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O preenchimento sedimentar em sistemas desérticos tem sido observado sob a ótica da 
proveniência em diversos registros atuais e antigos. A Formação Botucatu corresponde a um 
erg depositado no Cretáceo da Bacia do Paraná e se espalha por 1,5 x 106 km² no Brasil, 
Uruguai, Argentina, Paraguai e Namíbia com nomenclaturas distintas. O paleodeserto tem 
como característica marcante a presença de estratificação cruzada de grande porte, 
correspondentes ao desenvolvimento de campos de dunas e draas. Foram realizadas análises 
petrográficas, granulométricas, de minerais pesados e geocronológicas (U-Pb em zircões 
detríticos) em 20 amostras na região Sul da bacia. A amostragem seguiu um transecto Leste-
Oeste, com coletas nas regiões Leste (Litoral do RS), Central (região de Santa Maria) e Oeste 
(Tacuarembó/Uruguai). A análise petrográfica demonstrou que as rochas consistem de 
quartzoarenitos, sub-litoarenitos e sub-arcósios, sugerindo uma contribuição de fonte cratônica 
e orogênica reciclada. A análise granulométrica mostra uma distribuição bimodal, variando 
entre sedimento muito fino-fino a fino-médio. A análise de minerais pesados evidencia a 
característica matura do sedimento, ilustrada pelo predomínio de zircão-turmalina-rutilo (ZTR), 
sendo especialmente rica em zircões. Entretanto, algumas amostras apresentam variações na 
abundância de granadas, epidoto e pirolusita. Esta variação pode indicar a atuação de 
processos locais de mobilização de sedimento. A análise geocronológica revela idades 
variadas, entre Mesozoico e Paleoarqueano, com picos relevantes nos eventos Gondwanides, 
Brasiliano/Pampeano/Pan-Africano, Grenvilliano e Transamazônico. Ainda, ocorre, embora não 
tão abundante, a presença de uma contribuição Jurássica que pode ter uma significância 
relevante. A proporção de idades apresenta diferenças ao longo do transecto com 
enriquecimento de contribuição do Ciclo Brasiliano no Leste (>65%) e dos ciclos Grenviliano e 
Transamazônico no Oeste. Adicionalmente, as proporções na granulometria, também 
demonstram variações locais, com um predomínio de sedimento muito fino-fino (>75%) na 
região central da bacia e fino-médio nas demais regiões. A presença de idades Jurássicas 
(150-180 Ma) pode indicar uma fonte a partir da região norte da Patagônia, região Sul do 
Gondwana. Os dados indicam que: (1) o sistema eólico atuante é caracterizado por sedimentos 
maturos; (2) a variação lateral nas idades de zircão detrítico demonstra que o sistema 
sedimentar não é homogêneo e que a proveniência, em parte, pode ser correlacionável ao 
embasamento local; (3) contribuições mais proximais também são reforçadas pela presença 
local de minerais pesados específicos; (4) a escassez de depósitos fluviais, porém, evidencia 
um influxo sedimentar majoritariamente controlado pela reciclagem sedimentar intrabacinal; (5) 
por outro lado, a presença de grãos Jurássicos, sem fonte óbvia proximal e com idades muito 
próximas da sedimentação, sugerem um transporte primário, além de implicar num grande raio 
de influência do sistema eólico, indicando uma potencial ligação com bacias da região Sul do 
Gondwana. A partir disso pode-se concluir que o Deserto do Botucatu contava com 2 sistemas 
independentes de input sedimentar: (1) reciclagem intrabacinal, com variações regionais e 
locais herdadas das unidades retrabalhadas da própria bacia e (2) transporte eólico primário de 
grande distância conectando regiões a mais de 2.000km. 
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