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6 SUPERFÍCIES ESTRATIGRÁFICAS
Na sucessão sedimentar da área estudada foram identificadas quatro superfícies de
descontinuidades, definidas principalmente por paleossolos lateríticos, denominadas
informalmente de SD1, SD2, SD3 e SD4, que definem os limites entre as unidades
sedimentares (Fig. 4.16A e C). Apesar da distribuição em área dos diferentes depósitos na
região de estudo, parte destas superfícies estão em afloramentos geralmente cobertos por
densa vegetação e solos, o que dificulta o mapeamento contínuo. Além disso, em muitos
trechos analisados, os paleossolos lateríticos estão ausentes e se observa apenas uma
superfície de erosão (Fig. 4.16C, Fig. 4.17A-C). Apesar destas dificuldades de mapeamento,
as superfícies puderam ser bem caracterizadas na sucessão estudada e são os componentes
principais do arcabouço estratigráfico proposto (Fig. 6.1).
A SD1 exibe o perfil laterítico mais expressivo da região, com até 5 m de espessura,
sendo melhor exposta em cotas topografias acima de 70 m, ao longo das rodovias AM-070 e
AM-451. A SD1 se desenvolveu sobre rochas da Formação Alter do Chão, é marcada
principalmente por crosta maciça e cavernosa, localmente pisolítica e colunar, de coloração
marrom escura com até 2m de espessura, sendo recoberta por horizonte pisolítico e latossolo
amarelo de até 3 m de espessura. Em cotas topográficas mais baixas, na região de
Manacapuru e Iranduba, o perfil laterítico não foi observado e o contato entre as formações
Alter do Chão e Novo Remanso é marcado por uma superfície erosiva (Fig. 4.16C).
A SD2 é melhor observada a leste de Manacapuru, nas localidades do Pedral e Barro
Branco, onde o perfil laterítico se apresenta lateralmente contínuo por mais 3 km, com
destaque para a expressiva continuidade da crosta laterítica (Fig. 4.16A, Fig. 6.1). O perfil
lateritico associado a SD2 encontra-se enraizado nos arenitos no topo da porção inferior da
Formação Novo Remanso, formando uma zona saprolítica de até 4 metros de intensa
coloração vermelha, enquanto a crosta exibe três horizontes diferenciados: a) a parte inferior
apresenta aspecto colunar, rico em grãos de quartzo e com porções ferruginosas endurecidas
seguindo aproximadamente a distribuição das colunas (Fig. 6.2A); b) horizonte de até 70 cm
de espessura composto principalmente por fragmentos irregulares e arredondados de crostas
de até 20 cm de eixo maior e pisólitos de até 0,5 cm de diâmetro, cimentados por óxihidróxidos de ferro; c) horizonte de até 1,5 m de espessura com a mesmas características
texturais do horizonte 2, com maior frequëncia de cavidades, com superfícies horizontais
incipientes (Fig. 6.2B e C). Esporadicamente, colunas ferruginosas truncam os horizontes
descritos.
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A SD3 forma um perfil laterítico incipiente sobre os arenitos esbranquiçados e
parcialmente caulinizados da parte superior da Formação Novo Remanso (Fig. 6.2D). A
crosta apresenta espessura de até 1m, é semelhante ao horizonte 3 da SD2, com estrutura
colunar, textura porosa e vermiforme, seguindo planos de estratificação plana incipiente. Na
parte superior da crosta os fragmentos são envelopados por películas ferruginosas com
aspecto envernizado e desenvolvem hábitos botrioidais (Fig. 6.2E e F).
A SD4 é marcada pela formação de um perfil laterítico de até 2 m de espessura sobre
os depósitos argilosos do TS1, com melhores exposições ao sul de Manaus, região do Careiro
da Várzea e próximo a borda oeste do GPA (Fig. 5.16). O perfil laterítico é formado
principalmente por crosta laterítica, com horizonte saprolítico reduzido. A crosta mostra-se
ainda friável e o aspecto colunar é a estrutura marcante, destacado pela variação de coloração
vermelha e rosada. Porções endurecidas da crosta ocorrem isoladas lateralmente e exibem
coloração marrom e aspecto cavernoso (cavidades alongadas de até 5 cm de comprimento),
sendo em geral recobertas por nível pisolítico de até 50 cm e latossolo amarelo com espessura
centimétrica.
A formação de superfícies de lateritização requer alternância de climas úmido e seco e
quiescência tectônica e erosiva, combinados com a queda do nível do mar (Nahon 1986,
Horbe et al. 2001, Rossetti 2001, 2004). O processo de lateritização está relacionado a
alteração química e mineralógica de rochas, condicionada por oscilações climáticas, que
concentraram teores elevados de Si, Fe, Al, Ti e P em horizontes (crostas) com características
texturais próprias (Horbe et al. 2001). Quando submetidos a clima tropical úmido e condições
bem drenadas, os minerais originais da rocha mãe se alteram para caulinita e óxidoshidróxidos de ferro cristalizados ou amorfos (Nahon 1986).
A gênese dos horizontes distintos encontrados nas crostas lateríticas ainda é alvo de
debates, sendo atribuídas principalmente a processos geoquímicos (Costa 1991, Horbe et al.
2001). As observações de campo indicam que processos sedimentares podem também ter
contribuído na geração destes horizontes. A predominância de fragmentos de crosta,
formando um conglomerado com cimento ferruginoso, indica processos de fraturamento e
fragmentação in situ do horizonte ferruginoso durante períodos de exposição e associado a
clima seco. Este material coluvial-eluvial com evidência de pouco transporte teria sido
cimentado durante fases mais úmidas por óxido-hidróxidos de ferro. O aspecto arredondado
de alguns fragmentos pode estar associado a exposição subaérea, num processo de esfoliação
esferoidal, ou então a contínua precipitação de películas ferruginosas, gerando superficies
lisas e envernizadas com hábito semelhante à “botrioidal”. Niveis de porosidade horizontal de
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algumas lateritas mais novas parecem seguir antigos planos de acamamento da rocha-mãe;
provavelmente estas cavidade são produtos da remoção parcial dos sedimentos entre niveis
irregulares mais ferruginosos. A superimposição de eventos de lateritização pode ser indicada
pela reestruturação colunar ao longo do perfil e formação de concreções pisolíticas
ferruginosas.
Nas margens do rios, os depósitos neógenos são indicados pelo acúmulo sucessivo de
blocos de crosta e ferruginizados encontrados sempre próximos das escarpas (Rozo et al.
2005). Os blocos foram produzidos pelo desmantelamento das escarpas por erosão e
endurecidos pela exposição subaérea à radiação solar.
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7 DISCUSSÕES FINAIS
7.1 ESTRATIFICAÇÃO HETEROLÍTICA INCLINADA, FEIÇÕES DE INTEMPERISMO
E PALEOSSOLOS ASSOCIADOS
A estratificação heterolítica inclinada é o elemento arquitetural típico dos depósitos
aluviais da área de estudo e indicador da natureza meandrante do estilo fluvial que
predominou no Pleistoceno. O termo estratificação heterolítica inclinada, anteriormente
conhecida como estratificação cruzada epsilon (Allen 1963) ou longitudinal (Reineck 1958),
foi formalizado por Thomas et al. (1987), apresenta caráter puramente descritivo e serve para
definir seqüências siliciclásticas heterogênas antigas e modernas, geralmente formados pela
alternância de dois tipos litológicos (areia e lama) distintos, arranjados em pares
granodecrescentes ascendentes, sendo que a inclinação das camadas reflete o mergulho
deposicional. Essa estrutura pode ocorrer em vários ambientes deposicionais, sendo formada
principalmente como produto de acresção lateral de barras em pontal dentro de canais
meandrantes, em ambiente exclusivamente fluvial, marinho ou influenciado por maré,
conforme modelo ilustrado na figura 7.1.
Apesar de pares de areia-lama da estratificação heterolítica inclinada serem
considerados mais típicos de ambientes influenciados por maré (e.x. Thomas et al. 1987,
Smith 1988, Shanley et al. 1992, Räsänen et al. 1995, Eberth 1996, Shanmugan et al. 2000,
Gingras et al. 2002, Choi et al. 2004, Rossetti & Santos Junior 2004, Rebata et al. 2006) sua
presença em setores estritamente fluviais tem sido pouco estudada em detalhe (Jackson 1981,
Makaske & Nap 1995, Page et al. 2003), como na Amazônia Ocidental (Rozo 2004).
Entretanto, há uma tendência de considerar a EHI como um indicador de maré (Choi et al.
2004), provavelmente em decorrência do padrão ritmico dos pares de areia-lama (Smith 1988,
Makaske & Nap 1995, Shanmugan et al. 2000), formados em função do ciclicidade sazonal
ou anual (Gingras et al. 2002).
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Na área de estudo, os depósitos aluviais que compõem os terraços fluviais do Rio
Solimões e depressões (GPA e GCC) são formados por pares de camadas inclinadas
compostas por membros grosso (areia) e fino (silte e argila) que caracterizam a estratificação
heterolítica inclinada, em várias escalas, originada a partir de depositos de acresção lateral de
barras em pontal de canais meandrantes. O desenvolvimento desta estrutura em ambiente
exclusivamente fluvial é função direta do fluxo descontínuo entre os estágios sazonais de
níveis de águas alta e baixa (Makaske & Nap 1995), conforme descrito a seguir: o membro
basal, mais grosso, é um produto de deposição por carga de fundo a mista no canal e se
desenvolve como corpos concêntricos que acrescem durante as mais altas fases de energia.
Entretanto, a ascenção do nível de água na bacia sedimentar durante esses períodos pode atuar
como um nível de base local, que bloqueia a descarga do canal. Com a desaceleração do
fluxo, que corresponde ao estágio de queda de descarga, os membros mais finos (silte e argila)
são depositados a partir de suspensão, como lâminas sobre o declive da barra em pontal
acrescionária.
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O Rio Amazonas exibe um ciclo hidrológico anual regular, que se caracteriza por um
aumento gradual na descarga, a partir de um mínimo em novembro até um pico máximo em
junho ou julho (Amarasekera et al. 1997), que corresponde aos níveis de águas baixa e alta,
respectivamente, com uma flutuação média de 8 a 10 m (Sippel et al. 1994, Hess et al. 1995,
Chauveal et al. 1996, Alsdorf 2003). Essa variações sazonais, com altas descargas durante a
estação das chuvas e um período de fluxo baixo quando as chuvas decrescem (Latrubesse et
al. 2005), estão diretamente relacionadas ao aporte sedimentar e variação do nível da lâmina
de água, responsáveis pelo padrão rítmico das estruturas, gerando alternâncias de membros
grosso e fino, que compõem os pares de EHI.
Os depósitos de barras em pontal descritos na área de estudo mostram evidências de
quebras na deposição. Em particular, a recorrência de horizontes de paleossolos nos depósitos
de barras em pontal sugere períodos de não deposição, com exposição subaérea, gretação e
extensiva colonização por vegetação provavelmente durante os períodos de nível de água
baixo dos rios. Com a retomada de períodos mais úmidos e conseqüente aumento no nivel de
água e sedimentação mais intensa, a pedogênese foi interrompida por soterramento ou erosão.
Estas superfícies de descontinuidades (terceira ordem, segundo a classificação de Miall 1996)
truncam as unidades com EHI, apresentam ângulo de mergulho variável, limitam barras
complexas individuais e representam fases de reativação após períodos de estabilidade e
exposição subaérea, com a formação de solos. Abandono de planície aluvial com
desenvolvimento de terraços e paleossolos são fortes evidências para a interpretação de
respostas fluviais a mudanças climáticas (Blum & Törnqvist 2000), que levam a repetidos
ciclos de sedimentação e pedogênese. Os episódios de abandono e pedogênese mais longos
dentro da planície aluvial da área estudada, ocorreram provavelmente em função do
descréscimo das inundações associadas a períodos mais secos no Pleistoceno que
influenciaram a dinâmica de sedimentação dos rios Amazônicos. A verificação de horizontes
com marcas de raízes e de troncos “in situ”, associados a gretas de contração profundas (com
mais de 1 m de profundidade), pode representar um prazo relativamente longo de exposição
subaérea

relacionado

aos

períodos

mais

secos

do

Pleistoceno,

de

hierarquia

proporcionalmente maior do que o tempo de exposição sazonal das barras.
O bloco diagrama da figura 7.2 ilustra duas superfícies de descontinuidades que
truncam depósitos de barras em pontal e marcam pelo menos três episódios de acresção,
devido a processos de abandono de planície de inundação e desenvolvimento de paleossolo
durante os períodos de nível mais baixo de água dos rios, e posterior retomada do processo de
sedimentação nos períodos mais úmidos.
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Devido a falta de dados de datação, os diferentes graus de intemperismo tem sido
usados para definir a idade relativa das unidades deposicionais fluviais na Amazônia (Irion
1978, 1982, 1989, Klammer 1984, Irion & Zöllmer 1990). O desenvolvimento de feições de
intemperismo nos depósitos de terraços fluviais mais antigos da área de estudo seguiram um
período de abandono da planície aluvial, que favoreceu os processos de dissecação, oxidação,
lixiviação e transformações químicas e mineralógicas, responsáveis pela coloração
avermelhada, aspecto mosqueado, e destruição de muitas das estruturas sedimentares das
unidades. Esses processos podem estar diretamente associados ao permanente rebaixamento
do nível de água regional (Aslan & Autin 1998, Autin & Aslan 2001), o qual, na Amazônia,
pode estar relacionado a mudanças climáticas e variações glacioeustáticas durante o
Pleistoceno.
Feiçoes tubulares de bioturbação identificadas em depósitos argilosos antigos (Fig.
4.17D) podem ter servido de condutos para a migração de soluções, que desenvolveram halos
de dispersão de óxidos e/ou hidróxidos de ferro, responsáveis pelo intenso aspecto
mosqueado, devido ao aumento de porosidade e permeabilidade. Além disso, alternância entre
climas úmidos e secos também são compatíveis com a presença de concentrações de
óxidos/hidróxidos de ferro e manganês (Caudill et al. 1996).
Slinckensides são feições freqüentes nos depósitos argilosos mais antigos, que
preenchem o GPA, GCP e GLM. Esta feição é importante na identificação de vertissolos
(Mermut et al. 1996), e sua formação é relacionada a contração e expansão do material de
solo argiloso “confinado”, que resulta no desenvolvimento de planos de cisalhamento no seu
interior (Caudill et al. 1996, Nobles et al. 2003). Esses processos foram conduzidos por
tensões em solos que contém abundante argila expansiva, em resposta às flutuações sazonais
do nível de água e alternância de perídos úmidos e secos (Aslan & Autin 1998, Jim 1990,
Caudill et al. 1996, Kraus 2002). A contração ocorre durante os perídos mais secos e resulta
em gretação e compactação do solo, enquanto a expansão ocorre nos períodos mais úmidos.
Quando a pressão de expansão excede as forças internas resistentes ao cisalhamento, resulta
na formação de feições planares designadas de slickensides (Mermut et al. 1996).
7.2 ESTRUTURAS DE DEFORMAÇÃO COMO EVIDÊNCIAS DE PALEOSISMICIDADE
Nos depósitos de barras em pontal foram descritas estruturas de sobrecarga, restritas a
alguns limites entre camadas de areia e lama que compõem a EHI. Aparentemente, a
deformação foi induzida unicamente pela instabilidade gravitacional, que deformou
suavemente a laminação da camada pelítica subjacente, sem produzir liqüefação (Lowe 1975,
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Pope et al. 1997, Alfaro et al. 2002). Por outro lado, as estruturas de deformação do tipo prato
e pilar, almofada e convoluções, encontradas em 3 níveis de sedimentos nas unidades de
terraços fluviais TS1 e TS2 do Rio Solimões, foram provavelmente formadas pela intensa
liberação de fluídos (com sedimentos) de um substrato inferior (menos denso), que resultou
em migração de fluxos ascencionais de material liqüefeito dentro de uma camada arenosa
mais densa. Os fluxos ascencionais levaram à desagragação e deformação das camadas
arenosas, com colapso e afundamento de algumas partes, gerando as feições de almofadas-deareia envolvidas por uma matriz liqüefeita mista. O colapso dos sedimentos mais superiores,
menos liqüefeitos e, portanto, mais compactos, provocou o deslocamento dos sedimento
subjacentes, gerando convolução na laminação. A origem destes tipos de estruturas de
deformação tem sido atribuída a mudanças de pressão nos poros provavelmente causadas por
escape de fluídos durante a fluidização e liqüefação, que refletem o estilo de deformação e a
fábrica de orientação dos grãos (Lowe 1975, Davenport & Rangrose 1987, Owen 1987,
Mohindra & Bagati 1996). As porções maciças dos horizontes deformados evidenciam
destruição da fábrica e perda da laminação. Essas características provavelmente representam
partes dos horizontes que perderam substancialmente sua resistência ao cisalhamento durante
a deformação, pela intensificação dos mecanismos de liqüefação e fluidização (Davenport &
Rangrose 1987).
Há vários mecanismos de propulsão que podem gerar estruturas de deformação em
sedimentos inconsolidados durante ou logo após a deposição de camadas sedimentares. Entre
os principais mecanismos estão os processos gravitacionais (como campactação e
deslizamentos), movimentos de água subterrânea, ação de ondas (como tsunamis) e a energia
de terremotos (Owen 1987, Alfaro et al. 2002).
A formação de estruturas de deformação em sedimentos inconsolidados atribuídos a
atividade sísmica é bem documentado na literatura (Sims 1973, 1975, Allen 1975, Hempton
& Dewey 1983, Brodzikowski et al. 1987, Davenport & Ringrose 1987, Scoth & Price 1988,
Ringrose 1989, Marco & Agnon 1995, Mohinda & Bagati 1996, Pope et al. 1997, Venneste et
al. 1999, Jones & Omoto 2000, Matsuda 2000, Rodríguez-Pascua et al. 2000, Rossetti &
Góes 2000, Rossetti & Santos Jr. 2003, Rossetti 2004a, entre outros). Geralmente os
terremotos resultam de uma rápida aplicação de uma força hidráulica de curta duração com
liberação instantânea de energia (Massari et al. 2001), que se propaga na forma de ondas
sísmicas, em particular ondas de cisalhamento (Li et al. 1996). A propagação dessas ondas
causa um colapso da estrutura granular de camadas saturadas, o que pode elevar
significativamente a pressão intergranular nos poros se a drenagem é bloqueada por uma
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cobertura impermeável (Massari et al. 2001). Quando a pressão de água nos poros se
aproxima do peso dos sedimentos impermeáveis sobrepostos, a camada granular se liqüefaz
ou comporta-se como um fluído viscoso, levando a formação de estruturas de escape de água
e distorção do acamamento original (Lowe 1975, Ringrose 1989, Li et al. 1996).
A proximidade de ocorrência de unidades deformadas com zonas tectonicamente
ativas (com atividade sísmica associada) é discutida em alguns estudos (Allen 1975, Hempton
& Dewey 1983, Seilacher 1984, Davenport & Ringrose 1987, Audemard & De Santis 1991,
Marco & Agnon 1995, Mohinda & Bagati 1996, Pope et al. 1997), sendo um fator importante
para a definição de sismitos. O termo sismito é geralmente usado para feições de deformação
de sedimentos inconsolidados (incluindo liqüefação), induzidas por sismicidade (Seilacher
1984).
A análise das camadas deformadas (sismitos) permitiu considerar que a deformação
ocorreu enquanto o sedimento estava muito inconsolidado e saturado em água, devido sua
limitação por unidades impermeáveis que restringiram o escape de água e que a variação no
estilo de deformação ao longo da mesma camada pode ser decorrente principalmente da
variação na saturação por água do que pela proximidade com o epicentro do terremoto.
Portanto, as características de deformação que induziram liqüefação, fluidização, saída de
água, de fluxo de massa e sobrecarga nos horizontes analisados na área de estudo são
consistentes com vibrações subterrâneas induzidas por choques sismicos. Tais características
satisfazem os critérios que correlacionam estruturas deformacionais com eventos sísmicos
propostos por Sims (1973, 1975), conforme descritos a seguir: a) elas ocorrem em uma região
sismicamente ativa da Bacia do Amazonas; b) as estruturas internas são de pequena escala,
restritas a um único horizonte estratigráfico, separado por camadas inteiramente
indeformadas; esse aspecto é coerente com o caráter instântaneo e episódico desse mecanismo
propulsor que afetou apenas unidades bem específicas dentro do registro sedimentar; além
disso, a repetição de horizontes deformados ao longo da sucessão sedimentar pleistocena
sugere a recorrência de eventos sísmicos, fator característico deste tipo de evento; c) as
estruturas de deformação se estendem por centenas de metros nos horizontes analisados e são
similares entre si, o que torna possível a ação de unico mecanismo propulsor (choque sísmico)
na geração dessas feições; d) os horizontes estudados se apresentam próximos da horizontal,
predominando os processos gravitacionais verticais, eliminando a influência de feições de
deslizamentos associadas a declives; e) muitas estruturas analisadas são similares a estruturas
induzidas por terremotos descritas por Hempton & Dewey (1983), Davenport & Ringrose
(1987), Ringrose (1989), Mohinda & Bagati (1996), Alfaro et al. (2002) e Menzies & Taylor
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(2003) e aquelas produzidas experimentalmente por Kuenen (1958) e Wearver & Jeffcoat
(1978).
Para um choque sísmico iniciar liqüefação ele tem de exceder um certo limiar de
intensidade (Scott & Price 1988, Mohinda & Bagati 1996). Terremotos de magnitude menor
que 5 causam pouca ou nenhuma liqüefação, com magnitude 6 podem causar liquefação
dentro de um raio de 4 km e, com magnitude 7 num raio de 20 km (Scott & Price 1988).
Dados históricos de sismicidade mostram que a magnitude de cerca de 5,5 a 6 é o limite
mínimo para que os efeitos de liqüefação tornem-se mais comuns (Ambraseys 1988).
Portanto, os horizontes deformados analisados na área de estudo podem ser interpretados
como representantes de três eventos de paleosísmicidade, com magnitude em torno de 6, que
ocorreram na Amazônia, com provável intervalo de recorrência irregular. A interpretação da
provável magnitude desses antigos terremotos para a Amazônia Ocidental é coerente com
dados sísmicos mais recentes coletados pelo Observatório Sismológico de Universidade de
Brasília, no qual terremotos de várias magnitudes, entre 1,8 e 5,5 (escala Richter) ocorreram
na região entre 1985 e 2001 (Tabela 4). Desta forma, fica evidente que a atividade sísmica
nessa região sempre foi intensa, mas eventos de magnitudes inferiores a 5 não deixaram
registros nos depósitos pleistocenos.
A atividade sísmica na Amazônia está diretamente associada a zonas de falhas,
principalmente nos limites intraplacas, que foram reativadas algumas vezes no Pleistoceno,
sendo resultado de alívio de tensões ao longo de descontinuidades préexistentes (Costa et al.
1993,1996, Costa & Hasui 1997), que pode ser relacionado ao quadro estrutural da Amazônia
Ocidental (Bezerra 2003). Entretanto, em áreas intraplaca os longos intervalos de tempo entre
grande terremotos são frustrantes (Sims & Garvin 1995).
O nível de sismicidade na Amazônia ainda é pouco conhecido em função dos poucos
dados históricos, bem como pela inexistência, até há poucos anos, de estações sismográficas
na região (Assumpção et al. 1983). O dado histórico mais importante sobre terremoto consta
nos registros do diário do Padre Samuel Fritz (1917), que pela descrição foi enquadrado por
Bezerra (2003) como de intensidade VIII (classificação de Mercalli). Entretanto, nenhum
registro de dados pré-históricos está disponível. Em função disso, estudos mais recente tem
tornado aparente que o registro geológico pleistoceno é uma importante fonte de informação
sobre a freqüência e localização de terremotos (Mohinda & Bagati 1996) e horizontes com
estruturas de deformação (principalmente liqüefação) podem ser fortes indicadores de
paleosismicidade (Hempton & Dewey 1983, Sims & Garvin 1995, Li et al. 1996).
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Na área hidrográfica da Bacia do Amazonas, o primeiro registro de camadas de
sedimentos deformados entre camadas não deformadas e sua associação com sismicidade
“recente” foi feita por Riccomini & Soares (2004) e complementado neste estudo. Nesta
região, feições de deformação em sedimentos, tais como, estruturas de fluxo fluidizado e de
escape de água, foram também relacionados à atividade sísmica por Almeida-Filho &
Miranda (2007). Apesar da falta de datações absolutas dos níveis de sismitos analisados, os
dados contribuem para eluciadar a história sísmica e, eventualmente, o intervalo de
recorrência de terremotos durante o Pleistoceno na Amazônia (Fig. 7.3).
7.3 PALEOSSOLOS LATERÍTICOS COMO SUPERFÍCIES ESTRATIGRÁFICAS DE
CORRELAÇÃO REGIONAL
Paleossolos lateríticos são amplamente utilizados como superfícies de correlação na
Amazônia por envolver um tempo de formação relativamente longo e ampla distribuição
geográfica (Costa 1991, Horbe et al. 2001, Rossetti 2004). Na Amazônia Oriental, superfícies
de descontinuidades, como os paleossolos lateríticos, são amplamente usadas como guias
estratigráficos do Cenozóico (Kotschoubey & Truckenbrodt 1981, Costa 1991, Rossetti 2001,
2004) e ajudam na correlação inter-bacinal, além de fornecer base para o entendimento dos
episódios sucessivos de deposição e erosão e sua relação com mudanças do nível do mar e
tectônica. Entretanto, na Amazônia Ocidental e Central a caracterização e mapeamento de tais
superfícies nos depósitos cretáceos a pleistocenos ainda está em fase inicial de estudo, o que
dificulta sua correlação com outras áreas e/ou eventos que ocorreram na Bacia do Amazonas.
Os paleossolos mapeados na região estudada são predominantemente ferruginosos e
imaturos, segundo a classificação de Costa (1991), e podem ser usados para correlação,
embora ainda necessitem de uma melhor definição de idade, que ainda são raras na
Amazônia. Embora esta dificuldade prejudique a correlação regional, dados de datação
relativa e absoluta obtidas em unidades sedimentares limitadas por estes paleossolos
lateríticos possibilitaram organizar a cronologia dos eventos cenozóicos da área e sua
correlação com outras regiões adjacentes.
O paleossolo laterítico mais antigo (SD1) se desenvolveu no topo da Formação Alter
do Chão. A indicação de dois níveis de paleossolos lateríticos (SD2 e SD3), associados à
Formação Novo Remanso, ainda precisa ser melhor investigada, podendo se tratar de um
limite entre duas unidades estratigráficas miocenas distintas, não formalizadas neste trabalho.
O paleossolo mais novo (SD4) se desenvolveu sobre depósitos de terraços fluviais
pleistocenos mais antigos da região.
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O paleossolo SD1, desenvolvido sobre a Formação Alter do Chão pode ser
relacionado à superfície SA1 de Horbe et al. (2001), posicionada no Paleógeno (Paleoceno),
ou Eoceno-Oligoceno, conforme Costa (1991). Essa época é consistente com os dados de
paleomagnetismo obtidos em crostas lateríticas ao norte de Manaus por Trindade et al.
(2006), os quais forneceram idade entre 70 e 50 Ma (Cretáceo Superior – Eoceno). A idade
obtida para a parte superior da Formação Novo Remanso, Mioceno Médio a Superior, permite
situar o paleossolo SD3, que a recobre, no Mioceno Superior a Plio-Pleistoceno, que poderia
ser correlato à fase de lateritização pleistocena de Costa (1991). Embora estas duas fases de
laterização sejam consagradas na literatura, o estudo estratigráfico detalhado permitiu a
individualização de duas outras fases de lateritização. A SD2 que ocorre no topo da parte
inferior da Formação Novo Remanso pode ser posicionada no Mioceno Inferior ou ser mais
antiga, o que a tornaria correlacionável à superfície de discordância (sem desenvolvimento de
crosta) que limita as partes inferior e superior da Formação Barreiras (Fig. 7.4). A ausência de
crosta na Amazônia Oriental pode ser explicada pela não exposição dos depósitos Barreiras
devido a transgressão oligo-miocena. Além de depósitos fluviais distais, são descritos
paleoambientes transicionais e marinhos para a Formação Barreiras, esta intercalada na sua
parte inferior com a Formação Pirabas, eminentemente marinha (Góes et al. 1990, Rossetti et
al. 1990).
O paleossolo SD4 representa a fase de lateritização ferruginosa mais nova, ainda não
descrita na literatura geológica da Amazônia. Este paleossolo, desenvolvido sobre terraços
fluviais datados em cerca de 60.000 anos AP, permite situar o seu desenvolvimento na
segunda metade do Pleistoceno Superior. Esta cronologia abre precedentes sobre o tempo de
formação de um perfil laterítico imaturo. Camparando a idade atribuída a esse paleossolo com
as informações sobre eventos climáticos e variações do nível do mar para a Amazônia, é
notório que a maior exposição dos terraços estudados, há cerca de de 20.000 anos AP, quando
o nível do mar baixou mais de 100 m, tenha influenciado no seu desenvolvimento. A
exposição subaérea dos terraços mais antigos pode ser indicada nos pontos de inflexão de
curva do nível do mar, entre 10.000 a 40.000 anos AP, que é o intervalo de maior
rebaixamento do nível mar (Fig. 7.5). Concomitantemente, ocorreu uma fase climática mais
seca e conseqüente recuo da floresta, aumentando a exposição destes terraços e iniciando a
fase de lateritização (SD4), que continua até hoje. O tempo limite para o final da exposição
pode ser dado pelo início da fase de floresta, em torno de 11.000 anos AP, enquanto que a
fase de recuo, desenvolvida no clima mais seco, pode ser ampliada até aproximadamente ao
ponto de inflexão de descida, em torno de 40.000 anos AP. Este intervalo de 30.000 anos
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pode ser interpretado como o tempo de exposição necessário para o desenvolvimento do
paleossolo imaturo (SD4) estudado, bem inferior que o tempo de 0,5 a 1,0 Ma referido por
Costa (1991). Assim, pode-se admitir que a formação de um perfil lateritico imaturo esteja
antes relacionado com a disponibilidade dos elementos químicos do que ao tempo de geração.
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7.4

ESTILOS

FLUVIAIS

DOS

RIOS

NEGRO

E

SOLIMÕES

DURANTE

O

PLEISTOCENO
Os grandes rios tropicais exibem uma ampla variedade de estilos de canais, além de
formas transicionais da tipologia conhecida. Desde a década de 70, os rios da Amazônia têm
sido investigados com o emprego de produtos de sensores remotos, que mostraram um padrão
geral misto que engloba todos os estilos de canais da classificação de Miall (1977). Na
Amazônia Ocidental e Central, o detalhamento dos padrões fluviais e os respectivos produtos
sedimentares associados se restrigiram a avaliações pontuais (Sternberg 1960, Baker 1978,
Costa et al. 1978, Iriondo 1982, Franzinelli & Igreja 2002, Soares et al. 2001, Latrubesse &
Franzinelli 2002).
A morfologia de cristas e depressões associada a barras em pontal com EHI impressa
nos depósitos de terraços fluviais do Rio Solimões é indicativa do seu antigo estilo
meandrante, predominantemente entre cerca de 64.000 e 6.600 anos AP, até mudar para o
atual estilo anastomosado. Este estilo é caracterizado por rápida agradação de canais estáveis,
levees e planície de inundação (Smith 1983). A mudança de estilo fluvial pode ser associada
com o espaço de acomodação e variação do nível de base. Acomodação é definida como o
espaço disponível para acumulação potencial de sedimentos (Jervey 1988). O termo “nível de
base” foi originalmente usado para descrever uma superfície de equilíbrio entre sedimentação
e erosão (Zhang et al. 1997). No contexto fluvial, este nível pode ser controlado por vários
fatores, como subsidência tectônica, clima, descarga, suprimento de sedimento e mudanças
globais do nível do mar (Zhang et al. 1997). As mudanças no nível de base também afetam as
taxas de erosão na bacia de drenagem quando o gradiente aumenta ou diminui (Wright &
Marriott 1993). Entretanto, o maior questionamento é em que extensão as mudanças do nível
de base/nível do mar afetam os sistemas de rios. As pequenas mudanças do nível do mar,
associadas a ciclos eustáticos de quarta e quinta ordem, provavelmente não afetam sistemas
fluviais por uma extensão significativa (continente adentro), conforme enfatizado por Wright
& Marriott (1993).
Sistemas fluviais são altamente variáveis e respondem às menores mudanças no clima
ou atividade tectônica (Wright & Marriott 1993). A mudança de estilo fluvial do Rio
Solimões, de meandrante para o atual anastomosado, está relacionada à ascenção do nível de
base regional, em função da subida do nível do mar e/ou movimentos neotectônicos. Este tipo
de mudança pode ser explicada pela interação de dois fatores principais: taxa de agradação
vertical e estabilidade dos bancos (Smith & Smith 1980, Törnqvist 1993). Altas taxas de
subsidência da bacia de drenagem, criando espaço de acomodação, podem rapidamente levar
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o sistema de rios a agradar verticalmente e favorecer o desenvolvimento de rios
anastomosados (Smith 1983, 1986, Ouchi 1985). A aceleração na criação do espaço de
acomodação resulta em altas taxas de agradação e rebaixamento do gradiente do sistema de
rios, que favorece a formação de rios anastomosados de baixa energia com predominância de
depósitos finos de carga de suspensão (Zhang et al. 1997), semelhante ao Rio Solimões.
Apesar do baixo gradiente ser mencionado em muitos estudos (Smith 1983, Maskake 2001)
como um importante fator no desenvolvimento deste estilo fluvial, nem sempre leva ao
anastomosamento de rios, que usualmente está associado à rápida ascenção do nível de base
(Törnqvist 1993). A alta estabilidade lateral dos canais individuais em rios anastamosados é
função da baixa força do rio em combinação com a coesividade dos bancos (Makaske 2001).
A estabilidade dos bancos, que pode inibir a migração lateral do canal, é aumentada pela
presença de abundante vegetação (Smith 1976, Cairncross et al. 1988) e granulação mais fina
dos sedimentos, que tornam os bancos mais coesos (Ikeda 1989, Törnqvist 1993). A
agradação vertical por finos de suspensão, importante no desenvolvimento do atual estilo
anastomosado do Rio Solimões, pode ter sido influenciada pela ascenção do nível do mar
nesse último período interglacial, que levou ao bloqueio do sistema fluvial amazônico e
desenvolveu depósitos mais coesivos nas margens dos canais, suficientes para restringir a
migração lateral.
Por outro lado, a diminuição da taxa de acomodação, associada a baixas taxas de
subsidência (<1 mm ano-1) pode causar redução da taxa de agradação sobre a planície de
inundação e, neste caso, rios podem ter excesso de energia e erodir e migrar lateralmente para
aumentar sua sinuosidade (Smith 1986, Wright & Marriott 1993, Zhang et al. 1997), fator
característico do sistema meandrante. A inclinação de blocos tectônicos regionais também
pode ter influenciado na migração lateral dos canais e geração de cinturões assimétricos de
meandros, conforme enfatizado por Leeder & Alexander (1987) e Tooth et al. (2002).
Durante o tempo de desenvolvimento do estilo meandrante do Rio Solimões, a estabilidade
dos bancos foi baixa, provavelmente com uma taxa de agradação vertical (por finos de
suspensão) relativamente pequena, relacionada ao nível do mar mais baixo (Fig. 7.5). Nesse
período também predominava um clima relativamente mais seco, com vegetação menos
densa, que pouco fixou os sedimentos e as margens dos rios, facilitando a mobilidade dos
canais, fator característico deste estilo fluvial. Esta situação persistiu até cerca de 6.000 a
4.000 anos AP, quando o clima na Amazônia mudou de relativamente seco para úmido
(Latrubesse & Franzinelli 1993, Turcq et al. 1993), com a conseqüente fitoesbilização das
margens dos canais e menor liberação de sedimentos de fundo para os rios, o que favoreceu o
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desenvolvimento do padrão anastomosado atual (Fig. 7.5).
Knighton & Nanson (1993) examinaram rios anastomosados com uma proposta de
padrão contínuo de canal que é baseada na força do fluxo, erodibilidade do banco e
suprimento de sedimento, uma análise dentro do sistema ramificado (anabranching) de baixa
energia. Desta forma, o uso comum para o termo anastomosado (Smith & Smith 1980, Smith
& Putnam 1980) requer a limitação para um subconjunto específico de sistema ramificado
(anabranching) de baixa energia, associado com deposição orgânica e sedimentos de
granulação fina (Nanson & Knighton 1996, Nanson & Gibling 2003a). Por isso, a abrangência
do sistema de canais ramificados (anabranching) é muito mais ampla (Nanson & Gibling
2003a). Nanson & Knighton (1996, p. 218) propõem que um rio ramificado (anabranching)
seja definido como “um sistema de múltiplos canais, caracterizado por ilhas aluviais estáveis
ou senão vegetadas, que dividem os fluxos de descarga até próximo do limite de
extravasamento”. As ilhas têm a mesma elevação da planície de inundação e podem ser
removidas por canais de avulsão a partir da planície de inundação existente, as quais podem
ser desenvolvidas a partir de deposição dentro do canal ou formadas por progradação de
canais distributários sobre splays ou deltas (Nanson & Knighton 1996, Nanson & Gibling
2003b).
A relativa estabilidade do sistema Solimões-Amazonas é comprovada pelo baixo
percentual de mobilidade das barras fluviais e dos canais, verificado mediante análises
bitemporais de imagens e mapas das últimas décadas (Mertes 1985, Mertes et al. 1996, Rozo
et al. 2003). As taxas mínimas de mobilidade das barras que compõem o terraço inferior do
Rio Solimões e que atualmente são truncadas pelo canal atual e ajudam a compor seu atual
padrão anastomosado-anabranching, são denotadas através de dados de radiocarbono obtidos
de material cerâmico (Sternberg 1960) e orgânico (Absy 1979), coletados na parte superior
das barras, que indicam um tempo de fixação de até 2.840 ± 80 anos AP.
O Rio Negro, em seu curso inferior, permaneceu com seu estilo fluvial retílineo
estável durante o Pleistoceno, encaixado em rochas do substrato cretáceo e mioceno e com
desenvolvimento restrito de planície aluvial. A ocorrência de canais retilíneos é favorecida
pela baixa força do rio, basicamente um produto de descarga e gradiente, e bancos resistentes
a erosão (Makaske 2001).
As idades obtidas para os terraços mais antigos dos rios Negro e Solimões na área de
estudo permitem situar cronologicamente o inicio do desenvolvimento desses rios no
Pleistoceno Superior, o que anteriormente era admitido como Holoceno (Costa et al. 1978).
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7.5 INFLUÊNCIA DAS VARIAÇÕES EUSTÁTICAS DO NÍVEL DO MAR E
CLIMÁTICAS

NA

EVOLUÇÃO

SEDIMENTAR

DAS

PLANÍCIES

ALUVIAIS

PLEISTOCENAS
Ainda existem dúvidas de como a mudança do nível do mar pode afetar um sistema
fluvial e causar impactos sobre o regime de descarga ou liberação de sedimentos, fatores que
em grande parte são controlados a montante de um rio (Blum & Törnqvist 2000). Este
questionamente fica mais intrigante em bacias hidrográficas do interior continental, como na
porção ocidental da Bacia do Amazonas (área de estudo), distante cerca de 1.400 km do
Oceano Atlântico.
Grande parte dos estudos na Amazônia associa a construção dos terraços fluviais mais
antigos, situados a maiores altitudes, ao elevado nível de água do sistema fluvial amazônico,
em função das elevações do nível do mar no Pleistoceno, principalmente em torno de 100.000
anos AP (ver ítem 3.1). Entretanto, essa relação é empirica, já que não se tinha dados de
datação dos terraços fluviais amazônicos, e sua cronologia foi atribuída em função da
similatridade altimétrica com terraços marinhos da Europa, América do Norte e costa atlântica
da Patagônia. Entretanto, neste estudo, as idades de 66.250±370 a 59.700±7.200 anos AP
obtidas para os depósitos de terraços fluviais mais antigos da área de estudo, não coincidem
com os períodos de mais alto nível do mar, situados antes de 80.000 anos AP (Fig. 3.1). A
idade dos terraços coincide com o período de nível de mar mais baixo, cerca de 70 a 80 m
abaixo do atual, fator que pode ter contribuído para a diminuição do espaço de acomodação
(ver ítem 7.4) e propiciado a construção, principalmente por acresção lateral, dos terraços
fluviais mais antigos da área de estudo, associados ao Rio Solimões e Paraná do Ariaú. A
baixa taxa de agradação no sistema meandrante também favoreceu o desenvolvimento de
solos associados as barras em pontal, conforme enfatizado por Wright & Marriott (1993).
A associação dos terraços fluviais mais antigos da Amazônia com níveis de mar alto
há cerca de 100.000 anos AP, conforme enfatizado nos trabalhos anteriores, não é condizente
com o estilo meandrante desenvolvido por esses rios na época, já que níveis de mar alto
induzem ao aumento do espaço de acomodação e predomínio de deposição por acresção
vertical, mais característido do estilo anastomosado. Apesar das idades obtidas neste estudo
representarem momentos específicos da deposição de algumas barras em pontal que compõem
os terraços fluviais da região, permitem inferir o intervalo de tempo em que predominou o
estilo meandrante.
Além das variações climáticas maiores associadas aos períodos glaciais, mudanças
menores e mais constantes aparentemente ocorreram na Amazônia no Pleistoceno Superior,
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fato evidente pela recorrência de níveis de paleossolos em depósitos de barras em pontal do
terraço TS1, que indicam quebras na sedimentação. A idade de 64.100±8.000 a 59.700±7.200
anos AP obtida para esses depósitos coincide, em parte, com o período seco definido para a
Amazônia, entre 60.000 e 45.000 anos AP, na Serra dos Carajás, Pará (ver ítem 3.2) e
justificaria a intensa pedogênese desenvolvida em alguns níveis estudados (Fig. 5.27).
Entretanto, a freqüência de períodos secos de curta duração nesta época pode ter sido bem
maior, se comparada com a mesma freqüência de períodos mais secos definidos em tempos
mais recentes para a Amazônia Ocidental e Central, entre 9.000 e 400 anos AP (ver item 3.2),
e justificaria o desenvolvimento pouco expressivo de pedogênese em níveis recorrentes dos
paleossolos estudados (Figs. 5.21 e 5.22).
7.6

EVOLUÇÃO

TECTONO-SEDIMENTAR

PLEISTOCENA

DA

ÁREA

DE

CONFLUÊNCIA ENTRE OS RIOS NEGRO E SOLIMÕES
A história geológica cretácea-cenozóica do Rio Amazonas relaciona-se com a
evolução tectônica andina, influenciadora dos fenômenos de soerguimento e subsidência
tectônica

das

bacias

amazônicas.

Evidências

sedimentológicas

e

paleontológicas

demonstraram que em tempos pré-miocênos a drenagem do norte da América do Sul foi
muito diferente da atual. Durante o Neógeno inferior, a drenagem no interior das bacias do
Amazonas e Solimões migrava para oeste e noroeste, em direção ao protopacífico e, como
resultado do soerguimento do paleo-Andes, este padrão mudou para a configuração atual,
preferencialmente para leste (Hoorn et al. 1995, Costa et al. 2001). Frayley et al. (1988) e
Potter (1997) propuseram como limite o Mioceno Médio para a inversão das bacias de
drenagem Amazonas e “Sanozoma” (Amazonas escrito ao contrário). Os registros de um
grande lago no interior da Amazônia durante esta fase de inversão tem sido aventado com a
descoberta de um sistema deltaico que não ultrapassa o Arco de Purus, limite entre as bacias
do Amazonas e Solimões, durante o Mioceno Inferior (Veja et al. 2006, Mapes et al. 2006).
Essa nova descoberta tem direcionado o pensamento de que a reversão ocorreu em tempos
pleistocenos e que a deposição da Bacia do Solimões foi sem duvida bem diferente da
ambiência sedimentar da Bacia do Amazonas, esta muito mais fluvial e sujeita a recorrência
de exposição subaérea, como indicado pela ocorrência de níveis lateríticos (Horbe et al. 2001,
Costa 1991, Fernandes Filho et al. 1997).
O modelo de evolução proposto para a Amazônia Ocidental por Rossetti et al. (2005)
coloca uma barreira geográfica na região de Manaus, elevada do Mioceno Inferior a Médio ao
Plio-Pleistoceno, principalmente em função da ausência de unidades miocena e plio-
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pleistocena na parte mais central da Bacia do Amazonas, que não permitiu a associação de
unidades da mesma idade com as partes ocidental e oriental da Amazônia, apesar de no
referido estudo ser citado a presença de depósitos Pós-Barreiras (Plio-Plistoceno) entre
Manaus e o Arco de Gurupa. Entretanto, trabalhos mais recentes identificaram a presença de
unidades de idade miocena (Formação Novo Remanso) leste (Rozo et al. 2005) e oeste (Dino
et al. 2006) de Manaus.
O modelo de evolução proposto neste estudo, conforme ilustrado nos blocos
diagramas da figura 7.6, tem como foco principal os aspectos da sedimentação fluvial
pleistocena nas bacias dos rios Negro e Solimões e grábens associados, estes últimos já
discutidos individualmente nas figuras 5.59 e 5.61.
No Cretáceo (Aptiano-Cenomaniano) depositou-se a Formação Alter do Chão, em
condições de clima mais seco que o atual, em ambiente fluvial, cujo curso de drenagem
migrava para oeste. Sua deposição foi seguida por um período de quiescência tectônica e
mudança para um clima mais úmido, que favoreceu o desenvolvimento do paleossolo
laterítico (SD1), provavelmente no Paleoceno-Eoceno. O período de estabilidade permaneceu
até o Mioceno Inferior, quando esforços distensionais de direção geral NE-SW formaram
grandes depressões tectônicas de direção NW-SE na região, onde se instalaram rios
meandrantes que depositaram os sedimentos fluviais da unidade inferior da Formação Novo
Remanso, seguida de novo período de estabilidade tectônica, ainda no Mioceno Inferior, que
favoreceu o desenvolvimento do paleossolo laterítico SD2. Nova retomada da sedimentação
no sistema meandrante depositou a unidade superior da Formação Novo Remanso, seguida de
novo período de estabilidade tectônica, no Mioceno Superior - Plioceno, que permitiu o
desenvolvimento do paleossolo laterítico SD3 (Estágio 1).
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Novo regime distensional no Pleistoceno Inferior promoveu a reativação de falhas no
substrato cretáceo e mioceno, de direção geral NW-SE e NE-SW e, pouco depois de 400.000
anos AP, a atividade dessas falhas ensejou a implantação dos proto rios Negro e Solimões e
abertura de 4 grábens (GPA, GCP, GCC e GLM) (Estágio 2). O contínuo abatimento de
blocos controlados por essas falhas propiciou a geração de espaço de acomodação originando
as bacias dos rios Negro, Solimões e aquelas situadas nos quatro grábens, que se tornaram
então importantes sítios de acumulação de sedimentos (Estágio 3). Não se sabe ainda quando
teve início a sedimentação nessas bacias. Sabe-se que ela é mais nova do que 400.000 anos
AP e que as idades mais antigas obtidas para os sedimentos que as preenchem remontam há
66.000 anos AP. Ainda no estágio 3, o Rio Solimões começa a desenvolver um sistema
meandrante com extensa planície de inundação, que influência no preenchimento do GPA e
GLM. O Rio Negro permanece com seu estilo retilíneo, encaixado em rochas do
embasamento, influenciando a sedimentação no GPA, GCP e GCC, na sua margem sul. O
preenchimento do GPA e GCC tem inicio com depósitos de crevasse splay, em planície
aluvial restrita associada a canais secundários e lagos, enquanto que o GCP e GLM
funcionaram como grandes áreas alagadas e isoladas, onde predominou a sedimentação por
finos de suspensão.
Com o aumento do espaço de acomodação, em função da contínua subsidência de
blocos, ocorreu a total implantação do sistema meandrante do Rio Solimões, com amplo
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desenvolvimento de planície aluvial que preenche toda a área da bacia, até cerca de 59.700
anos AP (Estágios 4 e 5). Nestes estágios, os basculamentos dos assoalhos do GPA e GCC
para E-NE criaram mais espaço de acomodação para a total implantação dos respectivos
sistemas meandrantes que preenchem os grábens, enquanto que os basculamentos dos
assoalhos do GCP, para SW (parte ocidental) e NE (parte oriental), e GLM, principalmente
para SW, permitiram seus preenchimentos por finos de suspensão.
A contínua migração do Rio Solimões para sul e norte, em determinados trechos,
provavelmente em função de basculamento de blocos tectônicos, levou à degredação e
abandono de planície de inundação, com o conseqüente desenvolvimento de 3 níveis de
terraços fluviais de distribuição assimétrica (Estágios 6 e 7), até cerca de 6.600 anos AP.
Nestes estágios, a contínua migração do Paraná do Ariaú para leste, também conduziu à
degradação e abandono da planície de inundação, com desenvolvimento de extenso terraço
fluvial, que ocupou toda a porção leste do GPA, e desenvolvimento planície aluvial ativa na
porção leste do gráben. A partir do estágio 6 se torna mais freqüente a atuação de sismos nesta
região, que originaram deformações em camadas (sismitos) nos terraços intermediário e
inferior do Rio Solimões. Conforme os terraços fluviais foram sendo formados, a implantação
de vegetação e processos de dissecação e pedogênese foram atuando sobre as unidades então
expostas.
A partir do 6.000 anos AP, com a mudança de clima mais seco para úmido na
Amazônia, e conseqüente implantação de vegetação mais densa, as margens do canal do Rio
Solimões foram fitoestabilizadas e o canal passou a desenvolver um estilo anastomosado,
truncando os depósitos do terraço inferior e isolando ilhas ao longo do canal (Estágio 8). A
ascenção holocena do nível do mar também contribuiu com muita carga em suspensão nesta
região, o que tornou as margens dos canais mais coesas, ajudando na sua fixação, e a intensa
sedimentação bloqueou a desembocadura dos tributários, formando os lagos de vales
bloqueados. As inundações periódicas levaram ao intenso retrabalhamento desta planície por
canais secundários, que ao desaguarem nos lagos formaram deltas. No GPA, a nova planície
aluvial ocupa toda a sua porção leste, e o Paraná do Ariaú, que recebe imensa carga
sedimentar do Rio Solimões, ao desaguar no Rio Negro desenvolveu feição de delta.
A figura 7.7 mostra os principais processos e eventos relacionados à sedimentação na
região central da área geográfica da Bacia do Amazonas.
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8 CONCLUSÕES
O estudo na região de confluência entre os rios Negro e Solimões foi baseado em
levantamentos de campo, análise de produtos de sensores remotos e fotografias aéreas (que
enfatizaram as relações geomórfológicas) e análises sedimentológicas, estratigráficas e
estruturais, assim como no grau relativo de intemperismo e de pedogênese nas unidades
sedimentares pleistocenas. Na elaboração do quadro estratigráfico regional, as superfícies de
descontinuidades, representadas principalmente por paleossolos lateríticos, serviram como
guias estratigráficos locais, importantes na delimitação dos principais unidades, em conjunção
com dados de idade obtidos por LOE, RAS e palinologia.
Na Amazônia Ocidental e Central, os depósitos do Pleistoceno Superior (que
correpondem principalmente a terraços fluviais) e os de planície fluvial ativa, têm sido
delimitados em alguns estudos e oferecem uma excelente oportunidade para estudar os longos
registros de evolução da planície de inundação e pedogênese aluvial na Amazônia. Entretanto,
a individualização cronológica das unidades sempre foi dificultada em função dos poucos
dados de datação, e a estratigrafia proposta para essas unidade sempre foi baseada em dados
altimétricos, morfológicos e intempéricos, o que dificulta sua correlação com outras regiões
intra-basinais.
Nesse sentido, as principais conclusões do presente trabalho podem ser assim
enumeradas:
a) a caracterização estratigráfica de depósitos comprovadamente do Mioceno Médio a
Superior (Formação Novo Remanso) na porção ocidental da Bacia do Amazonas, cuja idade
foi confirmada por palinologia (Dino et al. 2006), e limitados por superfícies de
descontinuidades; a parte superior desta unidade, datada neste estudo, pode ser correlata a
porção média a superior da Formação Barreiras da Amazônia Oriental, e a parte inferior, sem
dados de datação, pode ser correlacionada a parte inferior da Formação Barreiras e parte
superior da Formação Pirabas; a ocorrência descontínua desta unidade sobre rochas cretáceas
pode estar associada à deposição em depressões isoladas onde se desenvolveram sistemas
fluviais meandrantes;
b) foram individualizadas 4 superfícies de descontinuidades, definidas principalmente por
paleossolos lateríticos, que limitam as principais unidades sedimentares cretácea, miocena e
pleistocena; o paleossolo (SD1), mais antigo, ocorre no topo da unidade cretácea (Formação
Alter do Chão); os paleossolos SD2 e SD3, ocorrem no topo das unidades inferior e superior
da Formação Novo Remanso, respectivamente; o paleossolo (SD4), mais novo da região,
ocorre no topo de terraços fluviais pleistocenos mais antigos da região de estudo;
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c) o desenvolvimento do paleossolo (SD4), sobre terraços fluviais datados em cerca de 60.000
anos AP, permite posicionar o seu desenvolvimento na segunda metade do Pleistoceno
Superior e traz implicações sobre o tempo estimado para a formação de um perfil laterítico
imaturo; a exposição subaérea dos terraços mais antigos pode ser indicada entre 10.000 a
40.000 anos AP, que é o intervalo de maior rebaixamento do nível mar e fase climática mais
seca, com consequente recuo da floresta, que teria permitido a exposição destes terraços e o
início da fase de laterização, que continua até hoje; este intervalo de 30.000 anos pode ser
interpretado como o tempo de exposição necessário para o desenvolvimento do paleossolo
imaturo (DS4) estudado, bem inferior ao tempo de 0,5 a 1,0 Ma referido na literatura; assim,
pode-se supor que a formação de um perfil lateritico imaturo possa ser antes relacionada com
a disponibilidade dos elementos químicos do que com o tempo de formação.
d) 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;
e) a reativação de falhas no substrato cretáceo e mioceno por esforções distensionais no
Pleistoceno influenciou na configuração morfológica da área de estudo, e permitiu a
implantação e desenvolvimento das bacias dos rios Negro e Solimões e grábens;
f) durante sua evolução, no Pleistoceno Superior, o Rio Negro sempre apresentou estilo
fluvial retilíneo, encaixado em rochas do embasamento cretáceo e mioceno, com
desenvolvimento de planície aluvial restrita, associada a depósitos no GCP e GCC, na sua
margem sul; a idade de cerca de 40.000 anos obtida para esses depósitos permite considerar
que o Rio Negro já tinha esse percurso desde esse período, descartando a possibilidade de seu
antigo curso estar associado ao GPA; além disso, a profundidade de cerca de 20 m do GPA
não é compatível com a profundidade do canal do Rio Negro na região de Manaus, em torno
de 100 m e a compatibilidade química entre os depósitos da planície aluvial do Rio Solimões
e Paraná do Ariáu mostra a grande influência do aporte sedimentar do Rio Solimões no
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preenchimento do GPA, desde sua formação;
g) a planície aluvial do Rio Solimões é constituída por 3 níveis de terraços fluviais de
distribuição assimétrica, que apresentam morfologia deposicional de barras de acresção lateral
com EHI, que é indicativa da migração de canais meandrantes de várias magnitudes,
predominante entre 64.100±8.000 e 6.600±800 anos AP, quando então começou a se
implantar na região o sistema anastomosado, provavelmente em função da subida do nível do
mar e intensa deposição por agradação por finos de suspensão e mudança para clima mais
úmido, com fitoestabilização das margens, que restringiu a migração do canal;
h) dados morfológicos, estruturais e sedimentológicos permitem considerar evoluções
distintas no desenvolvimento e preenchimento dos grabens; no GPA, o maior da região, o
basculamento do substrato para E-NE criou espaço de acomodação para a implantação do
sistema fluvial meandrante do Paraná do Ariaú, com desenvolvimento de 2 níveis de terraços
fluviais de distribuição assimétrica para leste; no GCC, o basculamento do assoalho do
substrato para NE, criou espaço de acomodação para a implantação de um pequeno sistema
fluvial meandrante, mais restrito do que no GPA; no GCP e GLM, o basculamento dos
assoalhos dos substratos criou espaço de acomodação para a implantação de sistemas
lacustres restritos, onde predominou a sedimentação por suspensão; a irregularidade do
substrato do GCP, que exibe feições de escalonamentos abruptos, e inversão de depocentros,
refletidos inclusive na morfologia do relevo atual, é uma evidência que corrobora com a
atuação da tectonismo recente na formação dos grabens, que se reflete também na assimetria
do substrato e permite classifica-los como hemigrabens;
i) os lagos de vales bloqueados são formados em função da interação entre sedimentação e
movimentos neotectônicos; a influência tectônica é bem evidente pela irregularidade dos
substratos dos lagos de vales bloqueados (Manacapuru e Rio Preto da Eva), que exibem horts
e grabens balizados por falhas, além da ausência de bloqueio por barras fluviais na
desembocadura de alguns tributátios afogados;
j) a idade de 66.250±370 a 59.700±7.200 e anos AP obtida para o terraços fluviais mais
antigos da área de estudo coincide com os períodos de nível de mar baixo, cerca de 70 m
abaixo do nível atual, com diminuição do espaço de acomodação e menor agradação vertical,
fatores importantes no desenvolvimento de sistemas fluviais meandrantes;
k) paleossolos bem desenvolvidos, com abundantes estruturas pedogenéticas, em depósitos de
barras em pontal do terraço superior (TS1) do Rio Solimões, datados de 64.100±8.000 e
59.700±7.200 anos AP, são compatíveis com os períodos secos definidos para a Amazônia
(entre 60.000 e 45.000 anos AP); entretanto, a recorrência de níveis de paleossolos nessas
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barras, com desenvolvimento pouco expressivo de estruturas pedogenéticas, indica também
uma maior freqüência de períodos secos de curta duração, que influenciaram na deposição das
barras em pontal;
l) as 3 camadas deformadas principalmente por liqüefação, em depósitos de barras em pontal
dos terraços TS2 e TS3 do Rio Solimões, representam 3 eventos de paleosismicidade (com
magnitude provavelmente ao redor de 6) que ocorreram na Amazônia entre 59.000 e 6.000
anos AP, e representam os primeiros registros desta natureza em sedimentos da Bacia do
Amazonas.

