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INTRODUÇÃO Estudo recentes demonstraram a
existência, na regiio compreendida entre as cidades de
Bom Jardim de Goiás e Sancleriándia, oeste de Goiás,
de diversas unidades metavulcânicas/
metassedimentares e ortognáissicas de idade
neoprotero2óica (Pimentel et ai. 1991: Pimentel &
Fuck inédito). Exemplos dessas unidades sio as
seqüências vulcano-sedimentares de Bom Jardim de
Goiás, Arenópolis, Jaupaci e Iporá e os terrenos
gnáissicos de Arenópolis, Matrinxi e Sancleriândia
(Seer 1987, Pimentel ft Fuck 1986, 1987, Amaro
1989). As características isotópicas e geoquímicas
dessas unidades sugerem que os magmas originais
foram formados em ambientes do tipo arco magmético
(Pimentel & Fuck 1987, 1992). A extensão areai
desses terrenos indica que as unidades geológicas
supramencionadas slo o produto de um importante
episódio de acresçio cnistal do Neoproterozóico
(entre ca. 900 c 600 Ma). Pimentel ft Fuck (1987)
sugeriram que tais terrenos de arco do oeste de Goiás
deveriam continuar em direçio norte e os mais
prováveis candidatos para representar a extensão
desses terrenos seriam as seqüências
metavulcânicas/metassedimentares e os ortogiuússes
da regiio de Mara Rosa, no centro-norte de
Goiás (Figurai.)

No presente trabalho sio apresentados os dados de
gcocronologia U-Pb em zireões e titanilas de unidades
geológicas da regiio de Mara Rosa.

GEOLOGIA REGIONAL DA ÁREA DE MARA
ROSA As principais unidades litologicas da área
investigada estio mostradas no mapa da Figura 2. As
unidades supracrustats que constituem a seqüência
vulcano-sedimentar de Mara Rosa estio dispostas em
três faixas principais: as faixas de leste, centrai e de
oeste (Arames et ai. 1991). As três faixai mostram
direções estruturais NE e mergulhos fortes a

moderados para NW, sendo separadas entre si por
terrenos de rochas gnáisskas onde predominam
ortognaisses tonalHkos. Ptatons de composições
variando entre gabróica e granitica intrudea as
unidades metamórficas. Na regiio de Chapada, cerca
de 40 km a sudoeste de Mara Rosa, onde ocorrem
unidades biológicas muito semelhantes às de Mara
Rosa, um corpo diorítko apresenta idade isocrônica
Rb-Sr em amostras de rocha-toul de 56I+/-9 Ma
(Richardson et ai. 1988).

Os estudos de Kuyumjian (1989) na regiio de
Chapada sugerem que os gnaisses tonaUtkos e rochas
tntrusivas gabróicas associadas sio manto-derivadas,
de filiação caki-alcalina, geradas sobre uma zona de
subducçio.

Mineralizações de Au ocorrem associadas às rochas
supracrustais das regiões de Mara Rosa e Chapada.
Neste estudo, analisamos amostra da Mina de Posse,
na seqüência vulcano-sedimentar de M a n Rosa. Essa
mineralização consiste de um depósito epigenétko
superimposto a uma zona de aiteraçio hidrotermai
preexistente, que de acordo com Arantes et ai. (1991),
foi introduzido após o pico do metamorfísmo que afeta
essas rochas.

RESULTADOS Quatro unidades litologicas foram
investigadas e os resultados estio mostrados na Figura
3. Os gnaisses tonalíticos (amostra MR-3) e as rochas
metavulcânicas da Mina de Fosse mostraram idades
muito semelhantes para a cristalização do protolito:
856 +I3/-7 Ma e 862+/-» Ma, respectivamente Tais
resultados indicam que essas rochas se formaram na
mesma época que unidades metavulcinicas e
metaplutonicas de arco do oeste de Goiás.

Titanitas também foram separadas da amostra de
rocha metavulcánica da Mina de Posse com o objetivo
de datar o metamorfísmo de fácies xisto verde aUo a
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anfíbolito que afetou essas rochas. O resultado
analítico é concordante e indica a idade metamórfica
de 632+A4 Ma

Os zircòes da amostra de um corpo sub-vukânico
sin-tectônico da faixa central, nostraram um padrão
mais complexo. A fração MR-31.5 é concordanle e a
idade de 630+/-6 Ma por ela indicada é considerada
como a melhor estimativa para a idade de cristalização
do pequeno corpo intrusivo Esse resultado é bastante
compatível com o obtido para a titamu da amostra da
Mina de Posse, indicando, portanto, eventos
metamórfíco, deformacionais e de intrusio de corpos
sin-tectônicos háca. 630 Ma.

Os nrcòes d* uma amostra do grani» Pau de Mel, um
granito deformado exposto a leste da área mostrada na
Figura 2, sio bastante discordantes e a melhor reta
através dos três pontos indica uma idade
paleoprotcrozóica (2175 +12/-9 Ma). O resultado
sugere que a falha de empurrio que separa os terrenos
metavulcânicos/metassedimentares a oeste dos
terrenos gnáissicos sobrepostos pelos
mctassedimentos do Grupo Serra da Mesa, a leste,
possivelmente representa um importante limite
geoteciõnko, separando terrenos de idades diferentes.

CONCLUSÕES Osdadot preliminares apresentados
confirmam a hipótese de que os terrenos de arco
magmático da regiio de Arenópolis, no oeste de

Goiás, têm continuidade em direção ao norte.
Confirma-se <we as rochas metamórfkas expostas na
área de Mara Rosa de falo representam a continuidade
do arco neoproterozóico, desenvolvido entre os
crátons Amazônico e do Sio Francisco. Importantes
volumes de rochas foram formados em arcos
magmáticos na regi io central do Brasil,
transformando essa área em uma das áreas mais
expressivas em termos de acresçio de crosta
continental durante o Neoproterozóico
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FIG. 1 - MAPA GEOLÓGICO DA REGIÃO DE MARA ROSA-AMARALINA
(modificado de Arantes et ai. 1991)
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