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4 GEOLOGIA DA REGIÃO DE CONFLUÊNCIA DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES
A análise litoestratigráfica e morfológica conjunta permitiu a elaboração do mapa
geológico da região (Fig. 4.1), com a individualização das principais unidades sedimentares,
em geral coincidentes com a configuração morfológica apresentada pelo modelo digital de
elevação do terreno (Fig. 4.2).
A área estudada inclui depósitos de idade neocretácea, miocena e pleistocena. Os
principais limites entre as unidades sedimentares são superfícies de descontinuidades,
geralmente caracterizadas por paleossolos lateríticos. Perfis de subsuperfície obtidos por
amostragem de trado manual e sondagens complementaram a descrição e delimitação das
unidades sedimentares. No mapa do Anexo 1 estão localizados os afloramentos estudados e as
sondagens.
A caracterização dos depósitos neocretáceos e miocenos da área de estudo envolveu
conceitos de litoestratigrafia, enquanto os depósitos pleistocenos foram individualizados com
base na morfoestratigrafia e auxiliados pela análise de fácies. Dados palinológicos, embora
restritos, contribuíram para uma melhor definição da unidade neógena (miocena),
correlacionada a Formação Novo Remanso (definida por Rozo et al. 2005), que junto com os
depósitos neocretáceos da Formação Alter do Chão constituem o embasamento da região. A
estratigrafia dos depósitos pleistocenos, objeto principal deste estudo, foi melhor subsidiada
por dados de datação (LOE e RAS) e será tratada no capítulo 5.
Os aspectos faciológicos, estratigráficos e morfológicos das unidades, sua distribuição
nos domínios estruturais, bem como a caracterização das superfícies limitantes serão
detalhados a seguir.
4.1 ASPECTOS ESTRUTURAIS
4.1.1 DOMÍNIOS LITOESTRUTURAIS
A área de estudo está inserida parcialmente em três unidades morfoestruturais
distintas, definidas na folha SA-20 Manaus: o Planalto Dissecado Rio Trombetas-Rio Negro,
a Planície Amazônica e o Planalto Rebaixado da Amazônia (Ocidental). Essas unidades são
diferenciadas com base na homogeneidade das formas de relevo e posicão altimétrica relativa
(Costa et al. 1978).
A divisão da área de estudo em dois domínios litoestruturais distintos, denominados
informalmente de I e II, levou em consideração principalmente os aspectos do relevo,
associados a dados litológicos e estruturais (Fig. 4.3).
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O domínio I, que compreende os depósitos de planície aluvial do Rio Solimões, ocupa
as porções SE e SW da área, apresenta relevo relativamente plano com morfologia de cristas e
depressões em cotas que variam de 24 a 54 m, com drenagem incipiente e padrão
subdendrítico com densidade baixa (Fig. 4.2). As áreas mais elevadas, que correspondem aos
terraços fluviais mais antigos, apresentam relevo moderadamente dissecado, sustentado por
paleossolo laterítico.
O domínio II ocupa as porções NE e NW da área de estudo e compreende
principalmente os terrenos mais elevados, com altitudes em torno de 100 m, que
correspondem ao embasamento Neocretáceo e Mioceno, além de áreas rebaixadas, prenchidas
por unidades pleistocenas dispostas em cotas de 24 a 40 m, que compreende a bacia do Rio
Negro e depressões tectônicas (GPA, GCP, GCC e GLM) encaixadas nos alinhamentos
estruturais de direção geral NW e E-W (Fig. 4.2). O embasamento Neocretáceo e Mioceno é
morfologicamente caracterizado por morros e colinas, formando uma superfície dissecada,
com vales abertos e íngremes, e padrão de drenagem subdendrítico com densidade média a
alta (Fig. 4.2). Não foram observadas diferenças morfológicas entre as unidades neocretácea e
miocena do embasamento, que em geral mostram-se recobertas por crostas lateríticas e
latossolos amarelos.
4.2 GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA
4.2.1 FOTOLINEAMENTOS
Em partes localizadas da região de estudo foram reconhecidos lineamentos fotogeológicos
que, embora de comprimentos individuais reduzidos (inferiores a 3 km), distribuem-se de
maneira pouco espaçada (centenas de metros), ao longo de faixas com comprimentos de até
15-20 km e largura de até 5 km (Fig. 4.1). Esses fotolineamentos encontram-se melhor
desenvolvidos nas seguintes regiões:
a) a leste de Manaus, em rochas sedimentares neocretáceas da Formação Alter do Chão, onde
predominam

lineamentos

de

direção

NW,

variando

entre

N40W

e

N60W

e,

subordinadamente, NE, variando de N10E a N65E;
b) a sudeste da área de estudo, ao sul do Rio Solimões, em sedimentos pleistocenos do terraço
superior do Rio Solimões, com direção geral NW, variando de N20W a N40W;
c) no interflúvio entre os rios Manacapuru e Solimões, porção oeste da área de estudo,
também em sedimentos pleistocenos do terraço fluvial superior do Rio Solimões.
Nessas regiões, os fotolineamentos apresentam notável correspondência com as direções
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de estruturas tectônicas rúpteis reconhecidas durante os levantamentos de campo, o que leva a
crer que representem a expressão superficial de alinhamentos estruturais.

4.2.2 ESTRUTURAS TECTÔNICAS RÚPTEIS E DIREÇÕES DE PALEOTENSÕES
As principais estruturas tectônicas rúpteis identificadas foram falhas, bandas de
cisalhamento e juntas. Estrias de atrito foram observadas esporadicamente, de maneira que o
caráter da falha foi deduzido em função do deslocamento na seção vertical (falhas de
componentes normais) ou horizontal (falhas de componentes transcorrentes dextrais ou
sinistrais), o que não significa que sejam exatamente estes os principais componentes de
deslocamento ao longo das superfícies dessas descontinuidades.
4.2.3 FALHAS DE COMPONENTES NORMAIS
Falhas de componentes normais, com rejeitos decimétricos a métricos em seção
vertical, foram observadas principalmente na área urbana da Cidade de Manaus e arredores
(Figs. 4.4, 4.5 e 4.6), que desenvolvem feições escalonadas de horsts e grabens em escala de
afloramento. Elas apresentam orientações muito variadas, distribuídas continuamente entre
N60W e N70E, com mergulhos geralmente médios, entre 40o e 60o. Seccionam arenitos da
Formação Alter do Chão, bem como couraças limoníticas fragmentadas e paleossolos
lateríticos que lhes sobrepõem. Algumas dessas falhas são lístricas, com significativa
atenuação do mergulho a cerca de 4 a 5 m da superfície do terreno. A orientação dessas falhas
permite inferir uma direção de distensão E-W, com encurtamento vertical.
Falhas de componentes normais ocorrem também em outras duas localidades: na
localidade do Cacau do Pirera (Fig. 4.7, detalhe C), com direção NE e mergulho para NW,
colocando em contato arenitos da Formação Alter do Chão e depósitos pleistocenos que
preenchem o GCP, sugerindo distensão de direção NW-SE e encurtamento vertical; na Praia
Grande, com direção NW e mergulho para SW (Fig. 4.8, detalhe B, local NS-28B), em
depósitos do Mioceno (Formação Novo Ramanso), com traçado paralelo ao limite oeste do
GPA, para a qual pode-se inferir uma direção de distensão NE e encurtamento vertical; e na
região da Comunidade São Lourenço (Fig. 4.8, detalhe C, locais NS-65, NS-37 e NS-196),
com direções variando de NW a WNW e mergulhos para SSW, em depósitos do terraço
fluvial superior do Rio Solimões, subparalelas ao curso do Rio Manacapuru, indicando
distensão de direção NE a NNE e encurtamento vertical.
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4.2.4 FALHAS DE COMPONENTES TRANSCORRENTES
Falhas de componentes transcorrentes de rejeitos centimétricos e mergulhos
subverticais foram reconhecidas em três localidades: na Ponta do Rosarinho (Local NS-32),
com direção NW e componente dextral; na região da Comunidade São Lourenço (Local NS26B), com direção E-W e componente sinistral, e na Comunidade Bela Vista (Local NS-24B),
de direção NE, exibindo componente dextral. Nos dois primeiros casos estas falhas estão
associadas a bandas de cisalhamento nos depósitos pleistocenos do terraço fluvial superior do
Rio Solimões e no último a uma zona de fratura na Formação Alter do Chão, neocretácea,
conforme descrito adiante.
4.2.5 BANDAS DE CISALHAMENTO
As bandas de cisalhamento identificadas são caracterizadas pela presença de planos de
juntas com espaçamento no geral centimétrico, por vezes salientes devido a ferruginização e
ao preenchimento de espessura milimétrica por argilominerais. Na Ponta do Rosarinho (Fig.
4.9, detalhe F) formam duas famílias conjugadas de direções N-S a NNW, sinistrais, e WNW,
dextrais, ambas subverticais, indicando um regime transcorrente com direções de
encurtamento NW-SE e distensão NE-SW. Na Comunidade São Lourenço foram também
observadas bandas de cisalhamento subverticais conjugadas com direções NW, dextral, e
NNW, sinistral, também com direções de encurtamento NW-SE e distensão NE-SW (Fig. 4.8,
detalhe C, locais NS-37, NS-38, NS-196 e NS-65), como também outras bandas de direções
NE a ENE (Fig. 4.9, detalhe E), provavelmente sinistrais, sugestivas de encurtamento na
direção N-S e distensão E-W. Nesses dois casos as bandas de cisalhamento estão
desenvolvidas em depósitos pleistocenos do terraço superior do Rio Solimões. Na região do
Cacau do Pirera, margem direita do Rio Negro (Fig. 4.7, detalhe B, local NS-74A), ocorrem
duas bandas de cisalhamento subverticais conjugadas de direções N-S e NE, provavelmente
dextral e sinistral, respectivamente, em arenitos da Formação Alter do Chão, sugerindo
direção de encurtamento NNE e distensão WNW.
4.2.6 FAMÍLIAS DE JUNTAS
Sob a designação de famílias de juntas estão incluídas as descontinuidades planares
para as quais não foram identificados rejeitos perceptíveis. De modo geral, as juntas são
subverticais configurando famílias conjugadas híbridas, de cisalhamento e espectros de
fraturas.
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Famílias conjugadas híbridas de direções WNW e ENE foram identificadas na
Cachoeira do Paruá (Fig. 4.10A, local NS-61) e Comunidade Ubi (Fig. 4.10B, local NS-62),
em arenitos neocretáceos da Formação Alter do Chão, e na margem direita do Rio Solimões,
nas proximidades de Manacapuru (local NS-208), em depósitos pleistocenos do terraço fluvial
intermediário do Rio Solimões. Famílias conjugadas de cisalhamento, de direções NW-SE e
NE-SW, foram reconhecidas na Comunidade São José (Fig. 4.10C, local NS-63) e Cachoeira
do Castanho (Fig. 4.8A, local NS-111), nos dois locais em depósitos da Formação Alter do
Chão, e na localidade de Praia Grande (Fig. 4.8C, local NS-28A), em depósitos do terraço
superior do GPA. Em todos os locais mencionados as famílias de juntas conjugadas híbridas e
de cisalhamento apresentam bissetrizes agudas na direção aproximada E-W a WNW, que
corresponderia à direção de encurtamento, com distensão N-S a NNE. Na Comunidade Bela
Vista (Fig. 4.10D, local NS-24B) a família de juntas em arenitos da Formação Alter do Chão
configura um espectro, com direções variando entre NNE e ENE, o que permite situar a
direção de encurtamento no eixo do espectro, segundo NE, e distensão NW. Na localidade do
Pedral, a leste de Manacapuru (Fig. 4.8B e C, local NS-23), as descontinuidades identificadas
nos depósitos da unidade miocena e sedimentos pleistocenos sobrepostos estão arranjadas em
um espectro de juntas de direções predominantes entre NW e NE, com eixo do espectro na
direção aproximada N-S, provável direção de encurtamento, e distensão E-W.
4.2.7 SÚMULA DAS DIREÇÕES DE ENCURTAMENTO E DISTENSÃO DEDUZIDAS
Na tabela 1 encontram-se sumarizados os tipos de estruturas, suas atitudes,
características, prováveis direções de encurtamento e distensão deduzidas e idade dos
depósitos por elas seccionados.
As direções de encurtamento e distensão deduzidas são muito variadas, certamente
pela falta de dados de estrias que pudessem melhor restringir os campos de tensões
responsáveis pelo deslocamento das falhas. Adicionalmente, em apenas um local pode ser
estabelecida a cronologia relativa entre as deformações observadas. Na Comunidade
Rosarinho (Fig. 4.9, detalhe F, local NS-32) uma falha de componente transcorrente dextral e
direção NW secciona bandas de cisalhamento de direções N-S a NNW e WNW, indicando
que o encurtamento de direção N-S sucedeu o de direção NW-SE.
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4.2.8 LEVANTAMENTOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES
Pouco mais de 40 falhas de componentes normais, seccionando depósitos da Formação
Alter do Chão, couraças limoníticas, solos lateríticos ou ainda colúvios, foram cadastradas nos
dois trechos estudados, ao longo das rodovias que ligam Manaus a Presidente Figueiredo e
Manaus a Itacoatiara. Algumas dessas falhas apresentam notável caráter lístrico. A exemplo
das falhas de componentes normais da região de Manaus, elas apresentam orientações muito
variáveis e a falta de estrias observáveis é uma constante (Fig. 4.11). É possível que estas
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falhas tenham sido geradas em diferentes eventos distensionais com diferentes orientações nos
campos de esforços, ou ainda em um único evento de distensão radial. Entretanto, não foram
encontrados elementos que permitissem avaliar essas hipóteses. De qualquer maneira, se
consideradas hipoteticamente como falhas normais puras, assumindo-se a posição das estrias
segundo as retas de maior declive dos planos, essas estruturas são no conjunto compatíveis
com uma direção de distensão próxima de N-S e encurtamento vertical.
No trecho Manaus - Presidente Figueiredo uma superfície de falha de direção NE e
mergulho para SE (Fig. 4.11B) apresenta três estrias: a mais antiga com mergulho segundo a
reta de maior declive da superfície de falha e deslocamento normal puro; a de idade
intermediária com estria mergulhando 34o para SW e deslocamento dextral normal; e a mais
jovem com estria mergulhando 8o para NE e deslocamento sinistral normal. A situação
observada indica que inicialmente esteve vigente distensão de direção NW com encurtamento
vertical, seguida de encurtamento de direção E-W e distensão N-S e, por último,
encurtamento de direção N-S e distensão E-W.
No trecho entre Manaus e Iatacoatiara, falhas de componente normal de direção NNE
a NE e mergulhos para o quadrante NW (Fig. 4.11C) apresentam estrias com forte
componente direcional (normal sinistral), sugerindo a vigência inicial de distensão de direção
NW e encurtamento vertical, seguida de distensão de direção E-W e componente de
encurtamento de direção N-S.
Falhas de componente inversa são pouco numerosas e apresentam direções variáveis,
entre NW e NNE, compatíveis com encurtamento de direção NNW e distensão vertical.
4.2.9 CRONOLOGIA DOS EVENTOS DE DEFORMAÇÃO
A partir dos dados obtidos pode-se propor a seguinte cronologia dos eventos
deformacionais para a área de estudo:
a) diferentes eventos distensionais com orientações variadas ou evento único de distensão
radial responsável pelas falhas de componentes normais observadas em arenitos
neocretáceos da Formação Alter do Chão e depósitos pleistocenos sobrepostos;
b) distensão de direção NW e encurtamento vertical, responsável pela geração ou reativação
de falhas de componentes normais de direção NE;
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c) encurtamento de direção aproximada E-W e distensão N-S, responsável pela reativação
com componente transcorrente dextral de falhas de direção NE, geração de bandas de
cisalhamento de direção ENE a E-W subverticais e geração de famílias de juntas
conjugadas híbridas de direções ENE e WNW, subverticais, e de cisalhamento de direções
NW e NE, subverticais;
d) encurtamento de direção NW e distensão de direção NE, responsável pela geração de
bandas de cisalhamento conjugadas de direções N-S a NNW e WNW, subverticais, e de
espectros de juntas de direções WNW a NW, subverticais;
e) distensão de direção E-W e encurtamento de direção N-S, compatível com a reativação
com componentes normais de falhas de direção NW a NE, reativação com componentes
inversas de falhas de direção NW a ENE, geração de bandas de cisalhamento conjugadas
de direções NNW e NE, e geração de espectros de juntas de direções NW a NE.
4.2.10 REGIMES TECTÔNICOS
A partir o estabelecimento da superposição das deformações pode-se considerar que a
região de estudo esteve sujeita inicialmente a regime distensional, com direções variadas ou
um único evento distensional radial, mantendo σ1 na posição vertical. Seguiu-se um evento
distensional, com σ3 na direção NW e σ1 vertical. Os eventos deformacionais seguintes
apresentam σ1 e σ3 horizontais e σ2 vertical, o que implica em regimes transcorrentes,
inicialmente com σ1 na direção E-W e σ3 na direção N-S, seguido de σ1 na direção NW e σ3
na direção NE e, finalmente, σ1 na direção N-S e σ3 na direção E-W. A posição dos eixos de
tensão dos três eventos transcorrentes mostra evidente rotação horária, provavelmente
relacionada ao balanço entre os esforços decorrentes do deslocamento da Placa SulAmericana para oeste e sua interação com a Placa do Caribe, que se desloca para leste. Tendo
em vista a idade dos depósitos sedimentares envolvidos nas deformações, pode-se dizer que
os eventos b a e são pleistocenos e que pelo menos os eventos c, d e e são mais novos do que
os terraços datados de cerca de 66.000 anos A.P.
4.3 DEPOSITOS NEOCRETÁCEOS E MIOCENOS
4.3.1 FORMAÇÃO ALTER DO CHÃO
A Formação Alter do Chão é composta por rochas siliciclásticas de coloração
esbranquiçada a avermelhada, principalmente arenitos médios a grossos e subordinadamente
finos,

com estratificações cruzadas acanalada, tabular e plano-paralela, e acamamento
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maciço, intercalados com pelitos subordinados. Conglomerados e arenitos seixosos marcam
superfícies planar-erosivas que limitam ciclos granodecrescentes ascendentes (Fig. 4.12,
seção colunar NS-111; Fig. 4.13, seção colunar NS-97). O sentido do fluxo medido nos
estratos cruzados ou eixo de canal/estratificação cruzada acanalada é predominantemente para
WSW. Nos níveis de arenitos silicificados e maciços ocorrem fragmentos de lenhos fósseis
(carbonizados e silicificados), de comprimentos decimétricos e diâmetros centimétricos,
geralmente desenvolvendo halos esbranquiçados a amarelados de dispersão de óxidos de ferro
(Fig. 4.13 D). Níveis de paleossolos de espessura decimétrica (aproximadamente 25 a 30 cm),
dispostos paralelamente ao acamamento, apresentam características texturais e estruturais
semelhante aos descritos na região de Manaus por Nogueira et al. (1999) e, marcam também o
topo de ciclos granodecrescente ascendentes (Fig. 4.14A e B). Estes níveis são facilmente
reconhecidos ao longo da unidade cretácea pela coloração vermelha mais intensa e
abundância de marcas de raízes. Apesar da intensa ferruginização das paredes dos traços
fósseis endicniais e epcniais que ocorrem, o que dificulta a classificação sistemática, foi
possível reconhecer os icnogêneros Scoenya, Taenidium e Planolites.
A predominância de depósitos siliciclásticos grossos com a ocorrência de diversos
tipos de estratificação cruzada, que sugerem a migração unidirecional de formas de leito em
regimes de fluxo inferior e superior, é condizente com a interpretação de canais fluviais
entrelaçados (cf. Vieira 1999). A recorrência de ciclos granodecrescentes ascendentes
corroboram esta interpretação. As margens destes rios eram provavelmente vegetadas,
permitindo o influxo de material vegetal diretamente sobre os canais, preservado pelo
soterramento rápido. Regiões estabilizadas pela vegetação e emergentes por um período longo
teriam

propiciado

processos

de

pedogênese.

Localmente,

teria

ocorrido

intenso

retrabalhamento biológico (vermes, insetos etc) sobre barras abandonadas, estas formadas
pela coalescência de formas de leito durante a migração do canal. Até o momento não foram
observadas na área de estudo feições que indiquem a influência marinha como sugerido por
Rossetti & Netto (2006).
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O topo da unidade cretácea, nas áreas das depressões tectônicas, não apresenta nível de
paleossolo laterítico, sendo marcado, em alguns locais, pela concentração de blocos angulosos
e arredondados, que definem níveis decimétricos de pseudobrechas e pseudoconglomerados,
respectivamente (Fig. 4.12B; Fig. 4.13B e C). O desenvolvimento desses níveis pode estar
relacionado ao intenso fraturamento, e conseqüente desenvolvimento de blocos irregulares,
cujo arredondamento está associado ao tempo de exposição subaérea e atuação do processo de
esfoliação esferoidal, conforme ilustrado na figura 4.15. O grau de intensidade deste processo
estaria intimamente relacionado a decomposição pelo intemperismo químico que age sobre as
rochas, de fora para dentro, originando minerais com volumes maiores e peso específico
menores (Suguio 1999). Os níveis, principalmente os constituídos por blocos arredondados,
não podem ser confundidos com depósitos de base de canal fluvial, principalmente pelo fato
de serem envolvidos por material fino, depositado exclusivamente por suspensão.
4.3.3 FORMAÇÃO NOVO REMANSO
Nesse estudo, análises de fácies, estratigráficas e palinológicas realizadas em
afloramentos da margem esquerda do Rio Solimões, nos arredores de Manacapuru e na
margem direita do rio Negro (localidade de Praia Grande), permitiram a individualização da
Formação Novo Remanso, com espessura aflorante de 6 a 20 metros, limitada por superfícies
de descontinuidades, caracterizadas por nível de paleossolo laterítico no topo (SD3) e
superfície irregular na base. Esta última define o contato brusco com a Formação Alter do
Chão, sotoposta (Fig. 4.16A e C). A referida unidade, bastante friável ao toque de mão, se
distribui de forma irregular e descontínua sobre a unidade cretácea por uma extensão de
aproximadamente 30 km, sendo recoberta nas áreas rebaixadas por sedimentos pleistocenos
(Fig. 4.16A; Fig. 4.17A a C).
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A posicão estratigráfica da Formação Novo Remanso foi estabelecida pela análise de
material esporo-polínico na localidade do Pedral (NS-23), por uma associação compreendida
por 10 espécies de esporos, distribuídos entre 8 gêneros, e 15 espécies de grãos de pólens. A
associação forneceu uma assembléia caracterizada pelo domínio dos grãos de pólen
atribuíveis às angiospermas (Tricolpites, Perisyncolporites, Tricolporites e Echiperiporites),
esporos triletes dos gêneros Deltoidospora, Psilatriletes, Verrucatotriletes, Laevigatosporites,
e Verrucatosporite, além de raros pólens afins às gimnospermas (Dino et al. 2006), conforme
ilustrado na figura 4.18. A presença da espécie-guia Grimnsdalea magnaclavata é indicativa
de que estes depósitos pertencem à palinozona homônima (Lorente 1986), de idade Mioceno
Médio a Superior. Esse resultado representa a primeira evidência direta e inequívoca da
ocorrência de depósitos miocenos na porção oeste da Bacia do Amazonas.
A unidade foi dividida em duas partes distintas, denominadas informalmente de
inferior e superior, separadas por horizonte de paleossolo laterítico SD2 e diferenciadas em
geral pela coloração (Fig. 4.16, seção geológica A).
A unidade inferior apresenta em geral coloração vermelha-arroxeada, gradando a
róseo-amarelado e pode alcançar de 10 a 15 m de espessura (Fig. 4.19A, seção colunar NS244). Esta unidade é constituída predominantemente por arenitos finos a grossos, mal
selecionados, com grânulos e seixos de quartzo e argila, disseminados. Internamente, as
camadas apresentam aspecto maciço e exibem estratificações cruzadas tabular e acanalada,
com segregação de grãos nas camadas frontais, que indicam paleofluxo para SE (25/154 e
20/164). Localmente, ocorrem intercalações de camadas mais argilosas, bioturbadas (tubos
subverticais e Taenidium), feições pediformes, gretas de contração e fraturas. Superfícies
irregulares-erosivas com geometria de canal são marcadas na base por conglomerado
composto de blocos de arenitos de até 60 cm de eixo maior, envolvidos por matriz arenosa,
que grada, rumo ao topo, para arenito médio a grosso, formando ciclo granodecrescente.
Ciclos de espessamento ascendente são formados por intercalações centimétricas a
decimétricas de pelito laminado com arenito fino com laminação cruzada e marcas onduladas
que passam para camadas de arenitos médios com estratificação plano-paralela, com de até 2
m de espessura (Fig. 4.20, seção colunar NS-28B). As laminações cruzadas mostram sentido
de paleocorrente preferencialmente para SW (28/220, 26/225) (Fig. 4.20C). Pelitos laminados
ou maciços ocorrem em camadas de até 1 m de espessura e geralmente apresentam-se
ferruginizados.
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A unidade superior apresenta coloração bege-esbranquiçada a amarelada e apresenta
espessura aflorante variável, em torno de 2 a 8 metros (Fig. 4.17). É composta por camadas
inclinadas, em torno de 18o, de arenito e pelito, caulíniticos, com espessuras que variam de 50
cm até aproximadamente 2 m, localmente com 15 a 30 cm, que definem a estratificação
heterolítica inclinada (Fig. 4.17, seção colunar NS-23). As camadas de arenito apresentam
granulação fina a média, que varia até muito grossa, maciças ou com estratificação cruzada,
que mostra sentido de paleocorrente preferencialmente para SE. As camadas de pelito (argila)
são essencialmente maciças e endurecidas, com aspecto “semi-flint” e, geralmente, finalizam
os ciclos granodecrescentes ascendentes (Fig. 4.19B, seção colunar NS-240). No topo desta
unidade ocorre localmente concentração irregular de argila cinza rica em material orgânico e
lenhos vegetais (Fig. 4.17F).
As intercalações de camadas de areia e pelito, que definem ciclos granodecrescentes
ascendentes e formam os pares de estratificação heterolítica inclinada, sugerem depósitos de
barras de canal e planície aluvial e/ou lacustre associados a um sistema fluvial meandrante. As
superfícies erosivas irregulares representam a base de canais que truncam as unidades e
podem corresponder a episódios de avulsão e retomada da sedimentação, processos
característicos do sistema fluvial meandrante. O ciclo de espessamento ascendente composto
por arenitos com laminação cruzada e estratificação plano-paralela sugere a ocorrência de
depósitos de rompimento de dique marginal, com desenvolvimento de crevasse splay não
confinados (Reineck & Singh 1973, Bristow et al. 1999, Elliott 1986), sobre depósitos
lacustres e/ou de planície de inundação.
As ocorrências descontínuas da Formação Novo Remanso sobre rochas cretáceas na
área de estudo podem estar associadas a zonas abatidas por falhas (depressões tectônicas).
Além disso, a idade comprovadamente miocena desta unidade e sua limitação por superfícies
de descontinuidades permite considerá-la como uma nova unidade estratigráfica na Bacia do
Amazonas, correlacionável com à Formação Barreiras na Amazônia Oriental.

