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Resumo: A Bacia de Fonseca localiza-se ao oeste do distrito homônimo, no município de 
Alvinópolis, Minas Gerais e ao leste da Serra do Caraça, na porção sudeste do Quadrilátero 
Ferrífero. A origem dessa bacia está relacionada ao neotectonismo distensivo responsável pela 
reativação de lineamentos pré-Cambrianos ao longo do Cenozóico especialmente do  Eoceno 
ao Pleistoceno. A Bacia de Fonseca tem sido alvo de interesse desde o final do Século XVII 
quando iniciou-se a exploração de ouro nos sedimentos da Formação Cata Preta (Gardner, 
1826). Em 1815 registrou-se que cerca de 7,17 kg de ouro foram recuperados das minas 
localizadas nessa formação (Eschwege, 1833, apud Cabral e Koglin,  2004) . Durante o último 
quartel  do século XIX iniciaram-se estudos sistemáticos da Bacia, Gorceix (1884) foi o primeiro 
pesquisador a apresentar um perfil sedimentar dos depósitos da Bacia de Fonseca. Para ele a 
gênese das litologias dessa Bacia estariam relacionadas a ambientes lacustres profundos. A 
grande quantidade de fósseis observados nessa bacia e a semelhança com outros encontrados 
na vizinha Bacia do Gandarela permitiu que fosse estabelecida uma relação entre esses dois 
depósitos. Para o pesquisador francês ambas as bacias eram de idade pliocênica ou no 
máximo, neomiocênica. Entre as décadas de 1930 e 1970, os trabalhos paleontológicos 
intensificaram-se na região. Foi nesse período que a flor fóssil, única no registro fossilífero 
brasileiro, foi encontrada. Em 1967 iniciou-se a análise palinológica da bacia, encontrando 
pólens das famílias Begoniaceae, Leguminosae, Combretaceae, Menispermaceae e 
Podocarpaceae. Em 1972 foi apresentado o primeiro mapa da Bacia de Fonseca com medidas 
de 35km² de extensão e espessura média de 85km². Já em 1981, foi realizada uma nova 
análise palinológica da área, desta vez mais completa, apresentando dados bioestratigráficos e 
paleoecológicos, chegando à conclusão de que os sedimentos desta bacia foram depositados 
em ambiente lacustre, de baixa altitude e próximo ao mar, em idade eocênica. Sant’anna 
(1994) realizou a caracterização dos argilominerais e a evolução das condições 
paleogeográficas e paleoambientais do Cenozóico registrados pelas litologias da bacia. A 
mesma autora constatou que a Formação Chapada de Canga (topo da bacia) configura uma 
cobertura discordante sobre as rochas do embasamento e da Formação Fonseca. Nestes 
depósitos ocorrem diques clásticos verticais a subverticais de 30-40 cm de largura e direção  
NNE e WNW sendo comumente caracterizados como resultantes da tectônica sin-sedimentar. 
Em 1997 novos estudos definiram uma sedimentação flúvio-lacustre para a deposição da Bacia 
de Fonseca, além de uma nova formação, a Cata Preta, de idade neogênica. Datações feitas 
em trabalhos de 1999 indicam, por assembleia palinológica, que os depósitos sedimentares 
possuem idade neoeocênica. Maizzato et al. (2001) realizou a classificação taxonômica dos 
palinomorfos definido biozonas; determinou as unidades bio e cronoestratigráficas, bem como 
as fácies sedimentares. Os outros trabalhos conduzidos no início do século XXI dedicam-se 
predominantemente à caracterização dos registro paleontológicos da bacia, sobretudo visando 
à descrição  palinológica assim como as relações paleoecológicas e paleoclimáticas nos 
biomas de fins do Paleogeno. Destacam-se o os trabalhos de Mello et. al (2001), Fernandes e 
Melo (2009),  Fanton (2013),  Barbosa (2010) e  Zangrossi (2016). 
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