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1. Resumo 

 

Dados isotópicos Sm-Nd e U-Pb em rochas dos grupos Canastra e Vazante sugerem 

derivação de fontes predominantemente Meso a Paleoproterozóicas para essas unidades tectônicas 

da Faixa Brasília. Idades modelo TDM entre 1,76 e 2,85 Ga são coerentes com contínuo suprimento 

de fontes com longo tempo de residência crustal e/ou mistura entre fontes antigas e mais jovens. 

Zircões detríticos em torno de 1.0 Ga podem indicar a idade máxima de deposição do Grupo 

Canastra, bem como sugere uma importante fonte Mesoproterozoica na derivação desses 

sedimentos. As amostras analisadas estão em diferentes escamas de empurrão, que colocam lado a 

lado as várias formações do Canastra e Vazante. A tectônica assim pode explicar a mudança da 

proveniência entre cada uma delas. 
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2. Introdução 

 

 As rochas sedimentares do Faixa Brasília, estão divididas em sete principais 

unidades estratigráficas: Paranoá, Canastra, Ibiá, Araxá, Vazante, Serra da Mesa e Bambuí 

(Pimentel et al., 2011). A maioria dessas unidades, exceto o grupo Bambuí e Araxá, são 

tidos como sedimentos da margem passiva do cráton São Francisco (Dardenne, 1981; 

Pereira, 1992; Pimentel et al., 2011; Rodrigues et al., 2010).  

O Grupo Canastra e o Grupo Vazante são constituídos por litologias típicas de 

plataforma continental (Pereira et al., 1994; Dardenne 2000). O primeiro apresenta 

sedimentos argilosos (filitos e filitos carbonosos) e arenosos (quartzitos), além de 

ocorrências pontuais de carbonatos, com aumento de granulometria para o topo (Dardenne, 

1981; Pereira, 1992). O Grupo Vazante é marcado pela ocorrência de sequências psamo-

pelíticas e espessos pacotes carbonáticos, além de ritmitos, conglomerados e diamictitos 

(Dardenne 2000). 
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3. Geologia 

 

 As áreas de estudo, próximas às cidades de Guarda Mor e Unaí, no estado de Minas 

Gerais, localizam-se dentro dos limites do Grupo Canastra e do Grupo Vazante, 

respectivamente.  

Freitas-Silva & Dardenne (1994) propuseram a ordenação estratigráfica do grupo 

Canastra, referente à porção Noroeste de Minas Gerais. Três formações foram identificadas: 

Serra do Landim, Paracatu e Chapada dos Pilões (Freitas-Silva & Dardenne, 1994; Freitas-

Silva, 1991).  

A Formação Paracatu apresenta contato tectônico com a Formação Serra do Landim 

(Pimentel et al., 2011) e possui dois membros individualizados: o Morro do Ouro, formado 

por filitos carbonosos de cor cinza a negro com intercalação de quartzitos, e a Serra da 

Anta, que apresenta sericita filitos com intercalação de filitos carbonosos e quartzitos finos 

(Freitas-Silva, 1991).  

O topo do Grupo Canastra é constituído pela Formação Chapada dos Pilões, 

composta, da base para o topo, por metarritmitos arenosos com níveis quartzíticos seguidos 

por quartzitos com finas laminas de filitos (Freitas-Silva & Dardenne, 1994). 

A estratigrafia do grupo Vazante é dividida em sete formações (Dardenne 2000): 

Santo Antônio do Bonito, Rocinha, Lagamar, Serra do Garrote, Serra do Poço Verde, Morro 

do Calcário e Lapa. As litologias do grupo incluem: ritmitos, quartzitos, ardósias, filitos, filitos 

carbonosos, calcários, margas, dolomitos, metapelitos e conglomerados. 

 A Formação Serra do Garrote é composta por espessos pacotes de ardósias 

carbonosas, de coloração cinza esverdeada, com pirita e ocasionalmente rítmicas, 

intercaladas com camadas de quartzitos finos depositados em ambiente marinho abaixo da 

zona de influência das ondas (Dardenne 1981). 

 

4. Metodologia e Procedimentos Analíticos 

 

Foram coletadas amostras para análises de U-Pb e Sm-Nd no Laboratório de 

Geocronologia da UnB. As mesmas foram trituradas por britador e bateadas para a 

concetração de minerais pesados. Em seguida, passaram por um separador magnético 

Frantz®, sendo os cristais de zircão separados manualmente e colocados em mounts. 

As análises isotópicos U-Pb foram feitas no LAM-MC-ICP-MS Neptune (Thermo-

Finnigan) acoplado ao Nd-YAG (λ=213nm) Laser Ablation System (New Wave 

Research,USA),  seguindo os procedimento introduzidos por Buhn et al. (2009). A ablação 



dos grãos foi realizada em spots 25-40 μm, em modo raster, com freqüência de 9-13 Hz e 

intensidade de 0.19 a 1.02 J/cm2. As idades finais foram calculadas utilizando o ISOPLOT 

3.0. Medidas isotópicas Sm-Nd foram efetuadas em um espectrômetro de massa, multi-

coletor, Finnigan TRITON em modo estático e seguindo o método descrito por Gioia & 

Pimentel (2000). A rocha total pulverizada foi misturada com uma solução 149Sm-150Nd e 

atacada por HF, HNO3 e HCL. A extração de Sm e Nd foi feita através de técnicas de troca 

catiônica. Em seguida, as amostras foram introduzidas em filamentos de evaporação de Re. 

Incertezas para Sm/Nd e razão 143Nd/144Nd são melhores que ±0.5% (2r) e ±0.005% (2r), 

respectivamente. Valores TDM foram calculados usando o modelo de De Paolo (1981). 

 

5. Resultados e Discussão 

 

Amostra GM-1, coletada nas proximidades de Guarda-Mor, é um quartzito da 

Formação Morro dos Pilões (Grupo Canastra), com granulometria fina e grãos bem 

arredondados. Cerca de 20 zircões geraram idades concordantes. A população mais jovem 

possui idade 207Pb/206Pb  aproximada de 1085 Ma, com zircão concordante mais jovem 

(1037 Ma) indicando a idade de máxima deposição. O pico máximo se encontra em torno de 

1,2 Ga (Fig. 1). A rocha apresenta uma fonte Mesoproterozóica dominante. 

Amostra UN-1, coletada nas proximidades de Unaí, é um metarritmito da Formação 

Serra do Garrote (Grupo Vazante), fortemente dobrado, marcado por intercalações de 

ardósias e quartzitos finos. Foram analisados 43 zircões, sendo que 25 destes deram idades 

concordantes. No histograma de idades (Fig. 2), o pico máximo se concentra em torno de 

2150 Ma, com a população mais jovem entre 1,9 e 1,87 Ga.  

Cinco amostras foram utilizadas para a obtenção de dados Sm-Nd (rocha total), 

sendo três do Grupo Canastra (GM-1, GM-2 e IV-5) e duas do Grupo Vazante (UN-1 e VAZ-

1). As idades TDM são, respectivamente: 1,76; 2,37; 1,99; 2,12; 1,99 e 2,85. Esses dados 

indicam predomínio de fontes Paleoproterozóicas e, para a amostra VAZ-1, Arqueanas. 

As variações no suprimento sedimentar ao longo das bacias Vazante e Canastra, 

possivelmente estão relacionadas à distância de fontes distais e proximais, bem como do 

processo tectônico que coloca lado a lado diferentes formações. A idade máxima de 

deposição do Grupo Canastra encontradas nesse trabalho são coerentes com o existe na 

literatura (Rodrigues et al. 2010; Bertoni et al. 2014). 



(Fig. 1) – Histograma mostrando probabilidade relativa 

de idades 
206

Pb/
207

Pb de zircões. Amostra GM-1. 

 

 

(Fig. 2) – Histograma mostrando probabilidade relativa 

de idades 
206

Pb/
207

Pb de zircões. Amostra UN-1.    
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