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RESUMO: O Batólito Rio Itanguá (BRI) é um extenso corpo granítico localizado a nordeste de 
Diamantina, cuja idade e posicionamento tectônico permanecem incertos. Os contornos da 
unidade – que aflora nas cidades de Felício dos Santos e de Senador Modestino Gonçalves e 
em uma vasta área ao redor – foram definidos na década de 90, no âmbito do Projeto 
Espinhaço (COMIG/UFMG), através de mapeamento geológico em escala 1:100.000. O 
objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão da cartografia geológica do BRI, tendo como 
base dados aerogeofísicos (gamaespectrometria e magnetometria) e novos dados de campo. 
O BRI apresenta duas fácies distintas: uma porfirítica, com fenocristais mili- a centimétricos de 
feldspato potássico ou plagioclásio, que predomina na porção norte, e outra, não porfirítica, de 
textura equigranular, que predomina nas porções leste, sul e sudoeste. Os contatos dos 
granitos do batólito, em todas as suas bordas, se dão com rochas pertencentes ao Grupo 
Macaúbas, exceto por um contato no extremo sudoeste do BRI com quartzitos do Supergrupo 
Espinhaço. Os novos dados de campo confirmaram a presença desses contatos, com 
pequenos ajustes nas porções oeste, norte e leste do batólito. Os contatos do sul, no entanto, 
revelaram-se muito discrepantes do primeiro mapeamento. Na porção central do BRI ocorre um 
platô sustentado por coberturas cenozóicas. Nas encostas deste platô, verificou-se a 
ocorrência de mica-xistos semelhantes aos que compõem o Grupo Macaúbas a leste do 
batólito. Esta unidade é mapeável na escala 1:100.000 e tem continuidade para o sul, 
recobrindo os granitos. Tanto o platô quanto os xistos ocorrem como remanescentes erosivos 
sobre o granito. No mapa magnetométrico de sinal analítico, toda a área originalmente 
mapeada como BRI apresenta baixa intensidade magnética, sendo cortada por lineamentos de 
alta intensidade que podem representar diques não mapeados. No mapa ternário 
gamaespectrométrico (K-Th-U), a área original do BRI apresenta assinaturas diversas. Na 
porção norte, há assinatura compatível com altas concentrações dos três elementos. Para sul, 
o topo do platô apresenta assinatura de alto Th, o que é compatível com a natureza das 
coberturas nele presentes, enquanto as encostas dominadas por xistos apresentam assinatura 
com baixa concentração dos três elementos.  Os resultados obtidos permitem uma redefinição 
dos limites e contatos do BRI e servirão de subsídio para futuras pesquisas na região. 
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