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RESUMO:Ortognaisses quartzo-dioríticos e tonalíticosneoproterozoicos (~830 a 890Ma) são 

encontrados naregião de Mara Rosa e Amaralina, noroeste do estado de Goiás, compondo a 
sequência metavulcano-plutônica-sedimentar Mara Rosa, unidade que integra o Arco 
Magmático Mara Rosa, segmento norte do Arco Magmático de Goiás, Província Tocantins.São 
corpos alongados de direção NE-SW. Afloram como cortes de estrada, lajedos ou blocos e 
matacões angulosos. Por vezes, apresentam intercalações com lentes de anfibolitos de 
espessuras métricas. São rochas de cor cinza, de granulação média a grossa, leuco a 
mesocráticos, com bandamento gnáissico de espessura subcentimétrica. Apresentam bandas 
máficas com textura nematoblástica ou lepido-nematoblástica constituídas por anfibólio (30 a 
57%) e biotita (4 a 25%), e bandas félsicas de textura granoblástica representadas por 
plagioclásio (35 a 50%), quartzo (1 a 8%) ± feldspato potássico (<10%). Zircão, apatita, ± 
epidoto, ±granada, ±alanita ocorrem como minerais acessórios. Os minerais opacossão 
representados por pirita, ±calcopirita, ±bornita, e, principalmente, titanomagnetita 
comexsoluções de ilmenita. Hematita, epidoto, ±clorita, ±mica branca/ muscovita representam 
as fases secundárias.O anfibólio dessas rochas é do tipo cálcico e varia de Mg-
hornblendaatschermakita. O plagioclásio é do tipo andesina (An=31 a 46) e alguns cristais 
apresentam um núcleo mais alterado que a borda, possivelmente, evidenciando um núcleo 
mais cálcico e indicando um aspecto ígneo reliquiar. A biotita é pobre em TiO2 denotando 
composições de reequilíbrio metamórfico relacionado ao metamorfismo regional. A associação 
titanomagnetita-pirita-calcopirita-bornita encontrada em uma das amostras pode indicar que, 
pelo menos localmente, a formação do protólito ígneo desses gnaisses se deu em condições 
de saturação em sulfeto moderada a alta. Esses ortognaisses apresentam composições 
geoquímicas intermediárias, com conteúdo deSiO2 entre 53,4% e 62,9%, são metaluminosos 
dealta alumina (Al2O3>4,5%) ecálcio-alcalinos de médio potássio. No diagrama Rb 
versusY+Nb, plotam no campo dos granitos de arco vulcânico. Em relação ao N-MORB, 
apresentam picos de maior enriquecimento em LILE (Cs, Rb, Ba, K, Sr) do que em HFSE (Nb, 
Zr, Ti) e anomalias negativas de Nb, ±Zr, padrão típico de rochas derivadas da fusão parcial da 
cunha mantélicametassomatizada por fluidos da crosta oceânica subductada. Todas as 
amostras estudadas exibem maior enriquecimento de ETRL do que de ETRP, com razões 
(La/Yb)N variando entre 3,58 e 5,82.Uma amostra, entretanto, se destaca por apresentar os 
mais altos conteúdos em ETRL e os mais baixosem ETRP, resultando daí uma razão (La/Yb)N 
de 16,18, valor significativamente maior que a média geral. Essa diferença pode indicar que o 
protólito ígneo dessa amostra está ligado a uma rocha fonte diferente daquela que deu origem 
às demais amostras.Além disso,todas as amostras apresentam conteúdos de Na2O>3,5%, 
K2O<3%, Rb<65ppm,Sr>400ppm, Y<18ppm, Yb<1,9ppm,Sr/Y>20assemelhando-se às rochas 
adakíticas, entretanto, aquela mesma amostra anteriormente destacadaé a únicaque de fato 
pode receber essa classificação, uma vez que apenas ela possuiconteúdos de Ni>20ppm, 
Cr>30ppm e razão La/Yb>20. Dessa maneira, conclui-se que, na região de Mara Rosa e 
Amaralina, existem ortognaisses com assinatura de arco normale ortognaisses com assinatura 
adakítica. 
 
PALAVRAS-CHAVE:ARCO MAGMÁTICO MARA ROSA,ORTOGNAISSES, ROCHA 
ADAKÍTICA. 
 


	Ferreira, A. T. R.1; Oliveira, C.G.2
	1Universidade Federal de Roraima; 2Universidade de Brasília
	PALAVRAS-CHAVE:ARCO MAGMÁTICO MARA ROSA,ORTOGNAISSES, ROCHA ADAKÍTICA.


