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RESUMO - O contexto estratigráfico da porção oeste da Bacia do Solimões, na zona limítrofe entre Brasil, Peru e Colômbia, foi
elaborado com base em dados de 9 logs de sondagem (P1 a P9) do Projeto Carvão no Alto Solimões. Com os dados geológicos
(testemunhos) e geofísicos (Raios Gama, Resistividade e Potencial Espontâneo) foi elaborada a seção geológica A-A’, de direção geral
SW-NE, com cerca de 400 km de extensão, onde foram definidas as espessuras e limites das formações Solimões (Mioceno-Plioceno)
e Içá (Plioceno-Pleistoceno) e Depósitos Quaternários. A Formação Solimões exibe continuidade lateral nas sondagens P1 a P9 e
espessura em torno de 332 metros, sendo constituída por intercalações de pelitos e arenitos, com calcários, linhitos e conglomerados
subordinados, que exibem padrões de adelgaçamento, espessamento e interdigitação. A Formação Içá ocorre principalmente na porção
leste da seção, sendo predominantemente arenosa, com raras intercalações de pelitos e linhitos e espessura variando entre 30 a 55m,
recoberta por delgados depósitos Quaternários, compostos de areia e lama (silte e argila), com espessura de até 16 metros. Perfis
geofísicos proporcionaram padrões de eletrofácies e em conjunto com dados litológicos permitiram a individualização dos limites
estratigráficos e das litofácies internas, que foram correlacionados nos perfis analisados.
Palavras-chave: Bacia do Solimões. Neógeno-Quaternário. Formação Solimões. Formação Içá. Perfis geofísicos. Eetrofácies.
ABSTRACT - The stratigraphic context of the western Solimões Basin, in the border area between Brazil, Peru, and Colombia, was
based on nine (9) wells (P1 to P9) from the Alto Solimões Carvão Project. With the geological data (well logging) and geophysical
data (Gamma Rays, Resistivity, and Spontaneous Potential) was elaborated the geological section A-A’, with SW-NE direction and
about 400 km of extension, where was defined the thicknesses and boundaries of Solimões (Miocene-Pliocene) and Içá (PliocenePleistocene) formations and the Quaternary Deposits. The Solimões Formation, exhibits lateral continuity in the P1 to P9 and 332
meters thickness, being comprised by pelites and sandstones interbedded, with limestone, lignites and subordinate conglomerates, that
exhibit patterns of thinning, thickening and interdigitation. The Içá Formation occurs in the eastern portion of the section, being
predominantly sandy, with rare intercalations of pelitos and lignites and thickness varying between 30 to 55m, covered by thin
Quaternary deposits, composed by sand and mud (silt and clay), with a thickness of up to 16 meters. Geophysical profiles provided
electrofacies patterns and, together with lithological data, allowed the individualization of stratigraphic limits and internal lithofacies,
which were correlated in the analyzed profiles.
Keywords: Solimões Basin. Neogene-Quaternary. Solimões Formation. Içá Formation. Geophysical profiles. Electrofacies.

INTRODUÇÃO
A Bacia do Solimões apresenta limites geológicos e estruturais bem definidos, sendo internamente subdividida pelo Arco de Carauari nas
sub-bacias do Jandiatuba e Juruá (Caputo & Silva,
1990) (Figura 1). Na sub-bacia de Jandiatuba,
foco deste estudo, afloram rochas das formações

Solimões (arenito, argilito e linhito) e Içá (arenito,
argilito, linhito e turfa), além de Depósitos
Quaternários e Aluvionares (areia, silte, argila e
cascalho) (CPRM, 2010).
Estudos geológicos de superfície e subsuperfície nesta sub-bacia não atingiram o nível de
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detalhe necessário para a individualização das
unidades sedimentares miocenas-pliocenas, principalmente em função da dificuldade de acesso,
densa cobertura de vegetação e solo, escassez de
dados palinológicos e geofísicos, além de restrições legais à prospecção em áreas indígenas,
conforme enfatizado por Eiras et al. (1994).
Além disso, existem também controvérsias sobre
a idade das formações Solimões e Içá,
posicionadas em intervalos distintos do Mioceno
ao Pleistoceno (CPRM, 2010; Nogueira et al.,
2013; Silveira & Souza, 2015). As contribuições
científicas acerca das correlações estratigráficas
das unidades sedimentares cretáceas-quaternárias da Bacia do Solimões são baseadas em
dados de superfície (Caputo & Silva, 1990;
CPRM, 2010; Nogueira et al., 2013), além de

dados hidrogeológicos de subsuperfície no
Sistema Aquífero Içá-Solimões (SAIS) na
Província Petrolífera de Urucu (Galvão et al.,
2012, 2020).
Merece destaque o Projeto Carvão no Alto
Solimões (Maia et al., 1977), realizado pelo
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), em 1975 e
1976, que realizou 84 sondagens com o intuito de
delimitar o potencial linhítico da porção ocidental
do Estado do Amazonas, na zona limítrofe entre
Brasil, Peru e Colômbia.
Para a definição do arcabouço estratigráfico
da sub-bacia de Jandiatuba, porção oeste da
Bacia do Solimões, foi confeccionada a seção
geológica A-A’ de orientação geral SW-NE, com
aproximadamente 400 km de extensão, abrangendo os municípios de Tabatinga e Jutaí (Figura 1).

Figura 1 - Porção norte da América do Sul, com destaque para a zona limítrofe Peru, Colômbia e Brasil, nos limites do
Estado do Amazonas. O detalhe A ilustra os limites estruturais da Bacia do Solimões, com a subdivisão das sub-bacias
de Juruá e Jandiatuba separadas pelo alto estrutural de Carauari, e o detalhe enfatiza a localização da seção geológica AA’ e as sondagens estudadas (P1 a P9). Fonte: Miranda (2005) e Linhares et al. (2017).

Foram utilizados dados geológicos e geofísicos
de nove sondagens do projeto de Maia et al.
(1977), onde foi possível identificar os limites
estratigráficos entre as formações Solimões e Içá
e Depósitos Quaternários (Holoceno), definidos
pelas superfícies-chave de descontinuidades S1 e
S2, respectivamente.
Merece destaque a expressiva continuidade
lateral dos depósitos da Formação Solimões,
com espessura média de 330 metros nas sondagens do trecho analisado, sendo recoberta por
depósitos descontínuos da Formação Içá e
Depósitos Quaternários. Apesar do aspecto
612

descontínuo e espessura pouco expressiva dos
depósitos da Formação Içá na porção oeste da
Bacia do Solimões, a litocorrelação com
depósitos da porção leste permite inferir a
expressiva cobertura pliocena-pleistocena da
Amazônia Ocidental.
Além disso, a continuidade lateral das superfícies-chave obtida nas sondagens permitiu a
correlação com paleossolos lateríticos da Bacia
do Amazonas e da plataforma Bragantina e do
Pará, cuja gênese pode estar associada a eventos
de soerguimentos regionais na Amazônia. Considerando a escassez de dados geológicos de
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detalhe da Amazônia Ocidental, a integração de
dados litológicos e geofísicos de superfície e
subsuperfície da cobertura sedimentar neógena-

quaternária da Bacia do Solimões, representa
uma ferramenta importante para estudos estratigráficos regionais.

CONTEXTO GEOLÓGICO
A Bacia do Solimões, localizada no Cráton argilitos, siltitos e arenitos (Santos, 2018),
Amazônico, apresenta uma área aproximada de contendo moluscos e vegetais (Hoorn, 1994b).
No entanto, estudos micropaleontológicos,
450.000 km² e pertence à Província Fanerozoica
(Eiras et al., 1994; Wanderley Filho et al., 2007; atestam influências marinhas nos níveis mais
Serra, 2010), sendo limitada a oeste pelo Arco inferiores (Mioceno) desta formação, com a
Iquitos e a leste pelo Arco Purus, que a separam presença de táxons transicionais-marinhos (Hoorn,
das bacias do Acre e do Amazonas, respectiva- 1993; Wesselingh et al., 2002; Vonhof et al., 2003;
mente. Ao norte e sul é bordejada, respectiva- Silveira, 2005; Linhares et al., 2011; Boonstra et
mente, pelos Escudos das Guianas e Escudo al., 2015). Posteriormente, Silveira & Souza (2015)
Brasileiro e, internamente, é subdividida nas sub- identificaram depósitos pliocenos na Formação
bacias de Juruá e Jandiatuba, separadas pelo Arco Solimões, depositados em um contexto transide Carauari (Galvão et al., 2012) (Figura 1A).
cional. Sobreposto a Formação Solimões, Maia
O preenchimento da Bacia do Solimões et al. (1977) identificaram depósitos da cobertura
iniciou no Paleozoico, com a deposição de quatro quaternária, compostos por arenitos não fossilísequências posicionadas entre o Ordoviciano e feros com intercalações de pelitos e linhitos, os
Permiano, seguido pelo magmatismo Penatecaua quais foram associados a um ambiente fluvial,
(Triássico).
denominados de Formação Içá, em função da sua
O aporte sedimentar retomou no Cretáceo ocorrência no rio homônimo.
com a deposição da Formação Alter do Chão e
Posteriormente, os depósitos foram associados
durante o Mioceno com a Formação Solimões, ao ambiente flúvio-lacustre (Silveira & Souza,
que compõem o Grupo Javari (Caputo, 1991; 2015; 2016) e posicionados por palinologia no
Eiras et al., 1994; Hoorn, 1994a; Wanderley Pleistoceno (Silveira, 2005; Silveira, 2015;
Filho et al., 2007; Linhares et al., 2017).
Silveira & Souza, 2015) e no Plioceno (Nogueira
Durante o Cenozoico, a bacia apresentou mu- et al., 2013).
danças ambientais e do preenchimento sedimentar
Na porção leste da Bacia do Solimões,
que refletiram a influência da Orogenia Andina, Nogueira et al. (2013) identificaram conjuntos
a qual transformou toda a paisagem amazônica, de fácies sedimentares das formações Solimões
assim como sua fauna e flora (Hoorn & e Içá. Na primeira foram definidas as fácies AF1
Wesselingh, 2010; Hoorn et al., 2010). O (pelitos laminados com restos vegetais, matéria
soerguimento Andino gerou uma subsidência de orgânica e carvão), AF2 (arenitos finos com
flexura nas regiões orientais da Cordilheira, estratificação plana a ondulada, laminação cruzada
formando bacias foreland e, consequentemente, e estruturas de deformação) e AF3 (arenitos e
gerou espaço de acomodação para a deposição da pelitos formando pares de estratificação heteroFormação Solimões, em ambientes de lagos e lítica inclinada), características de um paleoamcanais fluviais nas bacias do Solimões e Acre biente flúvio-deltaico.
Na segunda, foram identificadas as fácies AF4
(Hoorn & Wesselingh, 2010; Roddaz et al., 2010;
Shephard et al., 2010; Bezerra & Ribeiro, 2015; (arenito fino a médio intercalado com pelito e,
Linhares et al., 2017).
localmente, conglomerado) e AF5 (arenito fino
Estudos paleontológicos e sedimentológicos a médio com estratificações plano-paralela e
em afloramentos da Formação Solimões indi- cruzada), relacionados a depósitos de barra em
caram que as camadas superiores dessa pontal de sistema fluvial sinuoso. Em afloraformação, datadas do Mioceno Superior, mentos da região do Arco de Purus, Nogueira et
depositaram em ambiente continental, dominado al. (2013) definiram o contato entre as
pela avulsão de rios associados a um sistema formações Solimões e Içá como inconformideltaico (Latrubesse et al., 1997, 2010; Gross et dade, enquanto Maia & Marmos (2010) e Galvão
al., 2011, 2013; Paz et al., 2015; Nogueira et al., et al. (2012) classificaram como brusco e
2013). Internamente, esta formação é constituída discordância angular na análise de furo de
principalmente por intercalações rítmicas de sondagem (Figura 2).
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Figura 2 - Relações de contato entre as formações Solimões e Içá, em afloramentos (Detalhes A e B, modificados de
Nogueira et al., 2013) e sondagem (Detalhe C, modificado de Maia & Marmos, 2010) na Bacia do Solimões.

MATERIAIS E MÉTODOS
A análise de dados geológicos e geofísicos de geofísicos representam graficamente a variação
nove furos de sondagem (siglas P1 a P9) do do parâmetro físico medido de cada método e a
Projeto Carvão no Alto Solimões (Maia et al., profundidade do poço. A interpretação teve como
1977), permitiram a confecção da seção geoló- base os contrastes entre as medidas, a geometria
gica A-A´, com cerca de 412 km de extensão na e forma dessas curvas denominadas por eletroporção oeste da Bacia do Solimões (Figura 1, fácies, as quais tem relação com a litologia e o
Tabela 1). Os perfis geofísicos (Resistividade-RE, parâmetro medido. Os dados permitiram definir
Potencial Espontâneo-PE e Raios Gama-RG) padrões de terminações de camadas, subdivisões
foram obtidos com os equipamentos das marcas internas nas litofácies e limites estratigráficos entre
Mount Sopris 2000 (sondagens P1, P2, P3, P4 e as unidades analisadas, visando definir as relações
P5) e Mount Sopris 3000 (sondagens P6, P7, P8 de empilhamento e os principais padrões geomée P9). As curvas obtidas a partir dos perfis tricos das curvas dos perfis geofísicos (Figura 3).
Tabela 1 - Parâmetros de identificação e perfilagens geofísicas empregadas nas sondagens do Projeto de Maia et al.
(1977). Siglas: PE-Potencial Espontâneo, RG-Raios Gama, RE-Resistividade, L-Litologia.
Furos
Siglas
Latitude Longitude
Cota(m)
Prof.(m)
Grafia-litologia
P1
1-AS-005-AM
4°29’ S
70°17’ W
79
284,40
PE, RG, RE, L
P2
1-AS-002-AM
4º21’ S
70º11’ W
83
282,40
PE, RG, RE, L
P3
1-AS-105-AM
4°15’ S
69°56’ W
70
337,50
PE, RG, RE, L
P4
1-AS-015-AM
4°01’ S
69°29’ W
67
240,50
PE, RG, RE, L
P5
1-AS-018-AM
4°06’ S
69°04’ W
79
332,50
PE, RE, L
P6
1-AS-026-AM
3º58’ S
68º05’ W
72
347,20
PE, RE, L
P7
1-AS-020-AM
3°25’ S
67°32’ W
73
201,50
PE, RG, RE, L
P8
1-AS-021-AM
3º12’ S
67º26’ W
64
250,00
PE, RG, RE, L
P9
1-AS-022-AM
3°15’ S
67°06’ W
60
349,50
PE, RG, RE, L

A perfilagem de poços, em geral, é utilizada
para proporcionar informações sobre a sequência
das rochas que foram perfuradas pela sondagem
mecânica a partir de medidas obtidas de algumas
propriedades físicas que são relacionadas às
propriedades geológicas como espessura e litologia
da formação, porosidade, permeabilidade, saturação de água, etc.. (Kearey et al., 2009).
A perfilagem é aplicada com mais de um
método geofísico de forma a obter assinaturas
geofísicas que se complementem e solucionem
ambiguidades e incertezas nos resultados. No
Projeto Carvão do Alto Solimões a execução de
perfilagem de poço teve o objetivo de posicionar
os limites de níveis não recuperados na
sondagem mecânica como também utilizar a
614

interpretação a partir dos perfis compostos para
cubagem das jazidas de carvão. (Maia et al.,
1977).
Por meio do perfil de resistividade (RE) e do
potencial espontâneo (PE) é possível delimitar
sequências arenosas intercaladas com pelitos
como também estabelecer a permeabilidade ou
porosidade da formação. O perfil raio gama
comum (RG ou CRG), permite diferenciar
camadas pelíticas e arenosas.
Nos poços analisados foram definidos sete
padrões específicos de curvas (linear, caixote,
funil, sino, simétrico, assimétrico e serrilhado)
baseados nas classificações de Serra (1986),
Rider (2000) e Kendall et al. (2005), que podem
refletir ambientes sedimentares distintos. As
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respostas de PE e RE nas unidades analisadas
foram mais significativas, onde foi possível
distinguir as geometrias, as eletrofácies relacionadas às litofácies e limites estratigráficos com
base nas relações entre a forma das curvas dos
perfis: Linear/Funil, Sino/Serrilhado, Caixote/Sino,
Serrilhado/Serrilhado, Funil/assimétrico, Serrilhado/Linear, Linear/Assimétrico, Assimétrico/

Simétrico (Figura 3).
Particularmente, as variações verticais dos
padrões ajudaram a definir os principais limites
(superfícies S1 e S2) entre as unidades litoestratigráficas neógena-quaternária, além de mudanças
internas de litofácies, onde foram identificados
os tipos brusco, concordante e gradacional
(Figura 3).

Figura 3 - Descrição dos principais padrões das curvas dos perfis geofísicos nas unidades estudadas, identificadas em
função das litologias.

Estudos como os de Lang (1986), Miall
(1990), Miall & Tyler (1991), Cant (1992) e
Paula e Silva et al. (2005) analisaram as formas
das curvas (RG, RE e PE) na correlação de poços,
pois a variação dos parâmetros geofísicos reflete
mudanças nas propriedades físicas das rochas,
representadas graficamente na variabilidade das

curvas registradas nas perfilagens e definindo as
eletrofácies. Neste estudo, dados geológicos e
bioestratigráficos de superfície e subsuperfície da
Bacia do Solimões, foram complementares aos
resultados dos perfis geofísicos e contribuíram na
definição dos parâmetros estratigráficos e
relações de contatos entre as formações Solimões
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e Içá e Depósitos Quaternários na sub-bacia de
Jandiatuba (Bacia do Solimões). A recorrência
vertical dos padrões (litológicos e geofísicos),

bem como o posicionamento estratigráfico das
unidades estudadas na seção permitiram a
correlação ao longo do trecho analisado.

RESULTADOS
Dados litoestratigráficos e padrões geofísicos
Na seção geológica A-A’ foi definido, da base
para o topo, o contexto estratigráfico das formações
Solimões e Içá, recobertas parcialmente por
Depósitos Quaternários relacionados ao trecho
do Rio Solimões com os tributários Içá, Jutaí e
Biá (Figura 4). A confecção da seção teve como
base a individualização prévia das unidades
apresentadas nos testemunhos de sondagens
individuais do Projeto de Maia et al. (1977), além
de estudos palinoestratigráficos regionais, como
Nogueira et al. (2013), Leandro et al. (2019) e
Jorge et al. (2019).
Formação Solimões
A Formação Solimões apresenta continuidade
lateral regular nas nove sondagens analisadas,
estendendo-se por aproximadamente 412 km no
trecho estudado, com espessura em torno de 332
metros em determinados trechos. É constituída
predominantemente por pelitos, apresentando
trechos com intercalações rítmicas de arenitospelitos, além de camadas esparsas e delgadas de
linhito, carbonato e conglomerado, individualizadas nas fácies Pm (Pelito maciço) e PAp
(Pelito-Arenito com estratificação plano paralela).
As fácies dispõem-se intercaladas formando
faixas contínuas que se estendem por dezenas de
quilômetros e exibem espessura que varia de 35
até 162 metros e, por vezes, apresentam feições
laterais de espessamento, adelgaçamento e
interdigitação (Figura 4).
A fácies Pm é constituída predominantemente
por pacotes espessos de pelitos, com espessuras
bem representadas nas sondagens P3 (112m, cota
-33 a -145m) e P2 (75m, cota 83 a 08m; 120m,
cota -15 a -135m).
Apresenta esparsas intercalações de arenito
fino, linhito e carbonato, de espessuras e continuidade laterais variáveis, que definem feições
lenticulares. As intercalações de arenito apresentam até 35m de espessura (P3, cota -75 a -110m),
enquanto as de linhito (P1 cota -85m, P2 cota 105m) e carbonato (P2 cota -82 m, P4 cota 32m,
P5 cota -244m) apresentam espessuras de até 4m.
A fácies PAp é composta principalmente por
intercalações rítmicas de pelito-arenito, que
exibem espessuras variáveis, e definem um
padrão geral de estratos planares, conforme
616

ilustrado nas sondagens P5 (cota 14 a -71m), P7
(cota -40 a -117m), P8 (2 a -106m) e P9 (cota de
-13 a -148m). As camadas individuais de arenitos
apresentam cerca de 19 m espessura (P2, cota 143 m) e pelitos cerca de 32 metros (P8, cota 5m). Esta fácies apresenta também intercalações
esparsas de camadas de linhito, com aproximadamente 2 metros de espessura (P1, cota -125m)
e de carbonato com cerca de 1 metro de espessura
(P5, cota -52m).
Na fácies Pm foram identificados três eletrofácies características (Serrilhado, Simétrico e
Assimétrico), enquanto na PAp predominam cinco
padrões (Sino, Caixote, Simétrico, Assimétrico e
Serrilhado) que são diretamente associados aos
conteúdos litológicos de cada fácies e suas relações de contato (Figuras 4 e 5). Na fácies Pm
predomina o padrão serrilhado (Figura 5j), cuja
geometria reflete heterogeneidades internas nos
pacotes pelíticos, marcadas por intercalações
subordinadas de arenito, linhito e carbonato e/ou
mudanças no grau de compactação (Figuras. 5 d,
e, j).
Outro aspecto relevante nesta fácies é a
simetria dos padrões, provavelmente associada
as intercalações rítmicas de camadas de arenitos
e pelitos e, eventualmente, de linhitos, que
conferem continuidade e homogeneidade ao
conjunto litológico, sendo exemplificada nos
furos P1 (cota -160 a -205m), P2 (cota -177 a 195m) e P5 (cota -162 a -236m) (Figura 5e).
De ocorrência mais restrita, a assimetria dos
padrões está associada a intercalações nesta
fácies de camadas de linhito e/ou pelitos, como
exemplificado no Furo P7 (cota 18 a -22m). Na
fácies PAp destacam-se os padrões em forma de
sino (sondagem P1, cota - 102 m), caixote
(sondagens P2, cota -140; P4, cota 35m),
assimétrico (sondagem P3, cota -178 m),
serrilhado (sondagem P5, cota + 23m e P6, cota
-57 m) e simétrico (sondagem P4, cota -129 m).
Nos perfis individuais das sondagens são
observadas variações nos valores de RG, PE e
RE, que refletem mudanças litológicas em
determinados intervalos. Nos perfis de RG a
maior deflexão ocorre na mudança de pelito para
carbonato e a menor, nas mudanças internas do
intervalo pelítico, com valores de -7,5 a +5 cps
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Figura 4 - Seção geológica A-A’, de orientação geral SW-NE, confeccionada a partir de dados de 9 logs de sondagem
do Projeto Carvão no Alto Solimões (sondagens P1 a P9) ilustrando principalmente as espessuras, limites geológicos e
aspectos litológicos e geofísicos das formações Solimões e Içá e Depósitos Quaternários. As superfícies S1 e S2
representam os limites inferior e superior da Formação Iça, respectivamente. Os detalhes de “a” a “j” nas sondagens
representam padrões de curvas nos registros geofísicos diversos identificados nas figuras 5 e 6.
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Figura 5 - Exemplos de padrões geofísicos identificados em trechos das perfilagens de sondagem. Na Formação
Solimões, destaca-se na fácies Arenosa (PAp) os padrões de Sino (a), Caixote (b), Assimétrico (c), Simétrico (e,f) e
Serrilhado (i), enquanto na fácies Pelitica (Pm), os padrões Assimétrico (d), Simétrico (e) e Serrilhado (j). Na Formação
Içá predomina o padrão Linear (g,h). Os detalhes (a - j) estão indicados na seção A-A’ da Figura 4.

(contagem por segundo). No perfil de PE, as
maiores deflexões ocorrem devido as variações
litologias internas dos pelitos e na mudança
litológica de pelito para linhito com valores de 80 e +10 mV, respectivamente. No perfil de
Resistividade, as maiores deflexões ocorrem nas
mudanças litológicas de pelito para arenito e,
internamente, nos pelitos (variação de siltito para
argilito), com valores de +90 e – 10 Ohms,
respectivamente.
Formação Içá
A Formação Içá recobre discordantemente a
Formação Solimões no trecho analisado, cujo
limite é marcado por superfície de descontinuidade, denominada informalmente de S1, definida
por contato predominantemente brusco bem definido nas sondagens P3, P4, P6, P7, P8 e P9
(Figura 4). Esta formação se estende lateralmente
por dezenas de quilômetros em trechos contínuos, com espessura variável, entre 30m (sondagem P3) a 55m (sondagem P7). É representada
pela fácies Am, constituída principalmente por
arenitos maciços, médios a grossos, com eventuais intercalações de camadas de pelito e linhito,
que atingem até 6 metros de espessura, que
configuram o padrão de eletrofácies linear (Figura
5g e 5h). Este padrão refere-se as variações
obtidas principalmente por RG nos arenitos desta
unidade, onde a maior deflexão ocorre no P9 e a
menor no P7, com valores de +10 e -5cps,
respectivamente. Na análise, os dados de
Potencial Espontâneo e Resistividade não foram
utilizados, pois não foram coletados com

acuracidade nos metros iniciais das sondagens do
Projeto de Maia et al. (1977).
Depósitos Quaternários
Nas planícies aluviais dos rios Solimões e
Jutaí (sondagens P8 e P9) foi possível definir
depósitos quaternários, recobrindo parcialmente
a Formação Içá na porção NE da seção geológica
A-A’ (Figura 4).
Os depósitos dispõem-se como uma faixa
alongada, de extensão quilométrica, com espessura
máxima de aproximadamente 19 m nas proximidades da sondagem P9. Devido a espessura
reduzida e a pouca relevância para o Projeto
Carvão no Alto Solimões não foram efetuadas
medidas nas camadas quaternárias superficiais
pelos métodos de PE e RE, enquanto a perfilagem
rasa por RG apresenta somente medições de
alguns centímetros do furo P9, onde não é possível
identificar os padrões no perfil geofísico.
Relação de Contato entre as unidades
Os registros dos perfis geofísicos analisados
(P1 a P9) contribuíram para definir o limite
estratigráfico (superfície S1) entre as formações
Solimões (base) e Içá (topo), conforme enfatizado na figura 6. A mudança de padrão de eletrofácies na zona de contato reflete as variações
litológicas em cada formação, caracterizada
principalmente por pelitos na Formações
Solimões e arenitos na Formação Içá. Em geral,
o contato pode ser classificado como predominantemente brusco com tendência a transicional
e a gradacional, conforme definido em afloramento e sondagens ilustradas na figura 2.

DISCUSSÕES GERAIS
Nas últimas décadas, o aumento de estudos nário da bacia. Parte dos dados são oriundos princifaciológicos, hidrogeológicos, palinológicos e palmente de estudos hidrogeológicos do Sistema
estratigráficos de superfície e subsuperfície na Aquífero Içá-Solimões (SAIS) na Província
Bacia do Solimões tem induzido a discussões Petrolífera de Urucu (Galvão et al., 2012,
sobre o contexto estratigráfico neógeno-quater- 2020) e de análises faciológicas-palinológicas
618
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Figura 6 - Variações nos padrões de eletrofácies que marcam o limite brusco entre as formações Solimões (FS) e Içá
(FI) nas perfilagens em P3, P4, P6, P7, P8 e P9 da seção A-A’ da figura 4.

das formações Solimões e Içá (Nogueira et al.,
2013; Silveira & Souza, 2016; Jaramillo et al.,
2017; Jorge et al., 2019; Leandro et al., 2019).
Apesar dessas formações pertencerem ao contexto
estratigráfico da Bacia do Solimões (Wanderley
Filho et al., 2007; Maia et al., 1977), estudos
geológicos regionais (Franzinelli & Rossi, 1996;
Franzinelli & Igreja, 2002; Latrubesse &
Franzinelli, 2002; Rossetti et al., 2015; Pupim et
al. 2019) estendem seus limites para a Bacia do
Amazonas, possibilitando correlações inter
bacinais. O estudo proposto se baseou em dados
litológicos e geofísicos de subsuperfície da porção
oeste da Bacia do Solimões, obtidos do Projeto
Carvão do Alto Solimões (Maia et al., 1977), com
a definição das formações Solimões e Içá e
Depósitos Quaternários, delimitadas por superfícies de descontinuidade, informalmente denominadas de S1 e S2. A correlação das camadas e/ou
conjunto de camadas semelhantes se baseou na
similaridade dos parâmetros litológicos e suas
respectivas eletrofácies entre sondagens lateralmente adjacentes que possibilitaram a correlação
estratigráfica das unidades por aproximadamente

412 km e até 350 m de profundidade.
Particularmente, os padrões de eletrofácies
definidos nas litofácies das formações Solimões e
Içá, foram baseados nos padrões definidos por
Serra (1986) e Kendall et al. (2005) e permitiram
definir feições de adelgaçamento, espessamento,
lenticularização e interdigitação. Na Formação
Solimões, a maior diversidade de padrões de
eletrofácies PAp (sino, caixote, simétrico,
assimétrico e serrilhado), em relação a Pm
(simétrico, assimétrico e serrilhado), reflete a
variedade litológica e maior número de intercalações distintas nos intervalos analisados.
De modo comparativo, o padrão Linear
definido na Formação Içá, reflete principalmente
a homogeneidade litológica da unidade, com
poucas intercalações distintas. Os dados
litológicos e perfis geofísicos que possibilitaram
definir as espessuras e limites estratigráficos
(superfícies S1 e S2) das formações Solimões e
Içá na porção oeste da Bacia do Solimões
puderam ser correlacionados ao contexto
geológico proposto para a porção leste da bacia
por Galvão et al. (2020) (Figura 7).
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Figura 7 - Correlação estratigráfica entre as formações Solimões e Içá nas porções oeste (Detalhe A, efetuada nesse
estudo) e leste (Detalhe B, efetuada por Galvão et al., 2020) da Bacia do Solimões.

As superfícies de descontinuidades S1 e S2
correspondem a marcadores estratigráficos
regionais importantes na Amazônia Ocidental,
exibem morfologia suavemente ondulada e
estendem-se continuamente por dezenas de
quilômetros no trecho analisado (Figura 4). Em
particular, a superfície S1, descrita também em
afloramentos da porção leste da Bacia Solimões
como Inconformidade (Nogueira et al. 2013)
(Figura 2), pode ser correlacionada na Bacia do
Amazonas a Inconformidade Ucayali (Campbell
et al., 2006; Rossetti et al., 2015) e Superfície
SD3 (Soares, 2007; Abinader, 2008), bem como,

a Inconformidade 3 da Plataforma Bragantina e
do Pará (Rossetti, 2001). A correlação das paleosuperfícies permite definir uma etapa importante
de soerguimento regional na associada ao seu
desenvolvimento na Amazônia.
Por meio de critérios estratigráficos e dados
de idade, as formações Solimões e Içá da Bacia
do Solimões têm sido respectivamente correlacionadas à Formação Novo Remanso e Depósitos
Quaternários da Bacia do Amazonas e as
formações Barreiras e Pós-Barreiras, respectivamente, na Plataforma Bragantina e do Pará (Dino
et al., 2012; Soares et al., 2015, 2017).

CONCLUSÃO
O arcabouço estratigráfico neógeno-quater- oeste, entre os meridianos de 69º W e 70º W.
nário da porção oeste da Bacia do Solimões, Como marco estratigráfico regional, merece
constituído pelas formações Solimões e Içá e destaque a superfície S1, que delimita as
Depósitos Quaternários, foi elaborado a partir de formações Solimões e Içá, sendo identificada em
dados litológicos e geofísicos de nove sondagens furo de sondagem (Maia & Marmos, 2010;
do Projeto Carvão do Alto Solimões (Maia et al., Galvão et al., 2012; 2020) e afloramentos
1977) e apresentou nítida correlação com dados (Nogueira et al., 2013) da porção leste da bacia.
Com base em critérios de correlação regional,
estratigráficos da porção leste da bacia, descritos
Dino et al. (2012) associam a Formação
por Galvão et al. (2020).
Na seção analisada, a Formação Solimões Solimões (Mioceno-Plioceno) com as unidades
apresenta continuidade lateral e espessura em neógenas das bacias do Amazonas (Formação
torno de 332 m, sendo recoberta por depósitos da Novo Remanso) e da Plataforma Bragantina e
Formação Içá, com espessura máxima de 55m, e do Pará (Formação Barreiras). Esses autores
Quaternários, com até 19 m de espessura, que também correlacionam a Formação Içá (Pliocenocompõem o relevo da região entre Tabatinga e Pleistoceno) aos terraços fluviais pleistocenos da
Jutaí, na zona limítrofe entre Brasil-Peru- Bacia do Amazonas e a Formação Pós- Barreiras
na Plataforma Bragantina e do Pará. Em estudo
Colômbia.
Os dados obtidos são coerentes com o recente, Soares et al. (2017) associaram a unidade
contexto geológico de superfície descritos pela plio-pleistocena identificada no paleoleito do Rio
CPRM (2010) e Pupim et al. (2019), que Negro na Amazônia Central aos depósitos da
consideram o recobrimento expansivo dos depó- Formação Içá, destacando a necessidade de
sitos da Formação Iça e Quaternários na porção formalização litoestratigráfica.
A carência de dados estratigráficos e geocroleste da Bacia do Solimões, além de porções
aflorantes da Formação Solimões na porção nológicos das unidades neógenas-quaternárias da
620
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Bacia do Solimões, demonstra que a utilização de
dados geológicos-geofísicos de subsuperfície,
obtidos principalmente de sondagens, podem se
tornar uma ferramenta importante na definição

do arcabouço estratigráfico da Amazônia
Ocidental, onde a dificuldade de acesso e densa
cobertura de vegetação e solo, dificultam estudos
geológicos detalhados.
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