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INTRODUÇÃO 

As fácies sedimentares observadas em 

um perfil estratigráfico refletem a evolução 

temporal dos ambientes deposicionais, assim 

como eventos tectônicos e climáticos. Através 

da análise e caracterização das fácies, que 

envolvem descrições macro e microscópicas, 

é possível identificar processos relacionados 

à sua diagênese. Uma associação de fácies 

indica os processos ocorridos em um sítio 

deposicional e, em maior escala, ajudam no 

entendimento do ambiente deposicional. 

Dessa forma, o principal objetivo deste 

projeto de Iniciação Científica se concentra na 

realização de uma detalhada reconstituição 

do paleoambiente e dos processos 

paleodeposicionais ocorridos no Cretáceo 

Superior, com foco na Formação Uberaba. O 

projeto envolve a caracterização faciológica 

da área, caracterização mineralógica das 

fácies, identificação de aspectos 

deposicionais e diagenéticos, além de 

considerações sobre a idade relativa da 

formação em questão, obtidas a partir da 

integração entre dados petrográficos, 

paleomagnéticos, e métodos caracterização e 

datação de argilominerais, utilizando difração 

de raios X e método K-Ar, respectivamente. 

METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos 

anteriormente propostos nesta Iniciação 

Científica foi utilizado uma metodologia 

baseada em estudos sedimentológicos, 

compostos por análises petrográficas, 

paleontológicos e paleomagnéticas, além da 

integração com métodos de caracterização e 

datação de argilominerais, baseados em 

Difração de Raios-X e Datação K-Ar, 

respectivamente. 

Primeiramente, realizou-se uma 

profunda compilação de dados bibliográficos 

acerca da geologia regional da Bacia Bauru. 

Para tal, partiu-se da definição de Milani et al 

(2007), o qual caracteriza a Bacia Bauru como 

uma Supersequência da Bacia do Paraná. 

Para compreender a origem e o 

desenvolvimento da Bacia Bauru, utilizou-se 

os trabalhos de Zalán et. al (1990), Milani 

(1994), Milani et. al (2007) e Batezelli (2015). 

Por meio de dados petrográficos de 

vinte amostras coletadas na região de 
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Uberaba, analisou tanto textural quanto 

mineralogicamente os arenitos, além da 

identificação diagenética das rochas 

neocretáceas da região. 

A datação radiométrica dos diferentes 

minerais e rochas é obtida por meio da relação 

dos isótopos-pai e filho específicos para cada 

caso. Por meio deste processo, é possível 

determinar a idade de um mineral por meio da 

tendência que certos átomos de elementos 

químicos demonstram para emitirem 

partículas e radiação a partir dos seus núcleos 

instáveis, como demonstrado por meio do 

fenômeno de radioatividade. O método de 

datação K-Ar foi uma das técnicas pioneiras 

em datação por isótopos, desenvolvida após 

a descoberta do potássio radioativo, e pode 

ser definido como um dos métodos de 

datação isotópica mais utilizados na datação 

de eventos geológicos, graças à facilidade de 

medição e por ter uma meia-vida ideal, 

estimada em, aproximadamente, 125 Ma. A 

partir disso, foi realizada a datação de 

argilominerais de amostras coletadas na área 

de estudo, a fim de obter dados quantitativos 

mais consolidados no que tange ao 

posicionamento cronoestratigráfico da 

formação no contexto da Bacia Bauru. 

Outra ferramenta, pouco aplicada ao 

estudo estratigráfico regional, é o 

paleomagnetismo. O paleomagnetismo 

estuda o campo geomagnético registrado na 

magnetização das rochas. As propriedades 

magnéticas das rochas dependem das 

propriedades dos seus minerais constituintes. 

Cada mineral, por sua vez, responde de forma 

diferente estando sob ação de um campo 

magnético. De forma geral, o 

paleomagnetismo identifica a componente de 

magnetização primária da rocha, obtida na 

época de formação da mesma. O magnetismo 

tem implicações na correlação estratigráfica, 

a magnetoestratigrafia, que se baseia nas 

alternâncias de polaridade do campo 

magnético ao longo do tempo geológico. Por 

meio das magnetozonas, é possível 

correlacionar diferentes sistemas 

deposicionais. Dessa forma, análises 

paleomagnéticas foram conduzidas em 4 

seções do Grupo Bauru, nas regiões de 

Uberaba e Ponte Alta (Batezelli, 2003).  

Além disso, a caracterização dos 

argilominerais se torna fundamental no 

sentido de compreender e separar os 

diferentes tipos de argila, de acordo com o 

objetivo do estudo, além de caracterizar os 

processos geológicos e geoquímicos 

associados à gênese das mesmas, e 

caracterização de fases cristalinas. Para tal, 

será utilizada a difração de raios X sobre 20 

amostras coletadas em afloramentos da 

Formação Uberaba. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O arranjo estratigráfico, assim como a 

correlação cronoestratigráfica das unidades 

sedimentares que compõem a Bacia Bauru, 

constitui matéria amplamente debatida na 

bibliografia geocientífica. E para compreender 

a o arranjo estratigráfico, utilizou-se a 

caracterização litoestratigráfica discutida e 

proposta em trabalhos como Fernandes & 

Coimbra (1994, 1996), que propuseram a 

divisão das unidades em Grupo Caiuá e 

Grupo Bauru, além de novas considerações 

propostas em Batezelli et al. (1999; 2000) 
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para a divisão das unidades do Grupo Bauru, 

com a presença da Formação Araçatuba. 

Com base neste, definiu-se a estratigrafia do 

Grupo Bauru, composta pelas formações 

Araçatuba, Adamantina, Uberaba e Marília. A 

partir da interpretação conjunta entre análise 

de fácies, caracterização das fácies, conteúdo 

fossilífero, dados petrográficos e 

paleomagnéticos, além de interpretações de 

idades K-Ar, Batezelli (2015) propõe a coluna 

cronoestratigráfica explicada na figura 1. 

 

Figura 1. Carta Cronoestratigráfica da sequência cretácea no 
sudeste do Brasil (Batezelli, 2015). 

Segundo diversos trabalhos como 

Hasui (1968) e Batezelli (2003), a Formação 

Uberaba é composta por arenitos e, 

subordinadamente, por lamitos, siltitos e 

conglomerados. As camadas arenosas se 

apresentam como corpos lenticulares, 

podendo estar intercalados por níveis 

centimétricos de siltito/lamito.  

A partir da interpretação petrográfica, 

caracteriza-se os arenitos, que possuem 

granulometria variando entre areia fina e 

grossa, na classificação de Wentworth (1922), 

com grãos mal selecionados, 

predominantemente angulosos a 

subangulosos. Em relação aos minerais do 

arcabouço, são observadas grandes 

quantidades de quartzo, que corresponde a 

cerca de 50% das rochas, sendo a principal 

fase detrítica, além de fragmentos de rocha 

(vulcânicas máficas e alcalinas), que 

correspondem a 30%, feldspatos, 

representando 15%, e minerais pesados, com 

predomínio de piroxênios, anfibólios, biotita, 

apatita, entre outros. Devido a presença de 

grãos instáveis de minerais pesados, além de 

fragmentos de rochas vulcânicas, a 

maturidade mineralógica das rochas é 

extremamente baixa, assim como a 

maturidade textural. Por meio das análises 

petrográficas, observa-se que as rochas da 

formação Uberaba são classificadas como 

litoarenitos a litoarenitos feldspáticos e 

sublitoarenitos, de acordo com a classificação 

de McBride (1963) (Diagrama 1). 

 

Diagrama 1. Classificação dos arenitos da Formação 
Uberaba segundo o Diagrama de McBride (1963). 

O método de datação K-Ar é baseado 

no decaimento do isótopo de potássio, 40K, 

para um isótopo de argônio, 40Ar. Duas 

técnicas complementares do método K-Ar são 

comumente utilizadas: primeiramente, a 

técnica convencional K-Ar, na qual o potássio 

e o argônio são medidos separadamente em 

um preparo homogêneo da amostra, e 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

também o método Ar-Ar, que consiste na 

medição combinada de argônio radiogênico 

(40Ar) e isótopo de argônio produzido a partir 

do potássio (39Ar), obtido durante a irradiação 

da amostra em um reator nuclear de nêutron 

rápido.  

O método de datação K-Ar foi aplicado 

sobre as argilas de 10 amostras previamente 

selecionadas da Formação Uberaba. Os 

resultados se baseiam nas proporções do 

elemento K na amostra, assim como as 

porcentagens relativas do argônio radiogênico 

(40Ar). A partir disso, é possível obter as 

idades relativas à formação das argilas, ou 

seja, a idade de processos diagenéticos e 

hidrotermais que resultaram na formação 

destas argilas.  

Dados preliminares mostram que 

diversas amostras são cronoestratificamente 

colocadas em diferentes escalas de tempo, 

contrastando com a tese de que a 

sedimentação da Formação Uberaba teria 

ocorrido entre o Campaniano e o 

Maastrichtiano (80 e 65 Ma). Porém, a 

interpretação destes resultados está atrelada 

a caracterização das argilas, que será 

realizada por meio da Difração de Raios-X e 

apresentada posteriormente no Congresso de 

Iniciação Científica da UNICAMP. 

Para a análise magnetoestratigráfica, 

foram selecionados afloramentos ao longo 

das regiões de Uberaba e Ponte Alta. Foram 

estudadas 4 seções e em todas foram 

identificados níveis de polaridade normal e 

reversa, assim como a indicação de direções 

de magnetização transicionais, relacionadas 

com inversões do campo magnético terrestre. 

De acordo com Tamrat et al. (2002), os 

intervalos podem estar associados a uma 

correlação com a Coluna de Inversões do 

Campo Geomagnético. A partir dos resultados 

obtidos, é possível concluir que a idade de 

magnetização da Formação Uberaba é 

posterior ao Intervalo Geomagnético Calmo 

do Cretáceo, onde a polaridade permaneceu 

constante entre o final do Cretáceo Inferior e 

boa parte do Cretáceo Superior 

CONCLUSÕES 

A reconstituição detalhada sobre o 

paleoambiente e os processos 

paleodeposicionais relacionados com a 

formação de uma unidade sedimentar pode 

ser obtida através da integração entre dados 

estratigráficos, estruturais, mineralógicos, 

paleomagnéticos e geocronológicos. Por meio 

destas ferramentas, é possível datar as 

unidades e posicioná-las 

cronoestratificamente em relação às áreas 

adjacentes. A partir dos resultados obtidos da 

datação K-Ar sobre 10 amostras coletadas na 

Formação Uberaba é possível agrupar as 

argilas em diferentes escalas temporais. As 

idades não implicam, necessariamente, no 

período de sedimentação e diagênese da 

Formação em questão, visto que apenas duas 

amostras foram datadas do Cretáceo 

Superior, mais especificamente nos períodos 

Cenomaniano e Coniaciano. 

Neste sentido, a caracterização das 

argilas por difração de raios X possui grande 

importância visto que as argilas podem ser 

tanto autigênicas, ou seja, formadas durante a 

sedimentação ou na fase de diagênese 

precoce, que também indicaria as condições 
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fisico-químicas dos ambientes de 

sedimentação, quanto detríticas, que foram 

transportadas até o local de sedimentação e 

diagênese da rocha. Com isso, a datação K-

Ar sobre as argilas pode indicar tanto a idade 

de sedimentação e diagênese da rocha, 

quanto a idade de outra rocha a qual esse 

argilomineral é proveniente. 
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