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O Orógeno Araçuaí registra uma longa sucessão (630-480 Ma) de eventos de produção de 
granitos desde os primeiros plutons pré-colisionais até as últimas intrusões pós-colisionais. Os 
dados geoquímicos, geocronológicos e petrogenéticos do Batólito Medina (Supersuíte G5) 
caracterizam um amplo magmatismo intraplaca pós-colisional na porção ensiálica setentrional 
deste orógeno. Os granitos Medina são metaluminosos a fracamente peraluminosos (ASI: 1,76 
a 2,07), contendo elevados teores de álcalis e Fe, reduzido conteúdo de CaO (em SiO2 = 71%: 
Na2O + K2O = 7-9%, CaO = 1,6%), altas razões FeOt/(FeOt + MgO: 0,78 a 0,92) e 
concentrações de halogênios, e alto conteúdo de cátions de Zr + Nb + Ce + Y (> 700 ppm), 
bem como elevada razão Ga/Al. Consequentemente, os granitos Medina configuram uma série 
ferroana, álcali-cálcica a cálcio-alcalina rica em Ga, típica de granitos tipo A1, sugerindo fontes 
primitivas quimicamente semelhantes aos basaltos de ilhas oceânicas. O granito Medina da 
área-tipo forneceu idades U-Pb em zircão de 500 ± 3 Ma e em monazita de 501 ± 3 Ma, 
balizando sua cristalização magmática. As rochas hospedeiras compreendem biotita-sillimanita 
granitos foliados da Supersuíte G2 (zircão: 556 ± 11 Ma, monazita: 499 ± 5 Ma), contendo 
leucossomas compostos por cordierita-granada leucogranito sem foliação e livre de biotita 
(zircão: 506 ± 6 Ma, monazita: 494 ± 9 Ma) que evidenciam a fusão parcial dos granitos 
colisionais no estágio pós-colisional. Por isto, o influxo térmico responsável por esta anatexia 
seria contemporâneo à intrusão dos granitos Medina. As pseudo-seções P-T, calculadas via 
Theriak-Domino, em associação com dados geoquímicos e datações U-Pb em zircão e 
monazita, oferecem novas evidências sobre a evolução térmica da porção ensiálica do 
Orógeno Araçuaí Setentrional. A modelagem de equilíbrio de fase a partir do cordierita-granada 
leucogranito quantificou um influxo térmico com condições P-T de pico entre 750 e 840 °C e 2,4 
a 3,5 kbar, em cerca de 500 Ma. Este episódio térmico pós-colisional atestado pelo Batólito 
Medina está registrado nos granitos foliados G2 encaixantes e nos leucossomas de cordierita-
granada livres de foliação. Nossos dados sugerem ascensão de uma pluma mantélica, 
originada da desestabilização do manto astenosférico em estágio orogênico tardio, envolvendo 
o piscinamento de magmas derivados do manto na base da crosta, associada à 
descompressão crustal e fusão parcial durante o colapso gravitacional do Orógeno Araçuaí. 
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