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além de extrusiva correlatas, que em direção ao final do 
Neoproterozóico esse arco ganhou maturidade, 
alojando corpos máficos-ultramáficos, tonalíticos, 
granodioríticos e graníticos (Viana et al., 1995 e 
Pimentel et al., 2000).  
O pico metamórfico regional sugerido é entre 770 a 760 
Ma com o choque do Arco Magmático de Goiás, entre o 
Maciço Mediano de Goiás e o Cráton São Francisco, 
provocando metamorfismo regional fácies xisto verde a 
fácies anfibolito. O fechamento colisional do arco 
magmático mostra-se em torno de 620 MA, com o 
choque do Cratón São Francisco e o Cráton Amazônico, 
Pimentel et al., 2000; ao final do ciclo Brasiliano (600 
Ma) estruturam-se zonas de cisalhamento tanspressivas 
correlacionáveis a zona de sutura da convergência dos 
blocos cratônicos fazendo parte do Lineamento 
Transbrasiliano (Guimarães, 2007). 
Foram estabelecidos dois segmentos para o Arco 
Magmático de Goiás: Arco Magmático Mara Rosa, 
porção Norte do arco, e Arco Magmático Arenópolis, 
porção sudoeste a sudeste do arco; segundo Viana et al., 
1995 e Pimentel et al., 2000, o Arco Magmático de Mara 
Rosa apresenta rochas essencialmente meta-vulcânicas 
intermediarias a ácidas associadas a meta-plutônicas de 
composição diorítica/tonalítica. O Arco Magmático de 
Arenópolis compõe-se por meta-plutônicas cálcio-
alcalinas, unidades supracrustais e granitoides pós a 
tardi-orogénicos alojados.      
Na região de Bom Jardim de Goiás a rochas em estudos 
são as unidades do Complexo Granitóide-Gnáissico, 
compartimento Arqueano/Paleoproterozóico do Arco 
Magmático Arenópolis rejuvenescido no 
Neoproterozóico; compõem granitos, tonalitos, 
trondhjemitos e granodioritos, milonitizados (Seer, 
1985). 
 
 
 

 
 

 

A caracterização petrográfica posta contribuir para 
acentuar o conhecimento geológico da principal unidade 
do embasamento da região de Bom Jardim de Goiás. 
Sendo o foco voltado a unidade do Complexo Granitóide-
Gnáissico de Bom Jardim de Goiás, compreendido por 
rochas cálcio-silicatadas intermediárias, colocada como 
crosta primitiva do compartimento do Arco Magmático 
de Arenópolis, Oeste da Província Tocantins. 

INTRODUÇÃO 

 CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
 
XTO GEOLÓGICO 
A área de estudo está inserida na Província Tocantins, 
segundo Almeida et al. 1977, a Província é dividida em 
quatro domínios estruturais, oeste a leste: Faixa 
Paraguai-Araguaia, Maciço Mediano de Goiás e Faixa de 
dobramentos Uruaçu e Brasília. Brito Neves e Cordanni, 
1991; Dardenne,2000 definiram o Orógeno 
Neoproterozóico Tocantins em três domínios geológicos: 
Faixa Paraguai-Araguaia, Arco magmático de Goiás e 
Faixa Brasília. O domínio do Arco Magmático de Goiás 
tem maior importância nesse trabalho, o qual será dada 
ênfase. 

A Província Tocantins se coloca como Faixa móvel 
Neoproterozóica que compartimenta a convergência 
entre os crátons Amazônico, São Francisco e o bloco 
Paranapanema, segundo Brito Neves e Cordanni, 1991. A 
Província se configura por orógeno acrescionário, faixa 
de dobramentos de cobertura sedimentares ante pais, 
além de microplaca arqueana, sendo colocados 
aglutinados pelo evento Pan africano/Brasiliano (900 a 
600 MA), contribuindo para formação do Gondwana 
ocidental, Brito Neves e Cordanni, 1991; Pimentel et al. 
2000. 
O Arco Magmático de Goiás é um orógeno de caráter 
primitivo, crosta juvenil que iniciou, em 900 a 850 Ma, a 
formação de um arco de ilha intra-ôceanico, sendo 
composto nesse início de um intenso magmatismo 
cálcio-alcalino intermediário, tonalitos e granodioritos,  
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RESULTADOS 
As rochas da unidade basal do Complexo Granitóide-
Gnáissico que foram amostradas para análise 
petrográfica, foi possível distinguir dois grupos de 
rochas: 

1. Grupo I – Metatonalito ortocataclasito. 
2. Grupo II – Metatonalito milonitizado. 

 
A cerca da análise petrográfica do Grupo I, obtivemos o 
seguinte resultado: 
Rocha cinza escura de granulação média, representada 
por cristais com cristalinidade hipidiomórfica. 
Apresenta textura inequigranular, porfiroblástica e 
granoblástica formada por plagioclásio, quartzo, 
anfibólio, feldspato alcalino, com efeitos de eventos 
hidrotermais e veios metassomáticos formado de 
muscovita, epidoto e sericita. 
A estrutura da rocha é representada por característica 
de catáclase (Figura 1B), com quartzo esmigalhados e 
recristalizados, e plagioclásio com bandas de Kink 
(Figura 1A), mostrando mudança de tipo de 
deformação; veios metassomáticos intercalados aos 
espaços da catáclase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – A: Fotomicrografia de plagioclásio Ca com banda 
Kink, 10x. B: Fotomicrografia da seção geral da rocha, 
apresentando a assembleia mineral com catáclase, 2x. 
 
O plagioclásio tem granulação relativa grossa, sendo 
identificado pelas características de maclas abita ou 
periclina, de hábito granular/subtabular e aspecto 
subédrico. O quartzo tem aspecto anédrico, granulação 
relativa fina em sub-grãos particionados, identificado pela 
característica incolor e pela extinção fortemente 
ondulante. 

 
 
 
 
 
O anfibólio apresenta forte pleocroísmo de incolor a verde-
oliva, sendo identificado como hornblenda, granulação 
relativa fina, cristais xenomórficos e com hábito 
prismático. O feldspato alcalino sendo identificado por 
pouco cristais que demonstravam maclas Carlsbad bem 
definidas, granulação relativa média, grão subédricos de 
hábito granular. 
Através do método de contagem modal da rocha, estimada 
por visadas, obteve-se a classificação segundo QAP no 
campo dos tonalitos, e por apresentar orientação e 
recristalização mineral e pelo estilo deformacional da 
rocha francamente rúptil em zona de cisalhamento, 
nomeou-se o Grupo I de Metatonalito ortocataclasito. 
A análise petrográfica do Grupo II, demonstram as 
seguintes característica: 
Rocha cinza de granulação média a grossa, representada 
por cristais com cristalinidade hipidiomórfica. 
Apresenta textura inequigranular e nematoblástica 
formada por plagioclásio, quartzo, anfibólio, porta 
minerais acessório: zircão e opacos, e a rocha possui 
efeitos de eventos hidrotermais. 
A estrutura da rocha é milonítica tipo shear band, 
caracterizada pela orientação preferencial dos minerais 
quartzo e anfibólio (Figura 2A e 2B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – A: Fotomicrografia de plagioclásio Ca e quartzo 
acomodados a criptocristais de anfibólio, biotita e epidoto, 2x. 
B: Fotomicrografia da foliação milonítica, representado pela 
orientação de quartzo e anfibólio, 2x. 
 

O plagioclásio é incolor, de granulação media e aspecto 
subédricos, apresentando processo de sericitização e 
saussuritização. O quartzo é incolor, de granulação 
média a fina, cristalinidade anédrica, apresenta extinção  
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ondulante, ocorre cristais em subgrãos e portam zircão. 
O anfibólio apresenta forte pleocroísmo de amarelo 
claro a verde-oliva, sendo identificado como hornblenda 
ocorre como cristais subédricos a euédricos, com 
granulação média a fina, está associado a placas de 
biotita e grãos de epidoto. 
Por meio de contagem modal da rocha, estimada por 
visadas, obteve-se a mesma classificação de tonalito das 
rochas do Grupo I, porém, o estilo de deformação dúctil 
próximo a zona de cisalhamento, modificou o Grupo II 
de rochas para Metatonalito milonito. 
 
CONCLUSÕES  
 As rochas do Complexo Granitóide-Gnássico 
apresentam em análise de amostras de mão e 
petrográfica, caráter de rochas de crosta juvenil, tendo 
a geração de tonalitos relacionada a fase arco de ilha 
interoceânica (900 a 850 Ma), Pimentel et al., 2000. As 
rochas são basicamente formadas por plagioclásio Ca, 
quartzo e anfibólio, que apresentam atuação 
metamórfica de baixo grau, com paragêneses 
sericita+epidoto+carbonato. Das descrições de 
estruturas tectônica macro e micro, concluiu- se dois 
grupos de rochas que estão relacionados a fase de 
transcorrência transpressiva (Lineamento 
Transbrasiliano), de cerca de 600 Ma, Guimarães, 2007. 
A ocorrência desses dois tipos de estruturas tectônica, 
cataclasito e milonito, em rochas associadas ao mesmo 
espaço crustal, pela proximidade a zona de 
cisalhamento e pelo nível crustal regional, mostram o 
limite de transição do estilo deformacional, de 
francamente rúptil a rúptil-dúctil, que foi demonstrado 
pelas microestruturas de bandas de Kink e   pela 
transição de resistatos triturado de quartzo acomodado 
entre criptocristais de anfibólio passando a encontrar 
foliação milonítica sensu stricto. O resultado posto nos 
faz concluir que a área de estudo se coloca em uma 
região transicional ao estilo deformacional de uma zona 
de cisalhamento tranpressiva, transição de um 
cisalhamento rúptil-dúctil a dúctil-rúptil. 
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