padrão de solos japoneses (Standard Rock Samples, JA-3, JB-2, JB-3, JG-1a).
As amostras sem nenhum tratamento são colocadas no espectrômetro (citado acima)
para coleta dos espectros da radiação-gama por 24 h. Este equipamento faz uma varredura
completa de energia e nos fornece um gráfico com uma relação de Contagem de fótons versus
Energia da radiação-gama. A partir deste gráfico, foram extraídos os valores de intensidade de
contagem referentes às energias dos filhos dos elementos 238U, 232Th e 40K. Para determinar as
concentrações usou-se o programa de análise Geni 2000 basic. Levando-se em conta a
radiação cósmica é então conhecida a dose anual.
A equação de idade fica:
Idade=P/DAy + DAβ+ DAradiação cósmica

(1)

onde:
P = paleodose
Day= dose anual da radiação gama
Daβ = dose anual da radiação beta
DAradiação cósmica = dose anual da radiação cósmica
1.4.4.2 REGENERAÇÃO DE ALÍQUOTA SIMPLES (RAS)
O SAR é um método de determinação da paleodose usando apenas uma alíquota, onde
são encontradas pelo menos 20 idades para cada amostra. Essas idades são tratadas em
método estatístico com a construção de histogramas correspondentes a freqüências das idades,
para saber a flutuação das idades encontrada em uma dada amostra e, por meio da
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interpretação desses diagramas e dos resultados da idade média e do desvio padrão, são
deduzidas hipóteses a respeito do processo de deposição dos sedimentos, além do próprio
resultado das idades em si. Em geral, sedimentos depositados por processos não eólicos e que
não sofreram aquecimento são os mais datados por esse método.
1.4.4.2.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Para a realização de análises pelo método SAR são empregadas pelo menos 15
aliquotas. A rotina analítica é a seguinte:
a) pré-aquecimento de 160oC por 10 s;
b) medição da LOE natural = L0 (estimulação por 100 s, a 1250C);
c) irradiação com luz solar;
d) irradiação com dose teste (10-20% da Paleodose)= DT;
e) pré-aquecimento de 1600C por 10s;
f) medição da LOE = T0;
g) Irradiação com luz solar;
h) irradiação com dose regenerativa = D1;
i) pré-aquecimento de 1600C por 10 s;
j) medição da LOE = L1 (estimulação por 100s, a 1250C);
k) retornar para 3, aumentado o valor da dose regenerativa.
Em seguida, constrói-se o gráfico de LOE corrigida, Ri=Li/Ti (i=1 até ~ 4) versus
dose, colocando o nível da LOE natural corrigida, que é N=L0/T0

Pode-se usar também a TL ao invés da LOE no protocolo acima.
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1.4.5 MORFOTECTÔNICA E ANÁLISE ESTRUTURAL
Os métodos empregados na região de estudo combinam análises estruturais e
morfotectônicas. O termo morfotectônica é usado para designar formas ou paisagens
originadas sob controle tectônico ativo, conforme a concepção de Saadi (1991).
Entretanto, segundo Keller & Pinter (1996), a geomorfologia tectônica pode ser
compreendida de forma mais abrangente: (1) quando relacionada ao estudo de formas de
relevo gerados por processos tectônicos; e (2) quando associada ao uso de princípios
geomorfológicos visando a solução de problemas tectônicos. No primeiro contexto, os
aspectos geomorfológicos são diretamente usados na solução da gênese das formas de relevo
formadas em função de processos tectônicos. No segundo contexto, o uso da geomorfologia é
tido como uma ferramenta na avaliação da história, magnitude e velocidade dos processos
tectônicos. Assim, os dois contextos analisados também permitem a utilização da
geomorfologia tectônica como ferramenta na análise de movimentações neotectônicas,
principalmente em regiões onde os processos tectônicos atuais são bem evidentes, como na
Amazônia Ocidental.
As técnicas utilizadas no estudo morfotectônico incluem trabalhos de campo,
interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite e leitura de cartas topográficas, em
diferentes escalas (Doornkamp 1986, Panizza & Castaldini 1987).
Nos trabalhos de campo foram empregados os fundamentos da análise estrutural
segundo a concepção de Ramsay & Huber (1983, 1987) e Hancock (1994). Os elementos
planares e lineares das rochas foram analisados quanto a sua geometria, que diz respeito à
natureza, ao comportamento espacial, às relações de superposição das estruturas e a
cinemática, que permite o entendimento do quadro tectônico e de deformação, fundamentais
na caracterização da taxa de deformação.
No trabalho de campo, a coleta sistemática de dados estruturais deu subsídios para a
elaboração de um modelo tectono-sedimentar e a determinação dos campos de esforços
tectônicos geradores de estruturas rúpteis. O estudo baseou-se na descrição detalhada de
afloramentos, com a identificação de feições geológico-estruturais rúpteis, associadas ao
tectonismo deformador, tais como falhas e juntas . Neste estudo, os termos “junta” e “falha”,
na escala de observação de campo, são empregados de acordo com a concepção de Hancock
(1985, p. 445). Segundo o autor, o termo “junta” refere-se a uma fratura fechada (sem
preenchimento), que não apresenta qualquer indício de movimentação entre os blocos
envolvidos na escala de observação de campo. Entretanto, se nesta escala de observação for
detectado qualquer indício de movimentação relativa dos blocos envolvidos, mesmo que seja
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de poucos milímetros, a fratura passa a categoria de falha.
Os sentidos de deslocamento das falhas são determinados por indicadores cinemáticos
(Petit 1987, Angelier 1994), quando disponíveis. Entretanto, o avançado grau de alteração de
muitos afloramentos da área de estudo dificultou o reconhecimento dos planos, bem como a
visualização de estrias, o que dificultou a interpretação mediante o emprego através deste tipo
de indicador cinemático. Neste estudo, o sentido de deslocamento dos planos de falhas,
característica fundamental para sua classificação, foi determinado com base na análise de
movimentação entre blocos adjacentes. De forma geral, este tipo de análise, na escala de
observação de campo, é feita utilizando-se os parâmetros estratigráficos, através da
observação do deslocamento relativo de marcadores fixos (ex. camadas, lâminas, entre outros)
formados anteriormente ao deslocamento da falha.
De modo a se obter dados adicionais na tentativa de melhor restringir as direções de
encurtamento e distensão, como também ordenar cronologicamente os diferentes eventos de
falhamento, foram realizados levantamentos ao longo das estradas que ligam Manaus a
Presidente Figueiredo (BR-174) e Manaus a Itacoatiara (AM-010), fora dos limites da área de
estudo. Nessas regiões foram reconhecidas algumas falhas com estrias, para as quais puderam
ser determinados o tipo de deslocamento, se normal, inverso ou transcorrente. Esses dados
foram tratados pelo método gráfico de Angelier & Mechler (1977) para determinação das
direções de paleotensões atuantes na movimentação ao longo dessas falhas
Além disso, dados complementares obtidos a partir da interpretação de imagens
Landsat e fotografias aéreas permitiram extrair lineamentos estruturais, bem como delimitar
as principais depressões tectônicas da região. Neste estudo, o termo “lineamento” é definido
como “ uma feição linear de uma superfície, mapeável, simples ou composta, cujas partes são
alinhadas de forma retilínea ou levemente curvilínea e que difere distintamente dos padrões de
feições adjacentes e presulmivelmente reflete um fenômeno de subsuperfície”, segundo a
concepção de O' Leary et al. (1976, p. 1467). A orientação e a distribuição dos lineamentos
estruturais presentes na área de estudo forneceram subsídios para os estudos em escala de
afloramento e interpretações em escala regional.
Para esboçar a evolução dos campos de esforços, deve-se considerar a correta
individualização e ordenação cronológica dos conjuntos de falhas e fraturas. Portanto, é
essencial a ordenação estratigráfica das unidades estudadas, de modo a permitir a
individualização das estruturas que afetam cada unidade. A datação dos depósitos
sedimentares da área de estudo contribuiu para o estabelecimento da cronologia dos eventos
tectônicos.
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No tratamento estatístico dos dados estruturais foi utilizado o programa StereoNett
(Duyster 2000). Todos os diagramas apresentados foram elaborados com base na rede
Schmidt-Lambert, tendo o hemisfério inferior como referência.
1.4.6 ANÁLISES MINERALÓGICAS E QUÍMICAS
Neste estudo foram efetuadas análises por difração de raios X e ativação de nêutrons
para a caracterização mineralógica e química das unidades pleistocenas da área de estudo.

1.4.6.1 ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X
Os estudos por difração de raios X (DRX) visaram a caracterização da mineralogia
global dos sedimentos a partir de amostras totais e frações menores do que 62µm e 4µm. Para
tanto foi utilizado o Difratômetro Siemens D5000 instalado no Laboratório de Difração de
Raios X do Departamento de Geotectônica e Mineralogia do Instituto de Geociências da USP,
e operando com radiação CuKα, 40kV, 40mA, e goniômetro em condições rotineiras com
velocidade de 2o 2θ/min, passo de 0,05º e tempo de contagem de 0,5 segundo. Para a
interpretação e o tratamento gráfico dos difratogramas de raios X foi utilizado o software
EVA, versão 1997, elaborado pela Siemens, contando com fichas de identificação do Joint
Committee on Power Diffraction Standards (JCPDS).
No estudo de amostras totais, a preparação do material incluiu a desagregação e
homogeneização das amostras, através de moagem manual em almofariz de ágata, e a
prensagem do material sobre cada porta-amostra, tendo os difratogramas sido registrados na
faixa de 2θ entre 2o e 70º.
A preparação das amostras para o estudo mineralógico das frações silte e argila de
amostras selecionadas, incluiu as etapas de: 1) desagregação com água destilada, em
almofariz de cerâmica com pistilo de borracha; 2) exposição a ultrassom por no máximo 10
minutos; 3) adição de 50mg de pirofosfato de sódio; 4) pipetagem e centrifugação das frações
finas. Alíquotas das frações finas segregadas foram depositadas sobre lâminas de vidro pela
técnica da esfregadura. O estudo mineralógico dos argilominerais foi efetuado a partir da
obtenção de difratogramas de raios X para amostras das frações menores do que 62µm e 4µm
em seu estado natural (seco ao ar) e após tratamentos específicos como solvatação com
etilenoglicol, por pelo menos 12 horas, e aquecimento a 550oC por 2 horas. Os difratogramas
foram obtidos na faixa de 2θ entre 2o e 70º para as amostras naturais e na faixa de 2θ entre 2o
e 30º para as amostras sujeitas a tratamentos prévios. A interpretação dos difratogramas foi
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efetuada por comparação com difratogramas padrões de argilominerais (ex. Moore &
Reynolds 1997).
1.4.6.2 ANÁLISE POR ATIVAÇÃO DE NÊUTRONS (AAN)
O método de AAN baseia-se nas propriedades dos núcleos atômicos, no qual um
nêutron incidente interage com o núcleo do elemento alvo. Durante o bombardeamento da
amostra com nêutrons, uma pequena fração do núcleo de cada um dos elementos constituintes
da amostra será transformada em isótopos radioativos instáveis, que decaem com uma meiavida característica. Durante o decaimento, esses isótopos emitem raios gama com uma energia
que é característica para cada elemento. A medida desses raios gama permite a determinação
qualitativa e quantitativa dos elementos na amostra (Munita et al. 2001). Este procedimento é
utilizado há mais de nove anos no Laboratório do IPEN-CNEN-SP (Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares - Comissão Nacional de Energia Nuclear da Universidade de São
Paulo), onde foram realizadas as análises por ativação de nêutrons, em cooperação com o
Prof. Dr. Casimiro Munita, responsável pelo laboratório.
Para este estudo, as determinações foram feitas em amostras totais (rocha total). Na
preparação do material, cerca de 300 mg de cada amostra foram moídos em almofariz de
ágata, peneirados em peneira de 100-200 mesh, secos em estufa a 100oC por 24 horas e
armazenados em dessecador (Truncer et al. 1998, Punyadeera et al. 1999, Stark et al. 2000,
Hall 2001). Para a análise, cerca de 100 mg de cada amostra foram pesados em envelopes de
polietileno e submetidos à irradiação sob um fluxo de nêutrons térmicos da ordem de 1012
nêutrons x cm-2 s-1 por 8 horas no Reator IEA-R1m do IPEN-CNEN, juntamente com cerca de
100 mg de dois materiais de referência: Buffalo River Sediment (National Institute of
Standard and Technology, NIST-SRM-2704) e Coal Fly Ash (ICHTJ-CTA-FFA-1), utilizados
como padrão.
Foram feitas duas medidas, sendo determinados na primeira contagem, após 7 dias de
decaimento, As, Ba, K, La, Na, Nd, Sm e Yb, e na segunda contagem, após 15 dias Ce, Co,
Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Rb, Sb, Sc, Ta, Tb, Th, U e Zn (Truncer et al. 1998, Punyadeera et al.
1999, Stark et al. 2000, Hall 2001). Os dados foram processados em computador e calculados
as concentrações elementares.
A AAN é uma técnica de alta sensibilidade e pode determinar elementos que se
encontram em concentrações tão baixas como ppm (partes por milhão) ou ppb (partes por
bilhão).
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Para avaliação do processo analítico no laboratório do IPEN, é usada a concentração
elementar padrão Brick Clay (National Institute of Standard and Technology, NIST-SRM679).
Para reconhecimento da incerteza do processo analítico, nossos resultados
experimentais foram comparados com os dados do Dr. Bishop do Instituto Smithsonian. A
precisão para muitos elementos é da ordem de 5% (As, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Na, Sc e
Th), de acordo com a precisão obtida pelo Dr. Bishop quando analisou material padrão e são
da mesma ordem de grandeza com os valores apresentados na literatura (Kuleff & Djingova
1990).
Os resultados químicos serviram principalmente para determinar a contribuição de
carga sedimentar depositada pelos rios Negro e Solimões no preenchimento das depressões
tectônicas e variações no grau de intemperismo entre unidades mais novas e antigas, e com
isso, ter subsídios adicionais para montar a evolução geológica da área.
1.4.6.2.1 ANÁLISE DISCRIMINANTE “PASSO A PASSO”
Aos dados químicos foi empregada a análise discriminante, que é uma técnica
multivariada que permite distinguir estatisticamente dois ou mais grupos de casos entre si,
definidos previamente, combinando-se linearmente as variáveis discriminatórias, de modo a
maximizar as diferenças entre os conjuntos (Moura 1985, Bucheb & Evans 1992). Para
verificar a distinção entre os grupos, deve ser selecionada uma coleção de variáveis
discriminantes que possam medir as características desses grupos. No caso do estudo de
proveniência de sedimentos as variáveis discriminatórias podem ser as suas composições
químicas elementares, sobretudo os elementos traços e ultra-traços.
Diferentemente da análise de agrupamento, a análise discriminante é uma técnica de
formação de grupos que é supervisionada, pois neste tipo de análise há necessidade do
conhecimento a priori das populações às quais pertencem os objetos (amostras). Para
aplicação da análise discriminante as populações devem ser bem definidas. Estas
características diferem da análise de agrupamento, visto que nesta técnica não se conhecem a
priori quais as populações envolvidas.
Para determinação das funções discriminantes é utilizado com muita freqüência o
método de Fisher (Poston & Marchette 1998). Este método consiste em obter novos eixos a
partir de combinações lineares das variáveis originais que permitam diferenciar
significativamente as populações. Com este propósito, busca-se a combinação linear
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~ ~ ~
~
~
Y = l T X (onde l T é a matriz transposta dos coeficientes das funções discriminantes e X é o
vetor de observação), que maximize as distâncias entre os vetores de média de cada população
(~
µ ) e minimize as variâncias internas.
i

Uma vez derivadas essas funções, é possível alcançar os dois objetivos dessa técnica:
a classificação e a análise. A classificação permite enquadrar casos desconhecidos dentro de
um agrupamento previamente estabelecido. A análise fornece diversas ferramentas para a
interpretação dos dados, tais como: (a) os testes estatísticos para medir a importância de uma
variável discriminante quando combinada na função; e (b) a interpretação dos pesos dos
coeficientes, o que ajuda a identificar as variáveis que mais contribuem para diferir os grupos
ao longo de uma determinada função (dimensão).
Nos estudos de proveniência, a análise discriminante tem sido aplicada intensamente
para estudos das fontes de matérias-primas e agrupamentos de vestígios cerâmicos conforme
suas similaridades (Munita et al. 2001). Outra finalidade onde a análise discriminante tem
sido utilizada com bastante freqüência está relacionada a seleção do melhor conjunto de
variáveis que discriminam os grupos definidos a priori. A análise discriminante utilizada com
esse objetivo é denominada discriminante “stepwise”, e têm encontrado muitas aplicações em
Arqueometria (Baxter & Jackson 2001).
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2 CONTEXTO GEOLÓGICO DA REGIÃO DE CONFLUÊNCIA DOS RIOS NEGRO
E SOLIMÕES
2.1 ASPECTOS DA TECTÔNICA REGIONAL
Os elementos estruturais que compõem a arquitetura da Bacia do Amazonas tem sido
considerados como fortemente controlados pela orientação de zonas de fraqueza do PréCambriano e um exemplo importante de tectônica ressurgente (Wanderley Filho & Costa
1991), que diz respeito à retomada de feições estruturais pré-formadas que se comportariam
como zonas de fraqueza (Costa et al. 1993). A correspondência entre segmentos da drenagem
nas direções NE-SW e NW-SE e as direções de falhas e linhas estruturais do embasamento
evidenciariam o relacionamento direto destes elementos, que representariam reativações
terciárias ou mais antigas do sistema estrutural pretérito (Andrade & Cunha 1971, Rezende &
Brito 1973, Cunha & Appi 1990). Desde então, uma série de trabalhos tem surgido
destacando a atividade tectônica recorrente, incluindo a neotectônica, na Amazônia.
As primeiras referências do controle estrutural da região dos baixos cursos dos rios
Negro e Solimões foram apresentadas por Sternberg (1950) que, por meio da análise de folhas
da Aeronautical Chart Service (U. S. Army Air Forces) do Conselho Nacional de Geografia,
além de fotografias aéreas, considerou o paralelismo dos rios Urubu, Preto da Eva e Uatumã,
como produto de movimentação vertical (inclusive atual), que poderia estar associado com
dados históricos de sismicidade. O referido autor estabeleceu analogias entre estas feições e as
registradas no Rio Misssissipi (USA) e atribuiu seu desenvolvimento ao efeito de “torção”,
que teria sido causado pela sobrecarga sedimentar acumulada na foz do Rio Amazonas.
Com base em interpretações sísmicas, Campos & Teixeira (1988) indicaram quatro
episódios de evolução tectônica para a Bacia do Amazonas durante o Mesozóico e o
Cenozóico: 1) Distensão E-W no Triássico-Jurássico, acompanhada de magmatismo básico;
2) regime compressivo E-W e soerguimento generalizado durante o Cretáceo Inferior; 3)
relaxamento dos esforços compressivos e criação de sítio deposicional para acomodar a
seqüência cretácea-terciária a partir do Cretáceo Superior; e 4) cisalhamento durante o
Paleógeno (Eoceno ?) gerando áreas transpressivas e transtensivas. Da mesma forma,
Wanderley Filho & Costa (1991) discutiram a evolução da Bacia do Amazonas propondo
quatro episódios tectônicos: 1) distensão no final do Jurássico, acompanhada de diques de
diabásio; 2) movimentos transcorrentes no Eocretáceo; 3) domínio de regime distensional
desde o limite entre o Cretáceo Médio e Inferior até o Terciário Inferior com a deposição da
Formação Alter do Chão e; 4) domínio do regime transcorrente dextral a partir do Terciário
Médio.
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Bemerguy & Costa (1990) destacam a existência de dois importantes pulsos tectônicos
na Bacia do Amazonas, que teriam imposto modificações no relevo e na rede de drenagem. O
pulso mais antigo, do Eoceno ao Oligoceno, seria responsável pela colisão entre as placas SulAmericana e Nazca, conforme citado por Pardo-Casas & Molnar (1987), que culminaria com
a implantação da Cadeia Andina, e conseqüentemente, promoveria a integração dos sistemas
fluviais em uma única rede de drenagem direcionada para leste. O outro pulso começaria no
Neógeno (Mioceno), com o predomínio do regime direcional dextral no interior da placa SulAmericana (Hasui 1990). Este quadro neotectônico resultaria da deformação intraplaca
imposta pela atuação de um conjugado E-W, dextral, com componentes transtrativos (NESW) e transpressivos (NW-SE), atribuídos à rotação da Placa Sul-Americana para oeste
(Bemerguy & Costa 1990, Costa & Hasui 1997).
O arcabouço neotectônico da região centro-oeste do Amazonas compreende um
segmento transpressivo (compartimento central) que teria sido desenvolvido entre dois
cinturões transcorrentes (compartimentos sul e norte) a partir de movimentação direcional
dominantemente dextral (Costa et al. 1996, Costa & Hasui 1997). O compartimento sul com
orientação preferencial na direção E-W, teria áreas abatidas e soerguidas, e pelo menos três
feixes de lineamentos nas direções E-W, NE-SW e NNE-SSW com movimentação dextral
dominante nas falhas transcorrentes E-W. O compartimento central teria controle por feixes
de lineamentos orientados nas direções NNE-SSW e NE-SW, que se ligariam às falhas
transcorrentes do compartimento sul e foram interpretados como falhas inversas. O
compartimento norte estender-se-ia desde a Colômbia até os cursos inferiores dos rios Negro
e Solimões, e teria como controle lineamentos de direção E-W e NE-SW. Os lineamentos EW seriam os mais importantes e interpretados como falhas transcorrentes dextrais, onde
muitas delas interligar-se-iam aos lineamentos NE-SW e as articulações demarcariam
extensas estruturas romboédricas transpressivas.
Entre Manaus e a foz do rio Amazonas são descritos registros de elementos estruturais
e geomorfológicos supostamente relacionados ao regime transcorrente, que corresponderiam
ao período neotectônico na Placa Sul Americana (a partir do Mioceno). Desta forma, seriam
reconhecidos dois importantes pulsos transcorrentes, no Mioceno-Plioceno e Pleistoceno
Superior/Holoceno (Costa et al. 1993, Costa et al. 1994, Costa et al. 1995, Costa 1996, Costa
et al. 2001) e a eles estariam relacionados deslocamentos, sedimentação, morfogênese e
controle de drenagem (Costa & Hasui 1997). Dentro do contexto neotectônico, a área do Rio
Amazonas foi dividida em seis domínios estruturais principais (Costa et al. 1995, Bemerguy
1997). A região de Manaus está inserida no domínio 1, cuja estruturas foram agrupadas em
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dois conjuntos distintos. O mais antigo (Mioceno-Pleistoceno) compreenderia dobras, falhas
inversas e cavalgamentos afetando as rochas sedimentares da Formação Alter do Chão, assim
como o perfil laterítico superimposto, desenvolvido no Oligoceno. As dobras são abertas e de
dimensões variadas tendendo para NE, enquanto cavalgamentos e falhas inversas formam
duplexes e sistemas imbricados. O segundo conjunto compreenderia grábens limitados por
falhas normais de direção NW-SE, preenchidos por depósitos fluviais pleistocenos-holocenos
em Manaus e áreas adjacentes.
Na região de Manaus, o quadro estrutural do Pleistoceno-Holoceno compreenderia um
segmento distensivo situado entre as cidades de Manacapuru e Itacoatiara, caracterizado por
falhas normais orientadas na direção NW-SE, tidas como responsáveis pelo controle estrutural
dos rios Preto da Eva, Urubu e Uatumã e o baixo curso do Rio Negro, além de impor
desnivelamentos de até 30 metros no perfil laterítico desenvolvido no Plioceno-Pleistoceno
(Costa et al. 1995). Neste segmento, a estrutura mais importante seria o denominado rift do
Rio Negro, cujo arcabouço envolveria falhas normais planares e lístricas de direção NW-SE,
com inclinação variando de 10º a 50o. A interação de falhas normais NW-SE com falhas
trancorrentes dextrais E-W resultaria no desenvolvimento de bacias romboédricas
transtrativas (Costa 1996, Costa & Hasui 1997).
O traçado dos principais rios teria forte controle pelas estruturas geradas ou reativadas
no Mesozóico, que comporiam 4 conjuntos de estruturas maiores, orientadas nas direções NS, ENE-WSW, NE-SW e NW-SE (Bemerguy & Costa 1990). Os lineamentos NE-SW, bem
definidos a oeste da bacia do Rio Tapajós, foram associados a falhas normais que teriam
formado as depressões ao longo da Bacia do Amazonas e condicionado a orientação dos rios
Purus, Madeira e Tapajós, bem como o baixo curso do Rio Solimões; os lineamentos NW-SE
seriam falhas transcorrentes, que associadas ao compartimento das falhas normais NE-SW,
influenciariam a orientação dos médio e baixo cursos dos rios Negro, Uatumã, Nhamundá,
Mapuera e Maicuru. Na Amazônia Ocidental, análises de imagens de radar mostrariam a
influência de falhas de direção geral NW-SE ou NE-SW na distribuição de áreas alagadas e
no padrão de drenagem (Forsberg et al. 2000). Segundo Almeida-Filho & Miranda (2007),
feições estruturais do embasamento de orientação NW-SE teriam redirecionado o antigo curso
do trecho inferior do Rio Negro, de sul para sudeste. Além dessas direções preferenciais,
alinhamentos estruturais nas direções E-W e N-S também foram considerados influentes na
morfologia fluvial da Amazônia (Miranda 1983, Franzinelli & Latrubesse 1993).
Na Bacia do Amazonas, várias depressões tectônicas que abrigam os depósitos fluviais
da Formação Alter do Chão, têm seus controles referidos a falhas normais N-S e NNE-SSW
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(Costa et al. 1995, Costa & Hasui 1997). Tais falhas teriam controlado a intrusão de diques de
diabásio Panatecaua, que cortam unidades paleozóicas e pré-cambrinas, e estariam
relacionadas a atuação de um eixo distensivo WNW-ESE (Costa et al. 1994, 1995, 2001,
Costa & Hasui 1997). A direção desse eixo permitiria admitir a existência de falhas
transcorrentes, que poderiam representar falhas de transferência, orientadas na direção WNWESE, que teriam controlado a orientação dos principais rios do sistema de paleodrenagem
(Costa et al. 2001). São também observadas áreas seccionadas por sistemas mais jovens de
falhas normais N-S (Costa & Hasui 1997).
O caráter positivo das regiões de Manacapuru e Manaus mostra-se evidente devido ao
estreitamento dos depósitos de inundação e também pela posição estratigráfica mais alta dos
depósitos de terraços fluviais mais antigos em relação aos bancos atuais (Iriondo & Suguio
1981, Iriondo 1982). Em Manacapuru, a origem dos terraços fluviais tem sido associada a
soerguimentos provocados por movimentações recentes de possíveis altos estruturais
(Andrade & Cunha 1971). O segmento compressivo que se estende da plataforma de Manaus
até o meridiano de 53o WGR (Wanderly Filho & Costa 1991) torna-se-ía evidente na região
pela presença de estrutura-em-flor que indicaria a presença de falhamentos transcorrentes
transtracionais (Franzinelli & Latrubesse 1993), falhas inversas da direção NE-SW
preferencialmente inclinados para SE (Costa et al. 1994) e cavalgamentos com dobras
associadas (Costa et al. 1996). Mendeguren & Richter (1978), analisando os dados então
disponíveis para a Amazônia, teriam apontado mecanismos focais de falhas inversas para
cinco terremotos intraplaca, e teriam indicado a vigência de esforços dominantemente
compressivos, na direção NW-SE. Os autores relacionaram esses esforços ao balanço das
forças resultantes, de um lado, do espalhamento ao longo da Dorsal Meso-Atlântica e, do
outro, da resistência imposta pela placas de Nazca e do Caribe. Além disso, análises de sismos
registrados nos arredores de Manaus e Codajás também indicariam que a região da Amazônia
Ocidental estaria atualmente sujeita a esforços compressivos (Assumpção & Suárez 1988).
Na região do Baixo Rio Negro, falhas normais seccionando o substrato cretáceo e o
perfil laterítico superimposto, conforme descrito em alguns trabalhos (Franzinelli & Piuci
1988, Franzinelli & Igreja 1990, Igreja & Franzinelli 1990; Franzinelli & Latrubesse 1993,
Fernandes Filho 1996, Fernandes Filho et al. 1995, 1997), seriam as mais fortes evidências de
movimentação neotectônica. As observações indicariam que a movimentação se deu em
pulsos, um primeiro, logo após a formação dos lateritos maturos, provavelmente no Mioceno,
e um segundo, após o desenvolvimento dos lateritos imaturos, ainda no Pleistoceno (Costa &
Hasui 1997). Adicionalmente, a deformação de stone lines derivadas de perfis imaturos
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indicaria que a neotectônica se estendeu até os tempos recentes (Costa et al. 1996).
As movimentações “atuais” poderiam estar associadas à grande quantidade de sismos
na Amazônia Central-Ocidental, conforme cadastro apresentado por Sternberg (1953) e
Bezerra (2003), considerada uma das principais áreas sismogênicas da Bacia Amazônica
(Hasui 1990, Fernandes Filho 1996). Estes sismos, de domínio intraplaca, representariam
alívios de tensão ao longo de descontinuidades preexistentes e seriam indicativos de
movimentação tectônica atual (Costa et al. 1993, Costa et al. 1996, Costa & Hasui 1997). A
Zona Sismogênica de Manaus engloba os epicentros concentrados na região de confluência
dos rios Negro/Solimões/Amazonas, que coincide com as faixas de justaposição dos blocos
Maecuru, Japurá, Juruena e Araguacema (que envolve a articulação das suturas Rio Negro,
Médio Tapajós, Baixo Amazonas e Madeira) que teriam sido palcos de reativações no
Proterozóico Médio, Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico (Costa et al. 1996).
Na região do baixo curso do Rio Negro, Franzinelli e Igreja (1990) propuseram um
modelo neotectônico de hemigraben, explicado em parte por distensão oblíqua com eixo de
estiramento máximo na direção N 50-55o E. Entretanto, os referidos autores ressaltaram que
parte dos dados estruturais poderiam ser explicados através de um sistema direcional dextral
de direção E-W.
Fernandes Filho et al. (1995 e 1997) definiram a “Bacia de Manaus” como uma
estrutura transtrativa decorrente da interação de dois feixes de falhas transcorrentes dextrais
de direção E-W e NE-SW, que formam um angulo de 45o entre si, desenvolvidos em rochas
da Formação Alter do Chão, mas que afetariam também o perfil laterítico superposto.
Segundo os autores, a bacia teria evoluído de SW para NE, onde se depositaram sedimentos
pleistocenos em áreas abatidas de depressões tectônicas. Desta forma, a evolução da região de
Manaus compreenderia transpressão no Mioceno, transtração no Pleistoceno Médio a
Superior, estabilidade no Plioceno-Pleistoceno e propagação de trancorrências no PleistocenoHoloceno.
De acordo com Igreja et al. (1999), o modelo neotectônico atual da região Amazônica
pode ser simplificado em cinco direções estruturais: Amazonas (WSW-ENE), Solimões
(N60W), Rio Madeira (N50E), Tarumã (N10E) e Rio Negro (N45W). Para os autores, estas
direções refletem falhas trancorrentes que afetam partes da placa Sul Americana sob tensão
causada pela colisão da Placa de Nazca (a oeste) e a Placa do Caribe (ao norte), que teve
início no Mioceno.
Na região de Manaus, Silva (2005) definiu 4 compartimentos tectônicos: do Rio
Negro, do Rio Urubu (que envolve a cidade de Manaus), de Presidente Figueiredo e de
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Silves/Itapiranga. O domínio do Rio Negro, que abrange a área de estudo, compreenderia
falhas normais de direção NW-SE, com mergulhos para sudoeste e nordeste, e falhas
transcorrentes dextrais NE-SW e ENE-WSW, E-W e sinistrais N-S. Neste domínio estariam
inseridos o Rio Negro, o grábens assimétricos dos rios Negro e Ariaú, a bacia pull-apart de
Manaus e a bacia romboédrica de Manacapuru. Os dados estruturais obtidos indicariam a
atuação de regime compressivo durante o Mioceno, responsável pela deformação de estratos
da Formação Alter do Chão, seguida por um período de relativa estabilidade, sob o qual se
formou o horizonte laterítico sobreposto. Durante o Quaternário, a retomada do processo
tectônico Cenozóico teria produzido abatimentos de blocos por falhas normais e falhas
transcorrentes dextrais e sinistrais em regime tectônico transtensivo, responsáveis pelas bacias
de Manaus, do Ariaú e Manacapuru, além de terraços ao longo da calha dos rios Solimões e
Amazonas.
A Figura 2.1 ilustra as principais propostas de evolução tectônica apresentadas para a
Bacia do Amazonas, a partir do Mesozóico.
2.2 LITOESTRATIGRAFIA
O embasamento geológico da região de estudo é constituído por unidades cretáceas e
miocenas, sobrepostas por depósitos pleistocenos distribuídos ao longo de canais e áreas
marginais. O conjunto se dispõe numa faixa alongada na direção E-W, que recobre
indistintamente as unidades paleozóicas da Bacia do Amazonas, limitado pelos escudos
Brasileiro, ao sul, e das Guianas, ao norte (Fig. 1.1).
2.2.1 DEPÓSITOS CRETÁCEOS
Definida por Kistler (1954) e consagrada por Caputo et al. (1972), a Formação Alter
do Chão é composta por rochas sedimentares siliciclásticas avermelhadas: argilitos, folhelhos,
siltitos, arenitos e conglomerados. Ao longo do Rio Negro e da rodovia BR-174 (Manaus –
Caracaraí) é constituída de arenitos caulínicos com estratificação cruzada e intercalações de
argilitos, característicos de planície aluvial (Caputo & Sad 1974). Albuquerque (1922, p. 10)
havia designado de “arenito de Manáos” os níveis silicificados desta unidade.
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Na região de Manaus a Formação Alter do Chão tem sido interpretada como depósitos
de canais, planícies de inundação efêmera e abandonada, representativos de um sistema
fluvial tipo entrelaçado (Vieira & Nogueira 1998), com níveis de paleossolos (Nogueira et al.
1999). Interpretações regionais de alguns autores (Caputo et al. 1972, Castro et al. 1988,
Cunha et al. 1994) consideram um paleoambiente flúvio-lacustre para a deposição da referida
unidade. Recentemente, análises sedimentológicas e pricipalmente icnológicas em rochas
desta formação a leste de Manaus, próximo à ilha do Careiro, revelaram feições sugestivas de
influência marinha na sua deposição (Rossetti & Neto 2006).
A Formação Alter do Chão apresenta sua seção tipo no poço 1-AC-1-PA (Alter do
Chão), próximo à margem direita do rio Tapajós, no Estado do Pará (Caputo et al. 1971).
Price (1960) fez a primeira referência de idade cretácea para a atual Formação Alter do
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Chão, ao descrever um dente de dinossauro da classe Theropoda coletado no poço NO-1-AZ
(Petrobrás), na região de Nova Olinda (AM), incluso no intervalo de 193-196m, pertencente a
seqüência superior (170-587 m). Anteriormente, no mesmo furo de sondagem, Mendes (1957)
havia individualizado uma unidade supostamente cretácea (167-582 m) com base em restos de
vegetais, sob a designação de Formação Nova Olinda. Na década de 70, com base em dados
palinológicos, a idade da Formação Alter do Chão foi posicionada entre o EoCenomaniano/Maastrichtiano (Daemon & Contreiras 1971) e Meso-Albiano/Turoniano
(Daemon 1975). Dino et al. (1999), embasados em estudos estratigráficos e palinológicos,
definiram para a referida unidade duas seqüências distintas. A seqüência inferior, de idade
Aptiano, é caracterizada por influxo de terrígenos associados a ciclos de sistemas fluviais
meandrantes que evoluem para um sistema anastomosado. A seqüência superior, depositada
no Cenomaniano, é constituída de ciclos progradacionais fluviais, deltaicos e lacustres.
Alguns estudos estendem a idade da Formação Alter do Chão até o Neógeno, principalmente
na porção oriental da Bacia do Amazonas (Travassos & Barbosa Filho 1990, CUNHA et al
1994). Entretanto, ainda existem dúvidas sobre a idade da parte mais superior desta formação,
a qual pode gradar (Caputo et al. 1971, 1972) ou mesmo ser contemporânea (Putzer 1984) a
Formação Solimões.
Em geral, a Formação Alter do Chão é sobreposta por unidades de intemperismo,
como crostas lateríticas e latossolo amarelo (Horbe et al. 2001, 2004).
2.2.2 DEPÓSITOS NEÓGENOS
Nas últimas décadas, a existência de depósitos paleógenos e/ou neógenos na
estratigrafia da Bacia do Amazonas tem sido muito questionada, dada a baixa qualidade das
amostras para palinologia (muito arenosas e oxidadas) e a “continentalidade” das rochas,
inviabilizando a utilização de outros indicadores, tais como, foraminíferos e nanofósseis
(Dino et al. 2006). Apesar dessas limitações, foram definidas unidades do Plioceno (?),
sobrepostas à unidade cretácea, em furos de sondagem nas regiões de Alter do Chão (Pará) e
Nova Olinda (Amazonas), com espessuras de cerca de 500 e 170 metros, respectivamente,
relacionadas à “Série Barreiras” (Mendes 1957, Price 1960). Na década de 70, dados
palinológicos obtidos de furos de sondagem, abrangendo quase toda a extensão da Bacia do
Amazonas, permitiram a individualização de unidades continentais depositadas a partir do
Eoceno (?), pertencentes ao intervalo XVIII definido por Daemon e Contreiras (1971). De
forma generalizada, essa unidade foi englobada na seqüência deposicional cretácea-terciária
definida para a Formação Alter do Chão na Bacia do Amazonas (Travassos & Barbosa Filho
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1990).
A individualização de espessos depósitos “terciários” (1.250 metros de espessura) na
porção leste da Bacia do Amazonas (furo 2-Al-1-AM), sob a denominação de Formação
Almerim (Caputo 1984), foi justificada pelo seu significado paleogeográfico e paleotectônico.
Esses depósitos são constituídos de arenitos e siltitos pouco consolidados e argilitos
avermelhados representativos de deposição em ambiente de planície aluvial de rios
predominantemente entrelaçados. Apesar da similaridade com os depósitos da Formação Alter
do Chão, são separados destes por discordância.
Costa (2002), fundamentado em estudos geofísicos (perfis sônicos e seções sísmicas),
individualizou ao sul de Manaus duas seqüências sedimentares pós-paleozóicas, definidas
com base na diferença de velocidades intervalares. A superior, de menor velocidade intervalar
(1.905 m/s) foi correlacionada a Formação Solimões e, a inferior, com velocidade intervalar
de 2.200 m/s, foi associada a Formação Alter do Chão.
Rozo (2004), embasado em dados faciológicos, estratigráficos e superfícies de
descontinuidades (paleossolos lateríticos) e auxiliado por interpretação de produtos de
sensoriamento remoto, identificou depósitos essencialmente arenosos, com espessura média
de 10 metros, sobrepostos discordantemente à Formação Alter do Chão e recobertos por
depósitos pleistocenos. A unidade é constituída principalmente de arenitos ferruginosos
grossos e arenitos finos a médios com estratificação cruzada tabular com mergulhos para
ESE, organizada em ciclos granodescrescentes ascendentes capeados por argilitos maciços e
laminados. Esta sucessão foi interpretada como depósitos de migração de formas de leito de
canal, associada a sedimentos de planície de inundação e de canal abandonado, relacionada a
um sistema fluvial meandrante. Rozo et al. (2005) formalizaram o termo “Formação Novo
Remanso” para esta unidade, devido sua ocorrência na localidade homônima e, considerandoa neógena (provavelmente miocênica) com base na idade suposta para os dois níveis de crosta
laterítica que a delimitam.
2.2.3 DEPÓSITOS PLEISTOCENOS
Apesar da grande extensão dos depósitos sedimentares pleistocenos da Amazônia
Ocidental, poucos estudos visando sua individualização e caracterização foram efetuados,
sendo estes sedimentos citados de forma generalizada (Irion 1982, Irion et al. 1983, Potter &
Franzinelli 1985, Brito et al. 1994, Müller et al. 1995; Brito et al. 1996).
Os estudos que apresentam propostas de individualização das unidades sedimentares
pleistocenas na porção central e oeste da Bacia do Amazonas se basearam principalmente em
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análises de produtos de sensoriamento remoto, amparados principalmente por dados
sedimentológicos e algumas datações por radiocarbono (Iriondo 1982, Soares et al. 2001,
Latrubesse & Franzinelli 2002, Bezerra 2003, Rossetti et al. 2005). Embora estas pesquisas
geralmente enfatizem a influência de fatores climáticos e tectônicos na dinâmica fluvial e
configuração morfológica do relevo, elas não apresentam em detalhe a distribuição em área
das unidades, geralmente sem padronização dos termos litoestratigráficos.
Na região do Baixo Rio Negro, Iriondo (1982) descreveu duas unidades quaternárias
distintas, a mais nova denominada informalmente de planície de bancos e meandros atuais e, a
mais antiga, de depósitos de inundação. Por outro lado, Soares et al. (2001) individualizaram
cinco unidades pleistocenas, informalmente denominadas de U1 a U5, associadas
principalmente à dinâmica dos rios Negro e Solimões e Paraná do Ariaú. As unidades mais
antigas (U1 a U4), associadas ao Rio Negro e Paraná do Ariaú, corresponderiam a depósitos
de planície de inundação que incluem finos de suspensão e areias de rompimento de dique
marginal e de canal abandonado. A unidade associada ao Rio Solimões (U5) seria constituída
principalmente por depósitos de barras em pontal.
Na região de Manaus, Latrubesse e Franzinelli (2002) reconheceram três unidades
distintas. A unidade mais antiga apresenta relevo plano e corresponderia a depósitos de
terraços fluviais, compostos principalmente por silte e argila, onde a morfologia de barras de
acreção é bem desenvolvida indicando o caráter meandrante do Rio Solimões ou dinâmica
secundária de canais secundários no final do Pleistoceno. A unidade intermediária, que
corresponderia a depósitos de planície fluvial com muitos lagos, é composta principalmente
por areias e argilas, geralmente maciças e bioturbadas. Datação por radiocarbono em
fragmentos de troncos de árvores nesta unidade forneceram idades entre 300 e 1.020 anos AP.
A unidade mais nova corresponderia um complexo mosaico de formas fluviais, com canais,
barras de areias ativas, diques marginais, planícies, ilhas e sistemas de canais abandonados.
Bezerra (2003) descreveu nos arredores de Manaus depósitos quaternários compostos
de areias, siltes e argilas de aluviões fluviais de planície de inundação e barras longitudinais
(Qha), aluviões fluviais como depósitos de transbordamento (Qhat) e aluviões fluvio-lacustres
(Qhfl) em lagos de várzea. Essas unidades apresentam-se orladas por terraços fluviais
pleistocenos (Qpt), compostos de areias, siltes e argilas avermelhadas e por arenitos com
intercalações de siltitos e argilitos da Formação Içá (TQI).
Rozo (2004) descreveu três unidades morfológicas distintas a leste de Manaus, que
seriam representativas de depósitos de canais e áreas de inundação. Os “depositos em
crescente” correspondem a barras fluviais que representam uma série de eventos de acresção
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lateral, separadas por superfícies de reativação que registram migrações nas direções NE e
NW e formam as principais ilhas da região. Os depósitos arenosos atuais (barras e bancos)
ocorrem nas calha do Rio Amazonas e tributários e os depósitos de planície de inundação, que
representam as áreas com a topografia mais plana, formam terraços fluviais na margem direita
do canal principal do rio Amazonas e na foz do Rio Madeira.
No arcabouço geológico da Amazônia proposto por Rossetti et al. (2005) foram
individulizadas na Bacia do Amazonas unidades sedimentares associadas aos sedimentos PósBarreiras 1 e 2 , devido sua semelhança litológica com os depósitos formados no
Plioceno/Pleistoceno da Amazônia Oriental, além de unidades do Pleistoceno Superior,
denominadas informalmente de Q1 a Q4, ambas com distribuição em área bem irregular e
descontínuas. As unidades Pós-Barreiras 1 e 2 apresentam características mineralógicas
(minerais pesados), morfológicas e topográficas distintas. A mais inferior (Pós-Barreiras 1),
consiste de areias maciças de granulação fina a grossa e coloração vermelho claro e, a mais
superior (Pós-Barreiras 2), é representada por areias finas com coloração amarelada. As areias
são constituídas principalmente por grãos de quartzo subangular a subarredondado,
monocristalino. A base das unidades está em inconformidade com o relevo erosivo, capeada
por depósito residual conglomerático composto de seixos de concreções lateríticas, quartzo e
arenito ferruginoso. As unidades Q1 a Q4 foram definidas principalmente com base em
datação por radiocarbono e aspectos sedimentológicos. A unidade Q1 consiste de lobos
arenosos amalgamados ou separados por finas camadas de argila orgânica, organizados
principalmente em sucessões granocrescentes ascendentes. Datações por radiocarbono
forneceram idades entre 37.400 e 43.700 anos AP. A unidade Q2 forma principalmente
sucessões granocrescentes ascendentes que gradam de material argiloso a areia fina a média.
Datação por radiocarbono forneceu idade de 27.600 anos AP. A unidade Q3 forma sucessões
granocrescentes e granodecrescentes ascendentes que gradam de argila a areia fina. Datações
por radiocarbono indicaram idades entre 6.700 e 2.480 anos AP. Os depósitos Q4
correspondem aos terraços fluviais mais baixos e, devido sua forma de ocorrência
descontínua, são incluídos junto com os depósitos de planície de inundação moderna. São
constituídos de areias fina a muito fina intercaladas com material pelítico. Datações por
radiocarbono sugeriram idades entre 280 a 130 anos AP. As unidades Q1 e Q2 são associadas
a sistemas de lobos progradacionais e/ou crevasse splay e as unidades Q3 e Q4 associadas ao
desenvolvimento de terraços fluviais ao longo da toda a extensão da bacia de drenagem do
Amazonas.
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A Figura 2.2 mostra fluxograma de propostas estratigráficas informais apresentadas
para as unidades pleistocenas da região Central e Ocidental da Amazônia, além de quadro
comparativo entre os estudos que apresentam dados de datação.
2.2.4 PROBLEMAS ESTRATIGRÁFICOS DA REGIÃO DO BAIXO RIO NEGRO
A escassez de análises sedimentológicas e estratigráficas detalhadas, aliada a falta de
dados de datação das unidades pós-paleozóicas em quase toda a extensão da Bacia do
Amazonas, sempre dificultou o posicionamento estratigráfico mais preciso para essas
unidades sedimentares, ensejando até hoje muita polêmica na caracterização litoestratigráfica
desde o Pós-Cretáceo. Durante muito tempo, a Formação Alter do Chão, unidade cretácea de
grande extensão na Bacia do Amazonas, era referida como Grupo Barreiras (Oliveira &
Leonardos 1943, Loczy 1966, Lourenço et al. 1978), do Neógeno (Mioceno InferiorPlioceno), que ocorre na costa brasileira, do Amapá ao Rio de Janeiro (Arai 1997, 2005, Leite
et al. 1997a, 1997b, Suguio & Nogueira 1999).
Embora as cartas estratigráficas propostas para a Bacia do Amazonas (Andrade &
Cunha 1971, Travassos & Barbosa Filho 1990, Cunha et al. 1994) incluam expressivo registro
sedimentar terciário, a existência de registros paleógenos-neógenos sempre foi muito
questionada. A despeito da delimitação de 1.250 m de sedimentos considerados como de
idade terciária (poço 1-AC-1-PA, Alter do Chão, no 1) por Daemon & Contreiras (1971), os
autores caracterizaram este intervalo com base em suas similaridades com as associações
encontradas nas bacias do Marajó e da Foz do Amazonas, sem entretanto, mencionar as
espécies diagnósticas, persistindo a indefinição da idade destes depósitos, conforme
enfatizado por Dino et al. (2006). A mesma problemática também pode ser aplicada à unidade
terciária (Formação Almerim), conforme definida por Caputo (1984) na porção leste da Bacia
do Amazonas, e a Formação Novo Remanso (Rozo 2004), definida a leste de Manaus e
referida ao Mioceno, com base no posicionamento estratigráfico de suas superfícies limitantes
(paleossolos lateríticos). De forma geral, o registro terciário na Bacia do Amazonas, proposto
por Cunha et al. (1994), é representado pela Formação Solimões, restrita exclusivamente a
borda oeste, próximo ao Arco de Purus, e também a seqüência deposicional cretácea-terciária
que caracteriza a Formação Alter do Chão, mais proeminente em direção a borda leste da
bacia, nas proximidades do Arco de Gurupá.
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Controvérsias também existem quanto à caracterização litoestratigráfica das unidades
pleistocenas, que correspondem à última fase de sedimentação na área da Bacia do Amazonas.
Tal fato se deve a escassez de dados de datação, principalmente das unidades mais antigas,
que tem induzido a correlações inter- e intra-bacinais inadequadas entre unidades
sedimentares distintas. Na Amazônia Ocidental, vários pesquisadores (Lourenço et al. 1978,
Franzinelli & Piucci 1988, Franzinelli & Latrubesse 1993, Franzinelli & Rossi 1996,
Franzinelli & Igreja 2002, Latrubesse & Franzinelli 2002) correlacionam grande parte dos
depósitos aluviais pleistocenos à Formação Solimões, do Mioceno (Hoorn 1994a). Entretanto,
a referida unidade apresenta área de ocorrência restrita a parte mais ocidental da Bacia do
Amazonas, próximo ao Arco de Purus (Cunha et al. 1994) e exibe litofácies e conteúdo
fossilífero, incluindo moluscos, plantas e vegetais (HOORN 1994b), que permitem diferenciála das unidades sedimentares pleistocenas individualizadas na região do Baixo Rio Negro,
conforme enfatizado por Soares et al. (2001) e Soares & Riccomini (2003). Além disso,
estudos faciológicos e estratigráficos recentes restringem a Formação Solimões unicamente a
Bacia do Solimões (Vega et al. 2006, Vega 2006). Recentemente, unidades plio-pleistocenas
foram definidas a oeste e leste de Manaus, com as denominações de Formação Iça e
sedimentos Pós-Barreiras (1 e 2), respectivamente (Rossetti et al. 2005).
A falta de normatização das unidade estratigráficas pleistocenas na Bacia do
Amazonas pode ser percebida na compilação de dados exibidos na Carta Geológica do Brasil
ao Milionésimo (2004), onde os depósitos de terraços fluviais mais antigos do Rio Solimões,
na porção oeste da Bacia do Amazonas, são relacionados à Formação Içá, unidade pleistocena
predominantemente arenosa definida por Maia et al. (1977), que recobre discordantemente a
sucessão pelítica da Formação Solimões, restrita à Bacia do Solimões.
As bacias amazônicas passaram por uma história cenozóica que gerou unidades
litologicamente semelhantes, produzidas pela evolução do Sistema Fluvial Amazonas. Sem o
detalhamento sedimentológico e estratigráfico adequados estas unidades podem ser
confundidas.
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3 VARIAÇÕES EUSTÁTICAS DO NÍVEL DO MAR E HISTÓRIA CLIMÁTICA
DURANTE O PLEISTOCENO NA AMAZÔNIA
3.1 VARIAÇÕES EUSTÁTICAS DO NÍVEL DO MAR NA AMAZÔNIA DURANTE O
PLEISTOCENO
Nos últimos 2,4 milhões de anos são conhecidos pelo menos seis períodos quentes
com estágios de nível de mar alto. Entretanto, a curva de variação do nível do mar é
conhecida em maior detalhe apenas para os últimos 100.000 anos (Irion et al. 1997),
conforme gráfico da figura 3.1.

No Brasil, os mais antigos níveis de mar alto (> 123.000 anos AP) têm sido
reconhecidos no sudeste do Rio Grande do Sul (Suguio et al. 1988), sendo representados por
terraços marinhos de 20-25 m de altura acima do atual nível do mar, além de registros
adicionais na costa da Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Apesar
dos poucos registros, alguns estudos (Martin et al. 1979, Suguio et al. 1985, Dominguez et al.
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1990, Martin 2003) mostram curvas detalhadas de mudanças relativas do nível do mar para os
últimos 7.000 anos para alguns setores da costa brasileira, mas não disponíveis para o litoral
norte do Brasil, onde os dados são pontuais e pouco representativos (Behling 2002, Cohen et
al. 2004, Souza Filho et al. 2005).
Na costa brasileira, o atual nível médio do mar já havia sido alcançado há 7.000 –
6.500 anos BP, subindo para 3 a 5 metros acima do atual nível médio há 5.100 anos AP e,
então caiu, mais ou menos regularmente, até alcançar a posição atual, com pelo menos duas
oscilações negativas do nível relativo do mar neste período (Suguio et al. 1988, Suguio 2001).
Com base em dados de estratigrafia de alta resolução e datação por radiocarbono, Vital
e Stattegger (2000) definiram três estágios para a evolução costeira do final do Quaternário na
foz do Amazonas. O estágio 1, de queda relativa do nível do mar, provavelmente relacionado
ao último máximo glacial (cerca de 20.000 a 18.000 anos AP), se caracteriza por incisão de
canais no substrato. O estágio 2, de subida relativa do nível do mar entre o Pleistoceno
Superior e Holoceno Médio, se caracteriza pela inundação da planície Amazônica. O estágio 3
denota um padrão de estabilidade do nível do mar nos últimos 6.000 anos. Além disso,
trabalhos pontuais na região costeira do litoral norte (Bragança-Pará), indicam pequenas
variações de subida e descida do nível relativo do mar a partir de 5.100 anos AP, que não
ultrapassaram 1 m (Behling 2002, Cohen et al. 2004, Souza Filho et al. 2005).
Diversos trabalhos relacionam as feições geomorfológicas desenvolvidas na planície
Amazônica unicamente a flutuações eustáticas do nível do mar, modeladas por sucessivos
períodos de alternância de agradação e erosão, sendo portanto um resultado direto de
mudanças climáticas globais (Sioli 1957, Irion 1976, 1982, 1984, 1984a, 1989, Klammer
1976, 1978, 1984, Franzinelli & Ori, 1988, Irion et al. 1995), que causaram mudanças no
declive dos rios, modificando seu comportamento de sedimentação e erosão (Irion et al.
1997). Essas oscilações afetaram o sistema fluvial amazônico pelo menos a uma distância de
2.500 km da foz do Amazonas (Irion 1976, 1984, Irion et al. 1997), devido ao baixo gradiente
do Rio Amazonas, que em média, apresenta cerca de 2 cm/km a partir do sopé dos Andes até
o oceano Atlântico (Irion 1984). Esse baixo gradiente teria permitido uma direta conecção
hidrográfica desde o Atlântico até a planície ocidental da Amazônia durante os níveis de mar
alto do Pleistoceno e perdurado até hoje (Irion 1984a).
As glaciações do Quaternário, principalmente durante o máximo período frio do Würm
(cerca de 20.000 - 18.000 anos AP), produziram quedas do nível do mar de mais de 100 m
abaixo do nível atual (Irion, 1976, 1984, Suguio et al. 1988, Latrubesse & Franzinelli 1993,
Irion et al. 1995, 1997, Behling et al. 2001). Essas quedas teriam produzido depressões
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profundas, em torno de 100 m, no sistema fluvial Negro-Solimões (Meis 1968, Sioli 1984,
Irion 1989) e escavado o substrato de lagos de vales bloqueados na Amazônia Central e
Ocidental (Müller et al. 1995, Irion et al. 997). Aparentemente, a erosão associada a essa
regressão se refletiria na forma de areias arcoseanas encontradas em leques de mar profundo
provenientes do Amazonas, na porção oeste do Atlântico (Damuth & Fairbridge 1970). Com
as ascenções do nível do mar durante os períodos interglaciais quentes, os vales teriam sido
novamente preenchidos com sedimentos fluviais, resultando na deposição da extensa planície
de inundação pleistocena que acompanha o Rio Amazonas e seus afluentes (Irion et al. 1997).
Entretanto, ainda é questionável a influência dessas oscilações eustáticas na
configuração morfológica da planície amazônica, principalmente na sua porção Central e
Ocidental e, embora essa hipótese tente explicar muito do que é conhecido acerca da
fisiografia na Amazônia, não considera relevante a influência de movimentações
neotectônicas na configuração morfológica do relevo e dinâmica fluvial, conforme vem sendo
enfatizado em alguns estudos (Tricart 1977, Soares et al. 2001, Soares & Riccomini 2003,
2004).
A distribuição dos depósitos aluviais na planície Amazônica, principalmente os mais
antigos atribuídos ao Pleistoceno, pôde ser melhor conhecida com os mapas elaborados a
partir de mosaicos semicontrolados de radar de visada lateral, publicados a partir de
1971/1972 pelo Projeto Radambrasil. Esses mapas mostram unidades pleistocenas de
diferentes idades, referentes a vários períodos quentes interglaciais, e diferenciadas
principalmente com base em seus aspectos morfológicos (Irion 1976, 1978, 1984, Costa et al.
1978, Irion et al. 1997, Irion & Zöllmer 1990).
Ao longo do Rio Purus (lagos Aiapuá e Surara), na Amazônia Ocidental, foram
reconhecidas duas gerações de planícies de inundação, onde a mais antiga, intensamente
alterada mineralógica e quimicamente, se situa até 20 m acima da mais recente (Irion 1976,
1984a, Irion & Zöllmer 1990). Próximo ao Rio Solimões (67o15'W), Irion (1979) descreveu 3
gerações de planície aluvial, distinguidas pelos graus de intemperismo. A oeste de
Manacapuru, na confluência do Rio Solimões com os rios Juruá e Japurá, remanescentes de
terraços fluviais são associados ao interglacial Riss-Würm, formados há cerca de 75.000 a
125.000 anos AP (Johnsson & Meade 1990). Ao sul e sudoeste de Manaus e oeste de
Manacapuru, planícies de inundação pleistocenas circundam depósitos de planícies recentes e
correspondem a diferentes alturas alcançadas pelo nível do mar (Irion et al. 1995, 1997). À
planície mais nova foi atribuída idade de 5.000 anos AP, quando o nível do mar esteve 5 m
acima do atual e, à mais antiga, cerca de 100.000 anos AP, que corresponde ao último período
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quente do Pleistoceno (Irion 1976, 1978, 1984, Irion & Zöllmer 1990).
A transição Pleistoceno-Holoceno é marcada pelo fim das glaciações, culminando com
a subida rápida do nível do mar (Transgressão Flandriana) e mudança climática importante,
que resultou na efetiva fitoestabilização do relevo (Tricart 1979). A máxima ascenção do
nível do mar, atingida há cerca de 6.000 a 5.000 anos AP, teria provocado o bloqueio do eixo
principal do vale do Amazonas, formando um grande “lago”, responsável pela deposição
holocena na Bacia do Amazonas (Irion 1976, 1984, 1989, Irion et al. 1997).
3.2 HISTÓRIA CLIMÁTICA NA AMAZÔNIA DURANTE O PLEISTOCENO
Análises palinológicas associadas a dados de datações absolutas, principalmente pelo
método do radiocarbono e outros radioisótopos, constituem as ferramentas mais poderosas
aplicáveis aos estudos de eventos paleoclimáticos do Quaternário (Irion 1989, Suguio 1999).
Entretanto, esse tipo de pesquisa na Amazônia é muito escassa e a sua aplicação não
ultrapassa o limite do Pleistoceno Superior.
A história climática quaternária da Bacia Amazônica, maior área de terras baixas
tropicais do mundo, tem sido discutida amplamente. Alguns trabalhos assumem um clima
árido a semi-árido durante os períodos frios do Pleistoceno (Ab'Sáber 1967, Meis 1968, 1971,
Damuth & Fairbridge 1970, Tricart 1975), enquanto outros não encontraram nenhuma prova
de mudança climática significativa (Mabessone 1967, Irion 1982, 1989, Irion et al. 1995,
Müller et al. 1995, Colinvaux et al. 1996, 2000, 2001, Colinvaux & Oliveira 2000).
Nos períodos glaciais do Pleistoceno dominaram climas mais secos, baixo índice
pluviométrico e cobertura vegetal aberta (Tricart 1975, 1979, Absy et al. 1993, Latrubesse &
Franzinelli 1993, Van der Hammen & Hooghiemstra 2000). A substituição de vegetação de
floresta por savana na Bacia Amazônica durante alguns períodos, tais como na última
glaciação, tem sido uma questão controversa, principalmente a partir do ponto de vista
paleoecológico, devido ao número limitado de registros palinológicos disponíveis. Dados
palinológicos de Rondônia, parte sul da Amazônia, tem mostrado que a floresta tropical foi
temporariamente substituída por savana, durante determinado intervalo do Pleistoceno (Van
der Hammen 1972, Absy & Van der Hammen 1976). Entretanto, estudos palinológicos em
sedimentos do leque aluvial do Amazonas não indicaram evidências de mudança na vegetação
durante os períodos glaciais do Pleistoceno (Hoorn 1997).
A distribuição de clima árido na Bacia Amazônica durante o último glacial é apenas
parcialmente conhecida, dificultando o debate acerca da existência de “refúgios” de florestas
úmidas limitados por áreas de vegetação do tipo savana, uma hipótese postulada há quase
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quarenta anos por Haffer (1969), e aceita por alguns autores (Prance 1973, Brown Jr. 1977,
Brown JR. & Ab'Saber 1979, Campbell Jr. & Frailey 1984, Van der Hammen & Absy 1994,
Van der Hammen & Hooghiemstra 2000) mas rejeitada por outros (Colinvaux 1979, Müller et
al. 1995, Colinvaux et al. 1996, 2000, Colivaux & Oliveira 2000, 2001)
Dados palinológicos em lagos “isolados” localizados em platôs na Serra de Carajás
(sudeste da Amazônia), revelaram períodos mais secos em torno de 60.000 e 45.000 anos AP
e entre 23.000 e 11.000 anos AP, correspondendo às épocas de degradação e recuo da floresta
amazônica (Turcq et al. 1993). Além disso, uma última fase de regressão da floresta, em torno
de 6.000 anos AP, pode ser sugestiva da ocorrência de períodos secos de curta duração,
associados a incêndios nesta região, mais abundantes entre 7.000 e 4.000 anos AP (Martin et
al. 1993, Turcq et al. 1998). O último intervalo seco apresenta diferenças em relação aos
anteriores por quase não conter pólens de savana, apresentar baixos fluxos de sedimentação e
conter ainda elementos pioneiros da floresta úmida, indicando um clima com certa umidade,
diferente dos períodos secos do Pleistoceno (Martin et al. 1993).
No município de Humaitá, sul da Amazônia, dados de isótopos de carbono em
substâncias de solo orgânico mostraram uma cronologia da dinâmica da vegetação em
resposta à mudança climática (Freitas et al. 2001, 2002). Foram identificadas três maiores
fases dessas mudanças, com o predomínio de floresta entre 17.000 e 9.000 anos AP e 3.000
anos AP até o recente, intercaladas por fases de savana. Este estudo sugere que a floresta não
foi substituída por vegetação do tipo savana durante a fase final da última glaciação, como
tem sido sugerido em alguns estudos.
Pouco se conhece sobre as últimas variações climáticas que ocorreram no Holoceno
tardio na Amazônia, mas dados palinológicos indicam que podem ter sido relativamente
freqüentes. Dados de pólens associados à datação por radiocarbono em áreas da Bacia do
Médio Amazonas, Roraima, Rondônia e Carajás (Pará) indicaram períodos relativamente
secos, de precipitação aparentemente baixa, há cerca de 4.000 e 2.100 anos AP (Absy et al.
1993), além de fases secas menores há cerca de 1.500, 1.200, 700 e 400 anos AP, registradas
em lagos da Amazônia Ocidental e Roraima (Absy 1982). Dados palinológicos obtidos de
sedimentos do Lago do Calado (Amazônia Ocidental) indicam mudanças climáticas a partir
de um clima mais seco no início do Holoceno, com baixas taxas anuais de precipitação até
4.070 anos AP, para um clima mais úmido no final do Holoceno (Behling et al. 2001).
Entretanto, flutuações climáticas não foram indicadas pela assembléia de pólens e dados
mineralógicos e químicos obtidos de lagos da Amazônia Ocidental e Central (Van Der
Hammen 1982, Irion 1982).
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Eventos climáticos de curta duração podem ser relacionados a eventos do tipo El Niño,
ocorridos na região amazônica nos últimos milhares de anos (Turcq et al. 1993, Meggers
1994, Piperno & Becker 1996), que mostram evidente correlação com mega eventos
destrutivos El Niño da costa do Peru (Martin et al. 1993, Meggers 1994). Alguns períodos
secos propostos para a Amazônia Central e Ocidental coincidem com rebaixamentos do nível
do Lago Titicaca (fronteira do Peru com a Bolívia), datados de 2.300 e 1.300 anos AP
(Camourze & Aquize 1981) e descontinuidades em sitios arqueológicos descritos em
tributários da Amazônia, datados de 2.200, 1.500, 1.200, 1.000, 850, 700 e 400 anos AP
(Perota & Botelho 1987, Meggers 1994).

