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Os sistemas deposicionais coluviais ainda são pouco entendidos, pois o pequeno espaço de acomodação das 

encostas e a alta taxa de denudação a que são submetidos reduzem o potencial de preservação dos depósitos 

coluviais no registro geológico. Na Amazônia, em particular, os intensos processos de laterização e 

pedogênese geralmente conferem aspecto homogêneo e friável aos depósitos coluviais, além de eliminar por 

oxidação materiais propícios para datação (matéria orgânica e palinomorfos), o que dificulta ainda mais sua 

separação litoestratigráfica das rochas fanerozóicas, também alteradas. Nesta pesquisa, o estudo 

sedimentológico-estratigráfico em combinação com a análise geomorfológica da região entre as cidades de 

Presidente Figueiredo e Manaus permitiu individualizar quatro tipos de depósitos coluviais (DC), 

denominados de A, B, C e D, em exposições com até 2 m de espessura, isoladas por vales, lateralmente 

descontínuas, distribuídas na interface topo-vertente dos platôs, em cotas altimétricas de 30 m (Manaus) até 

250 m (Presidente Figueiredo). As fácies predominantes destes depósitos são cascalhos maciços sustentados 

pela matriz (Cmsm), cascalhos maciços sustentados por clastos (Cmsc), cascalhos maciços com seixos de 

lamito semi-flint (Cmsf) e areias finas maciças (Afm). O DCA exibe horizontes bem diferenciados pela 

textura e granulação, formados por fluxos de detritos (Cmsm e Cmsc) e de grãos (Afm). Os processos de 

coluviação ocorreram em múltiplos eventos, durante a denudação de platôs com perfis lateríticos bauxítico-

ferruginosos enraizados nas rochas siliciclásticas siluro-devonianas do Grupo Trombetas. Esses perfis 

lateríticos são atribuídos à superfície geomorfológica formada no Neocretáceo-Paleógeno. Os depósitos 

coluviais B, C e D recobrem a superfície de denudação do Oligoceno-Mioceno, formada por platôs 

sustentados por perfis lateríticos ferruginosos desenvolvidos sobre a sucessão siliciclástica cretácea da 

Formação Alter do Chão. O DCB foi gerado por fluxo de detritos (Cmsf), e o DCC é produto da 

ressedimentação de antigos depósitos coluviais por fluxos de grãos e detritos (Cfgi e Cmsm). O DCD reúne 

cascalho com fragmentos de crostas de perfis lateríticos imaturos e paleopavimentos residuais, com 

deposição por fluxos de detritos (Cmsm e Cmsc). A idade destes depósitos foi inferida usando as superfícies 

geomorfológicas presentes na Amazônia. A idade do DCA pode ser atribuída ao Neógeno inferior, enquanto 

os demais depósitos coluviais podem ter iniciado a sua deposição no Plio-Pleistoceno. As fases de deposição 

subaérea por fluxos de detritos indicam um período relativamente seco. O espaço de acomodação gerado 

para os depósitos coluviais mais antigos foi influenciado pela tectônica. Em contraste, a deposição coluvial 

mais jovem ocorreu provavelmente após a última fase de movimentação neotectônica na região nordeste do 

Estado do Amazonas. 


