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ABSTRACT

Geological, petrographic, geochemical (including rare-earth ele
tr.er.ts) and geochronological data of the Coronel Murta (northeast Minas
Gerais State) post-tectonic intrusive .alkalic granites were summarized
in order to discuss their genesis.

This paper shows that Coronel Murta granites were generated by
anatexis of dominantly metasedimentary rocks, in an ensialic environ
->ent, as the late results of an intraplate A-type subduction during the
Brasilian Cycle.

INTRODUÇÃO

No limite oriental da Faixa de Oobramentos Araçuaí (Almeida
1977), no nordeste de Minas Gerais, encontram-se manifestações do magma
tismo granítico brasiliano, cujos corpos intrusivos perfuram, dentre ou_
trás unidades, uma seqüência de metamorfitos de fácies anfibolito, de -
signada seqüência Salinas (vide, Silva et ai. 1983, Pedrosa Soares et
ai. 1984, Karfunkel et ai. 1985 e Siga Jr. 1986).

A seqüência Salinas é, no Médio Jequitinhonha, dominantemente
constituída por quartzo-micaxistos, em geral granatíferos e/ou feldspá-
ticos e/ou calcíticos, que eventualmente contêm estaurolits, cianita ou
sillimanita e localmente, no trecho Araçuaí-Itinga, andaluzita e cordie
rita. Outras litologias importantes da seqüência são quartzitos, geral-
mente impuros, grafita xistos, meta-ortoconglomerados, anfíbolitos, me-
tacherts, rochas cálcio-silicáticas e raras lentes de calcário.

0 metamorf isino regional de tipo barrowiano, crescente no senti-
do geral leste, encontra-se descrito em Pedrosa Soares et ai. (1984)
Estudos detalhados sobre o metamorfismo térmico, causado pelas intru -
soes graníticas, são apresentados em Pedrosa Soares (1984) e Costa et
ai. U984).

Os çranitos de Coronel Murta - Rubelita foram objeto de estudos
detalhados, quanto a sua geologia, petrogrhfia e litoquími/.-a (incluindo
elementos de terras-raras), que estão relata los em Correia Neves et ai.
(1982), Pedrosa Soares (1984), Monteiro (198t) e Dutra et ai. (1986).

Em Pedrosa Soares et ai. (1987) a evolução metassorática daque-
les granitos é descrita, na forma de um modelo que mostra c distribui -
ç?.o das várias fácies graníticas identificadas.

Litwinski (1985) e Siga Jr. (1986) aprasentam acerv;s significa
tivos de datações radionétricas para o nordeste de Minas G&rais, sobre
os quais embasam modelos de evolução* tectônica regional.

Deve-se a Siga Jr. (1986) os estudos geocronclógvccs sobre os
çranitos de Coronel Murta.



As «feições geológicas regionais do nordeste de Minas Gerais en-
contram-se r.os mapas 1:250.000 de Fontes et ai. (1978). Haralyi & Hasui
(1952) apresentarar. e confrontaram os dados gravimétricos, geológicos e
tectõnicos do Brasil Oriental.

Estes autores mostram que uma zona de forte anomalia gravimétri
ca negativa estende-se, a leste do Craton do São Francisco, no centro -
leste cie Minas Gerais. Esta zona de marcante espessamento crustal cor -
responde, em sua maior parte, às faixas de ocorrência dos grupos Espi -
nhaç©eMacaübas e da seqüência Salinas, englobando, ainda, áreas do em-
basamento gnâissico-migmatítico.

Além do acúmulo das seqüências supracrustais proterozóicas na
faixa marginal oriental do Craton do São Francisco, é plausível consi -
derar os muitos falhamentos de empurrão, de direção geral a N e NE e
transporte no sentido W, como condicionadores do espassamento crustal
continental evidenciado pelos dados gravimétricos. Aliás, a tectônica
de empurrões, durante o Proterozóico Médio e Superior, a leste do Cra-
ton do São Francisco, é referida em muitos trabalhos (vide,por exemplo,
Leonardos & Fyfe 1974, Leonardos et ai. 1976, Siga Jr. et ai. 1982, Lo-
bato et ai. 1983, Herrgesell 1984, Rolim et ai. 1986 e Siga Jr. 1986).

A geração de líquidos anatéticos de composição granitica em zo-
nas de espessamento crustal, condicionadas por cavalgamentos sob regirr.e
da colisão continental, é defendida, dentre outros, por Fyfe & Kerrich
(1983).

Considerando o Ciclo 3rasiliano, Siga Jr. (19S6) compartimer.ta
o nordeste de Minas Gerais em domínio brasiliano externo (grupos Espi -
nhaço e Macaúbas, coro metamorfismo nas zonas da clorita e biotita, a
embasamentc gnãissico-raigmatítico retrometaznorfizado de Itacambira-Bar-
rocão) e domínio brasiliano interno (seqüência Salinas com metamorfismo
nas zonas da cianita e sillimanita, Q rochas gnáissico-migmatíticas do
Cinturão Atlântico).

A exemplo dos granitoá dm Coronel Murta, são muito abundantes as
intrusões ácidas no domínio brasiliano interno.

A faciologia, estruturação e caráter intrusivo pôs-tectônico dos
granitos de Coronel Murta estão detalhadamente demonstrados (Correia Ne_
ves ét ai. 1982, Pedrosa Soares et ai. 1987) e são sumarizados como a
seguirs

- bíotita granitos, granitos a duas micas (biotita-moscovita gra
nito e moscovita-biotita granito), granitos turmalinizados e/ou albiti-̂ "
zadot • granitos pegmatóides são as fãcies identificadas nos "stocks"de
Coronel Murta;

- os biotita granitos representam a fusão anatética original ,
ocorrendo no núcleo dos plutons, enquanto os granitos pegmatóides são
fácíea residuais de cúpula e os demais tipos são as fácies metassomáti-
cas dos bordos laterais ou de cúpula (Pedrosa Soares et ai. 1987);

- não se observa estrutura gnáissica;
- a foliação, quando visível, é em geral paralela ao contorno

dos corpos, tratando-se de uma estrutura de fluxo ígneo que tende a de-
saparecer no interior dos maciços; ...

- os "stocks" tendem a formas circulares;
- os amplos antiformes e sinformes abertos da última fase defor

matíva regional estão nitidamente conturbados em torno das intrusões; ~
- apófises graníticas e pegmatíticas, partindo dos maciços çra-

níticos, injetam-se nas encaixantes;
- margens resfriadas de grão fino ("chilled margins") são obser

vadai nas cúpulas pegmatóides; ~
- são comuns xenólítos e "roof-pendants";
- metamorfismo de contato de média pressão é evidenciado por

reações minerais e texturas pós-tectônicas, indicando "emplacement" en-
tre 12 e li km de profundidade e temperaturas máximas de contato entre
600 • 700°C.

Nos granitos a duas micas,e fácies albitizadas e/ou turmalini-



gioclásios, a biotita substitui a granada e a moscovita digere a fibro-
Xita (Pedrosa Soares 1984 e Monteiro 1986). •

GEOQOlMICA

Foram realizadas análises litoquímicas de 33 amostras dos granja
tos de Coronel Murta (Pedrosa Soares, op.cit.) e de Rubelita (Monteiro,
op.cit.)•

Os granitos de Coronel Murta são alcalinos (fig.l), de tendên -
cia potássica (fig.2) e variam desde o campo metaluminoso (biotita gra-
nitos) a peraluminoso (fácies metassomatizadas e granito pegmatóide ,
fig.3).

A fig.4 mostra a distribuição no diagrama AFM, enquanto na fig.
5 se vê a relação, entre K e Rb.

0 teor médio de silica nos biotita granitos de Coronel Murta é
69,41, sendo de 71% nos biotita-moscovita granitos e de 73,6% nos mosco
vita-biotita granitos, o que reflete a também crescente percentagem de
quartzo modal.

Os conteúdos normativos de hiperstenio, magnetita, ilmenita,apa.
titã e anortita são mais altos nas fácies biotíticas que nas moscovíti-
cas .

0 coríndon normativo atinge até 3% nos granitos moscovíticos ,
mas está ausente nos biotita granitos.

Os histogramas mostrando a razão de oxidação do Fe e a razão de
Chappel & White (1974») encontram-se, respectivamente, nas figuras 6 e 7 .

GEOCRONOLOGIA

Siga Jr. (1986) obteve a idade isocrônica de 525 ± 30 Ma (Rb/Sr,
rocha total) para quatro amostras, de um mesmo afloramento, do maciço
de biotita granito localizado imediatamente a sul de Coronel Murta (fig.
8). Desta isõcrona resulta uma razão Inicial 87Sr/Sfc Sr = 0,7113± 0,0002.

A idade K/Ar, determinada em biotita do mesmo afloramento, é
475 ± 13 Ma (Siga Jr. 1986).

Este mesmo autor, apresenta os dados obtidos por Sá (1977) em
uji diagrama isocrônico (Rb/Sr, rocha total, 8 pontos) que acusa a idade
de 540 t 10 Ma e uma razão inicial ''Sr/^Sr = 0,7125 ± 0,0007, para os
granitos intrusivos alcalinos da área de Araçuaí-Itinga.

Duas moscovitas de pegmatitos dos arredores de Itinga, datadas
pelo método K/Ar, dão idade de 474 í 18 e 498 ± 12 Ma (Sá 1977).

GÊNESE DOS GRANITOS DE CORONEL MURTA

Como já demonstrado por Pedrosa Soares (1984), Monteiro (1986)
e Pedrosa Soares et ai. (1987), êis fácies moscovitizadas, albitizadas e/
ou turmalinizadas dos maciços graníticos de Coronel Murta-Rubelita, ori^
ginaranv-se pela evolução metasõomática deutérica dos biotita granitos e
biotita granodioritos que, mais fielmente, representam a fusão original.

O metassomatismo que afetou as fáries graníticas de borda e cúpu
Ia é erapecilho às tentativas de interpretar, em termos de tipos e séri-
es graníticas (Chappel & White 1974, Ishihara 1977 c 1981, Wang et ai.
1983) os dados petrográficos c litoquímicor» destas obtidos.

Contudo, o ambiente tectõnico em que se posicionaram as inj.ru-
sões, as características gerais dos corpos c as miisoralir.acõ^s associa-
das forr.ecem dados valiosos àquelas interpre. taçõer,.

Assim, para os plutons graníticos do Coronel Murt:i constata-se
que !

. - ainda não foram encontrados xenólitos do rochar £ vi car» z.ht.i -
cas ou ultrama ficas;

" anfibólio e piroxinio são minerais a us cr.*, cs ora L"... is fls f«
cies graníticas identificadas;

- os Muitos xenólítos descritos sao de not;;-? '••úirs.r. loa deriva -



dos Co rocn?S pejuwwiuuimuauab e ijiuuvu^»^ .
preji» e" Pedrosa Soares et ai., em prep.);

- aos maciços graníticos relacionam-se pegmatitos e cúpulas peg
matóiâes rair.eralizados em Be, Li, Sn e B;

- as rochas câlcio-silicáticas intercaladas nos xistos encaixan
tes, bem cor.o veios de quartzo, estão eventualmente mineraliza'dcs em K
(Monteiro 1936);

- alraandina e fibrolita são comuns nos granitos a duas micas.
Além disso, os maciços de biotita granito apresentam as seguin-

tes características:
- composições raineralógica e química globais homogêneas;
- distribuição regular, mas nem sempre linear, dos pontos nos

varies diagramas litoquímicos;
- Ka2O < i,2% e K20 > 4,5%;
- valores relativamente baixos da razão de oxidação do Fe;
- razão Al/(Na + K + Ca/2) média » 1,07%;
- extrema escassez da minerais opacos;
- alto conteúdo global de terras-raras, com média de 335^7 ppm

(Dutra et ai. 1986).
As evidências listadas nos últimos dois parágrafos revelam que

o material granítico original (pré-meta3somatismo dsutérico) asseroelh?-
-59 aos granitos da série ilcienita (Ishihara 1977 e 1931), aos do tipo
S (Chappel & White 1974; Hine et ai. 1978) ou, ainda, aqueles da série
KanUag (série 1) de Wang et ai. (1983).

As razões ; Sr/SâSr, não só do maciço de biotita granito ao sul
da Coronel Murta mas, também, dos granitos de Itinga-Araçuaí, são eleva
das (em torno de 0,712).

Takahashi et ai. (1980) situara os valores de 8?Sr/SfeSr inicial,
para a série ilmenita, no intervalo 0,704 - 0,713 e para o tit>o S, en -
tre 0,706 e 0,718.

War.g et ai. (1983) mostra que os valores daquela razão, nos gra
nitos da série 1, estão acima de 0,710. ~

Portanto, os dados apresentados favorecem largamente a interpre
taçâo de que o magma granitico das intrusões de Coronel Murta, originou
-se por anatexia crustal de rochas dominantemente raetassediznsntares.

Pedrosa Soares (1984) sugeriu que os granitos estudados foram
gerados por anatexia, devido ao espessamento crustal, em uma faixa ce
cavalgamentos ocasionados por colisão continental.

Siga Jr. (1986) aplica o modelo geotectõnico de subducção intra
continental tipo "A", para a evolução do nordeste de Minas Gerais nS
Prot#?ozóico Superior (fig. 9).

Neste modelo, os granitos tardi- a pôs-tectÕniccs, (tipo Coro -
nel Murta-Rubelita, Araçuaí-Itinga, Ribeirão da Folha-Lambari, centre
outros) representam as manifestações finais de refusão crustal,do Ciclo
Brasiliano, no nordeste de Minas Gerais.
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