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RESUMO 
Análises geocronológicas U-Pb usando LAM-MC-ICPMS são fundamentais para o 
estudo da evolução de bacias sedimentares e geocronologia (determinação de 
idades máximas de sedimentação) de rochas sedimentares. A metodologia tem sido 
aplicada rotineiramente no Laboratório de Geocronologia da UnB e aqui são 
apresentados resultados que permitem  melhor compreender a evolução geológica 
da Faixa Brasília. Os resultados mostram que os grupos Paranoá e Canastra 
representam seqüências de margem passiva depositadas na margem do continente 
São Francisco-Congo. O Grupo Vazante apresenta padrão de proveniência 
semelhante aos dois grupos mencionados anteriormente, mas resultados Sm-Nd em 
sedimentos do topo do grupo mostram a participação de fontes mais jovens, 
possivelmente derivadas do Arco Magmático de Goiás. Por outro lado, os 
sedimentos originais dos grupos Araxá e Ibiá mostram uma grande participação de 
zircões derivados de fontes Neoproterozóicas, o que demonstra que essas unidades 
representam seqüências sin-orogênicas, do tipo “fore-arc” ou “back-arc”. O padrão 
de proveniência para as rochas do Grupo Bambuí demonstram que se trata de uma 
seqüência pelito-carbonática mais jovem que 600 Ma, representando portanto uma 
bacia de foreland em relação a Faixa Brasília. 
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ABSTRACT 
The U-Pb geochronological method using LAM-MC-ICPMS represents an important 
tool to investigate the geological evolution of sedimentary basins, as well as its 
geochronology, through the determination of upper limits for the depositional ages of 
detrital sedimentary rocks. The method has been applied in the Geochronology 
Laboratory of the Universidade de Brasília, and in this study, a brief review of the 
provenance data for the sediments of the Neoproterozoic Brasília Belt is presented 
and their significance for the evolution of the orogen is discussed.  The results 
indicate that the Paranoá and Canastra Groups represent passive margin sequences 
formed along the western margin of the São Francisco-Congo continent. The 
Vazante Group presents similar provenance patterns, although Sm-Nd isotopic 
results suggest that its upper portions had contributions from younger 
(Neoproterozoic) sources, possibly from the Neoproterozoic Goiás Magmatic Arc. On 
the other hand, metasediments of the Araxá and Ibiá groups contain an important 
proportion of material derived from Neoproterozoic sources, demonstrating that they 
represent syn-orogenic basins. The provenance pattern of the Bambuí Group is 
marked by an important Neoproterozoic component, showing that it constitutes a 



sedimentary sequence which is younger than 600 Ma, representing a foreland basin 
to the Brasília Belt. 
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 1. INTRODUÇÃO 

Micronálises geocronológicas pelo método U-Pb em grãos de zircão de 
sedimentos detríticos têm sido usadas rotineiramente para estudos de evolução de 
bacias sedimentares e estabelecimento de limites máximos para a idade de 
sedimentação de sedimentos detríticos, especialmente em bacias sedimentares 
onde informações geocronológicas tais como conteúdo fossilífero e intercalações de 
rochas vulcânicas estão ausentes. No presente trabalho apresentamos a 
metodologia de análise por LAM-MC-ICPMS (“Laser Ablation Microprobe – Multi 
Collector – Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer”) utilizada no Laboratório 
de Geocronologia da Universidade de Brasília, bem como sua aplicação em 
sedimentos detríticos de diversas unidades da Faixa Brasília. Os dados 
geocronológicos são discutidos bem como seu significado  para a compreensão da 
história geológica do orógeno. As principais unidades investigadas são:  Grupo 
Paranoá, Grupo Vazante, Grupo Ibiá, Grupo Araxá, Grupo Canastra, Grupo Serra 
Dourada, Fm Jequitaí, Grupo Bambuí e sedimentos do Arco Magmático de Goiás. 

 
2. RESULTADOS 
Os padrões de proveniência dos Grupos Paranoá e Canastra são semelhantes 

e marcados por fontes de idade Paleoproterozoica (entre 2,0 e 2,2 Ga) e 
Mesoproterozóica (1.1-1.2 Ga). Os zircões mais jovens têm idades de ca. 1.0 Ga, 
que representa a idade máxima de deposição dos sedimentos originais. Fontes 
dessas idades são conhecidas no Cráton São Francisco-Congo. Dessa maneira, os 
padrões são compatíveis com a interpretação de que essas unidades representam 
seqüências de margem passiva, depositadas ao longo da margem do Cráton do São 
Francisco-Congo, conforme já sugerido anteriormente por Pimentel et al. (2001). O 
Grupo Vazante apresenta padrões de proveniência semelhantes aos dos grupos 
Paranoá e Canastra com picos principais em 2.1-2.2 Ga e 1.1-1.2 Ga. Os zircões 
mais jovens apresentam idades de ca. 0.9 Ga o que estabelece o limite superior 
para a deposição dos sedimentos originais do Grupo Vazante. Idades modelo Sm-
Nd para a Fm Lapa, no topo, entretanto, apresentam valores de ca. 1.6-1.7 Ga, o 
que significa contribuição de fontes mais jovens (Arco Magmático de Goiás?) ao 
menos para as unidades de topo do Grupo Vazante. Conglomerados e quartzitos da 
região da Serra Dourada também apresentam padrões de proveniência compatíveis 
com deposição em ambiente de margem passiva, com predomínio de fontes 
Paleoproterozóicas e pequena contribuição de fontes arquenas. Por outro lado, os 
metassedimentos pelíticos dos grupos Araxá e Ibiá apresentam padrões de 
proveniência distintos dos descritos anteriormente, com importantes contribuições de 
fontes Neoproterozóicas. Os zircões mais jovens , de ca. 640-630 Ma, mostram que 
essas bacias não são bacias de margem passiva e não correspondem a equivalents 
de águas mais profundas dos grupos Paranoá e Canastra. A presença importante de 
zircões Neoproterozóicos e idades modelo de Sm-Nd jovens (ca. 1.2-1.3 Ga) 
mostram que os sedimentos originais depositaram-se em bacias “sin-orogênicas”, 
provavelmente do tipo “fore-arc”ou “back-arc”.  

A análise de zircões detríticos das diversas formações do Grupo Bambuí, 
desde a Fm. Sete Lagoas, na base, até a Fm Três Marias, no topo, mostra que a 



deposição do Grupo Bambuí aconteceu, mais provavelmente no limite 
Precambriano-Cambriano, e ele representa uma sequência de “foreland” relacionada 
a um evento tectônico de ca. 530 Ma, que vem recentemente sendo relatado na 
porção oeste da Faixa Brasília  

 
3.CONCLUSÕES 
Os dados apresentados demonstram que as diferentes unidades de rochas 

sedimentares que constituem a Faixa Brasília têm distintos significados 
geotectônicas e foram provavelmente depositadas em épocas e ambientes distintos, 
durante o Neoproterozoico. Os grupos Paranoá e Canastra representam seqüências 
de margem passiva, os Grupos Ibiá e Araxá são sequências sin-orogênicas e o 
Grupo Bambuí representa uma espessa sequência do tipo foreland. 
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