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Desde Eschwege (1822, Landes-Industrie-Comptoir, Weimar, 44p.) vêm sendo feita 
abordagens sobre a estratigrafia da Serra do Espinhaço no segmento meridional da cordilheira 
(SdEM). No entanto, a sistematização da estratigrafia da SdEM e adjacências foi bem 
elaborada por Pflug (1968, DNPM/DGM, Notas Preliminares Estudo 142, 20p.) e Pflug & 
Renger (1973, Anais XXVII Congr. Brasil. Geol., 2: 5-19). A despeito de contribuições 
posteriores a estratigrafia proposta por Pflug tem sido reconhecida e confirmada no todo da 
SdEM, incluindo correlações dos diferentes segmentos da bacia, que, na conceituação atual, 
configura complexa distribuição de fácies de uma margem continental passiva proterozoica 
submetida a severa inversão tectônica para compor a faixa orogênica que edifica a cordilheira 
Espinhaço.Os estudos geocronológicos confirmaram as correlações dos compartimentos 
maiores da “Bacia Espinhaço” (Rolim et al. 2016, J. S. Am. Earth Sci., 65: 43-66), ou seja, as 
formações ferríferas e sequências associadas, que bordejam o sudeste da SdEM, amalgamam-
se em thrust belt que se estende por mais de 100 km para S e SSE. A geocronologia, pelo 
estudo de rochas de natureza ígnea de diferentes domínios da serra, define a abertura e início 
da sedimentação da “Bacia Espinhaço” entre 1750 e 1700 Ma., coerente com o grau de 
oxidação de minerais de rochas da sequência, indicando sedimentação do Supergrupo 
Espinhaço em ambiente de atmosfera oxidante.Esse quadro harmônico e coerente entre dados 
estratigráficos e geocronológicos foi posto em questão a partir de duas datações U-Pb em 
zircões de rochas metassedimentares: um de metaconglomerado da Formação Sopa 
Brumadinho (FmSB) do Distrito de Extração (1250 Ma., Chemale Jr et al. 2012, Gondwana 
Research 22(1): 200-206) e outro da Formação Galho do Miguel (FmGM) (1350 Ma., 
Kuchenbecker et al. 2015, Geonomos 23(2): 14-28). Com isso, admitem os autores que 
profunda discordância ou hiato (algo como 500 Ma) separam a FmSB da faixa central da SdEM 
daquela FmSB de Extração (ambas com os mesmos tipos de depósitos diamantíferos) e da 
própria FmGM.Conforme será demonstrado na apresentação deste trabalho, a impropriedade 
desses números é caracterizada pela concordância e persistência das relações 
(lito)estratigráficas entre os conjuntos considerados como FmSB e desta com a FmGM por toda 
a extensão da SdEM, tanto no extremo norte da serra (de Campo Sampaio para o Campo de 
São Domingos), como no extremo sul (Serra das Cambotas, onde a FmGM repousa 
concordantemente sobre a FmSB), conformação não diferente na faixa oriental da cordilheira. 
Será discutido também que, no pressuposto dessa discordância, restam como questões: (a) 
uma sequência de apenas 200-300 m de espessura não seria erodida em espaço de tempo tão 
longo, mesmo considerando as menores taxas de erosão (1–2 mm/ano, Kukal 1990, Earth-
Science Reviews, 28: 285p.)? Essas unidades fluviais não teriam sofrido severas incisões, pois 
exposta em domínio continental não seriam sujeitas a retrabalhamento erosivo? (c) Retornando 
a sedimentação depois de longos 500 Ma não seria de se esperar uma profunda discordância 
entre as “duas FmSB” e também com a FmGM? 
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