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RESUMO: O Neógeno foi um período onde importantes modificações ocorreram na  Amazônia 
ocidental devido ao soerguimento da Cordilheira andina. Entre os aspectos mais conhecidos 
está a formação de um sistema de áreas alagadas com vasta extensão geográfica, conhecido 
como o Sistema Pebas, que durou de aproximadamente 20 até 10 milhões de anos. Com a 
intensificação da orogenia, as bacias do ocidente amazônico foram progressivamente 
preenchidas, o que culminou no desaparecimento do Sistema Pebas e inversão dos padrões 
de drenagem. Nesse período ocorreu o nascimento do Rio Amazonas e  escoamento para 
leste. A Amazônia ocidental foi bem estudada na década de 1970 pelo CPRM (Serviço 
geológico do Brasil) que buscava quantificar jazidas de linhito e, para isso, perfurou quase uma 
centena de testemunhos na região. Um deles foi aqui estudado a fim de caracterizar os 
ambientes predominantes durante o Mioceno. Para atingir o objetivo, foram utilizados dados 
geofísicos - Raio Gama (RG), Potencial Espontâneo (SP) e Resistividade (R), análises 
palinológicas e descrição litológica do testemunho 1AS-33-AM. O poço possui 404,15 metros 
de profundidade e perfurou duas unidades: uma quaternária (de 2,3 metros ao topo) e a 
Formação Solimões. A litologia na base até 184 metros é composta de camadas sedimentares 
mais finas com raros níveis de arenito. Na porção superior há variação granulométrica desde 
camadas argilosas a vários pacotes areníticos intercalados. A perfilagem geofísica apresenta 
dois padrões identificáveis, da base até aproximadamente 190 metros com valores altos de 
Raio Gama e Resistividade espelhada, apontando camadas com grandes teores de argila e um 
possível ambiente deposicional de baixa energia. Na seção superior as linhas aparecem mais 
irregulares, com diminuição no RG e aumento nos valores geoelétricos, indicando presença de 
camadas com maior quantidade de areia ou silto-areníticas e mudanças cíclicas entre dois 
ambientes, o de baixa energia e o de alta energia. A inclinação das linhas geofísicas é 
observada, no RG começando na base com valores mais altos e tendendo a diminuir até o 
topo, e Resistividade de maneira oposta, na base com valores mais baixos e culminando com 
valores mais altos no topo. O pólen Mauritidites franciscoi mostrou picos de abundância na 
parte inferior do testemunho, com Resistividade baixa quando comparado com outros 
palinomorfos. Grimsdalea magnaclavata marcou picos de abundância na parte superior do 
testemunho quando o RG apresenta também valores mais altos e Resistividade mais baixa 
quando comparados com o poço todo. Monoporopollenites annulatus apresentou um pico 
apenas, em 137 metros, com valores de RG e Resistividade baixos. A paleoecologia inferida 
para estas espécies é de pântanos e banhados para M. franciscoi e florestas mais dinâmicas 
para os outros palinomorfos. Os resultados conjuntos entre geofísica, sedimentologia e 
palinologia apontaram dois principais paleoambientes, um de baixa energia associada ao pólen 
de palmeira M. franciscoi e um de alta energia associado a alta quantidades do pólen de 
gramínea M. annulatus. 
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