
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 
 

LENHOS FOSSILIZADOS DA SEQUÊNCIA SEDIMENTAR NEÓGENA 
AFLORANTE NA MARGEM DIREITA DO RIO NEGRO, AMAZÔNIA CENTRAL  

 
Soares, E.A.A.1; Custódio, M.A.1; Almeida, T.A. 1; Cavalcante, V.L.G. 1                                                                            

1Universidade Federal do Amazonas 

 
RESUMO: O relevo das regiões de Manaus e Iranduba, porção central da Bacia do Amazonas, 
é sustentado por rochas siliciclásticas da unidade neógena, denominada informalmente de 
Formação Novo Remanso, que recobre nesta região a unidade cretácea (Formação Alter do 
Chão). Estas formações exibem litologias semelhantes, sendo constituídas principalmente por 
arenitos, pelitos e conglomerados, representativos de paleoambiente deposicional fluvial e 
exibem suas melhores exposições aflorantes nas margens dos rios Negro e Solimões. O 
contato geológico entre essas formações é brusco, marcado por superfície irregular, que se 
destaca  pela concentração de óxidos e hidróxidos de ferro. Por vezes, a individualização 
destas unidades em afloramentos, bem como a definição da relação de contato, tem sido 
dificultada em função da extensa cobertura de vegetação e pedogênese que oblitera a 
mineralogia e estruturas sedimentares. Dados de subsuperfície indicam que a relação de 
contato entre essas formações, se estende por cerca de 300 km, entre as cidades de Manaus e 
Itacoatiara (AM). Na Vila de Paricatuba, margem direita do Rio Negro, o contato entre as 
formações Novo Remanso e Alter do chão é bem definido em afloramento e se destaca pela 
ocorrência de lenhos fossilizados na base da unidade miocena. Em geral, os lenhos 
apresentam coloração superficial marrom amarelada a marrom escuro, são compactos, 
resistentes, alongados e retilíneos, com tamanhos variados, atingindo até 21 cm de 
comprimento, com diâmetros variando entre 0,6 a 8,5 cm. Alguns lenhos mostram-se 
achatados, com bordas arredondadas e formas elípticas, sendo que internamente, grande 
parte apresenta linhas de crescimento, por vezes incompletas, além de estrias radiais. 
Associado aos lenhos ocorrem fragmentos com aparência de cascas, bem fragmentados, com 
tamanhos que variam entre 2 a 4 cm. Os lenhos estão imersos em matriz arenosa mal 
selecionada, fina a grossa, predominantemente quartzosa, onde os grãos variam de 
subarredondados a angulosos, com cimento ferruginoso. Como o paleoambiente deposicional 
descrito para a unidade neógena é o fluvial meandrante, provavelmente, os lenhos e cascas 
estão inseridos em barras fluviais, cujo aspecto fragmentado com bordas arredondadas dos 
mesmos, pode ser indicativo de retrabalhamento pela dinâmica fluvial. O posicionamento 
estratigráfico e os aspectos texturais dos lenhos descritos na Vila de Paricatuba se 
correlacionam aos estudados na localidade Novo Remanso (margem esquerda do Rio 
Amazonas), cujo processo de fossilização foi substituição por goethita, com base nos métodos 
de Fluorescência de Raios-X (FRX), Difração por Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV).  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: LENHOS FOSSILIZADOS, BACIA DO AMAZONAS, NEÓGENO. 


	LENHOS FOSSILIZADOS DA SEQUÊNCIA SEDIMENTAR NEÓGENA AFLORANTE NA MARGEM DIREITA DO RIO NEGRO, AMAZÔNIA CENTRAL
	Soares, E.A.A.1; Custódio, M.A.1; Almeida, T.A. 1; Cavalcante, V.L.G. 1
	1Universidade Federal do Amazonas
	RESUMO: O relevo das regiões de Manaus e Iranduba, porção central da Bacia do Amazonas, é sustentado por rochas siliciclásticas da unidade neógena, denominada informalmente de Formação Novo Remanso, que recobre nesta região a unidade cretácea (Formaçã...
	PALAVRAS-CHAVE: LENHOS FOSSILIZADOS, BACIA DO AMAZONAS, NEÓGENO.



