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INTRODUÇÃO 
A Província Tocantins, segundo Pimentel e Fuck (1994) 
é definida por faixas supracrustais dobradas 
metamorfizadas, correspondentes a Faixa Paraguai e 
Brasília. Intermediária a estas se encontra o Maciço de 
Goiás composto por terrenos remanescentes 
arqueanos (greenstone belts), ortognaisses e 
sequências metavulcânicas/metassedimentares 
apresentados por Fuck (1994). Geologicamente Bom 
Jardim de Goiás se localiza nos limites entre o Arco 
Magmático e a Faixa Paraguai. Com isto, este trabalho 
tem o intuito de apresentar o mapeamento geológico 
de uma determinada área do município de Bom Jardim 
de Goiás, a qual apresenta os litotipos do Grupo 
Cuiabá, Granito Serra Verde e o corredor do 
Lineamento Transbrasiliano, finalizando com a 
produção de um Mapa Geológico de escala 1:25000. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
A geologia da região de Bom Jardim de Goiás é descrita 
por duas expressivas unidades geotectônicas: a Faixa 
Paraguai e o Arco Magmático de Goiás pertencentes à 
Província Tocantins. Definida por Almeida et al. (1981), 
a Província Tocantins é um conjunto de orógenos 
decorrentes da colisão dos crátons Amazônico a 
noroeste e São Francisco a leste durante a Orogenia 
Brasiliana no Neoproterozóico (650-570 Ma). É 
delimitada por faixas supracrustais dobradas e 
metamorfizadas. A Faixa Paraguai definida por Almeida 
(1965) constitui um importante cinturão orogênico 
evoluído às margens sudoeste do Cráton Amazônico 
relacionado à zonas colisionais durante o Ciclo 
Brasiliano/Pan-Africano. Almeida (1964) estruturou-a  
da base para o topo em: Grupo Cuiabá, Formação 
Puga, Grupo Araras, Formação Raizama e Formação 
Diamantino. A faixa foi subdivida por Alvarenga (1984) 

em zona interna localizada a leste (mais deformada), 
externa a oeste (menos deformada) e cobertura 
sedimentar de plataforma. O Grupo Cuiabá 
compreende uma espessa pilha metassedimentar 
inserido na zona interna da Faixa Paraguai. Almeida em 
1948 identificou rochas de baixo grau metamórfico, 
constituídas por filitos intercalados com quartzitos 
cortados por veios quartzosos, ligados ao evento 
magmático responsável pelos batólitos da Serra de São 
Vicente. Luz et al (1980) classificou o Grupo Cuiabá em 
8 subunidades separando-os em dois subambientes. As 
sub-unidades 1, 2, 3, 5 e 6 em ambiente marinho e as 
subunidades 4 e 7 em ambiente glácio-marinho.  
A Faixa Brasília é um complexo cinturão de dobras e 
falhas de empurrão constituída de diversas unidades 
metassedimentares interpretadas por Fuck et al. (1994) 
como uma faixa monocíclica compartimentada em 
zona cratônica, zona externa e zona interna, de leste 
para oeste 
Considerado um arco neoproterozóico juvenil, o Arco 
Magmático de Goiás é composto de sequências 
vulcano-sedimentares associadas com ortognaisses 
cálcio a cálcio-alcalinos (Fuck, 1994). Segundo Pimentel 
et al (2000) duas principais áreas devem ser 
consideradas como suas subunidades: o arco de 
Arenópolis com predomínio de granitos derivados de 
refusão e o arco Mara Rosa com granitos leucocráticos 
Segundo Pimentel et al. (1996) um significativo 
magmatismo tardi- a pós-orogênico ocorre na região 
através do alojamento de corpos graníticos e diques 
gabro-dioríticos nas rochas metavulcanossedimentares 
do Arco Arenópolis, em um nível crustal raso. Estes 
corpos são predominantemente biotita-granitos, 
ocorrendo de forma menos expressiva como 
hornblenda-granitos. Não apresentam registros de 
fases deformacionais 
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RESULTADOS 
O mapa geológico foi gerado pelas interpretações 
estruturais, litológicas, feições de acamamento e corte 
estratigráfico. As unidades litológicas encontradas, da 
base para o topo estão assim apresentadas: Grupo 
Cuiabá representado por filito e metagrauvaca, da 
intrusão granítica, hornfels Granito Serra Verde, 
cobertura laterítica terciario quaternario (TQDL) (Figura 
1). 
 
 

 

Figura 1- mapa geológico 
 
 
Deformação: 
Com base na análise das estruturas e texturas 
tectônicas e metamórficas em escala macroscópica e 

microscópica, foram identificados elementos 
estruturais gerados em três fases deformacionais (D1, 
D2 e D3). 
A principal fase deformacional (D1) no Grupo Cuiabá 
originada pelo esforço tectônico compressivo gerou 
uma clivagem ardosiana (Sn) com atitude preferencial 
275/62.  A fase (D2) é definida pela formação de 
dobras que crenularam a foliação S1, gerando S2 com 
atitude preferencial 325/55. A terceira fase de 
deformação (D3) é representada na formação de micro 
dobras, tal deformação ocasionou a crenulação de S2 
(Figura2). 
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Figura 2-(A) Plotagem dos polos deformação S1, fase 
deforrmacional F1. (B) Plotagem flancos das dobras D2. 
(C) Plotagem da D3  
 

 
 
 
 
 
Metamorfismo: 
O grupo Cuiabá apresenta um metamorfismo regional 
caracterizado pela paragênese 
clorita+epidoto+quartzo+muscovita sendo 
característica da fácies xisto verde nos filitos. Nestas 
rochas são observados textura lepidoblástica 
representada nos grãos de muscovita e clorita. O 
metamorfismo de contato é representado pela 
paragênese microclina+plagioclásio+cordierita 
característica da fácies hornblenda hornfels. 
Microscopicamente a rocha apresenta uma textura 
granolepidoblástica em sua maioria e preserva um 
acamamento reliquiar. 
É observado ainda um metamorfismo dinâmico nos 
metassedimentos do Grupo Cuiabá, gerando uma 
textura cataclástica de fragmentação da rocha, 
resultando em uma estrutura milonítica observada 
com porfiroclastos sigmoidais. 
 

 
 

 
Figura 3-  (A e B)  Muscovita - Biotita Hornfels. (C e D) Filito 
do grupo Cuiabá. (E e F) Metamorfismo dinâmico evidenciado 
pelos contatos suturados dos grãos de quartzo. 

 
 
 
 
CONCLUSÕES  
 
Foram encontrados na área estudada, em locais de 
topografia baixa, filitos e metagrauvacas pertencentes 
ao Grupo Cuiabá. Os filitos variam de coloração 
avermelhada a cinza esverdeada com presença de 
veios quartzosos, e são correlacionados com a 
Formação Campina de Pedra descrita por Tokashiki e 
Saes (2008), assim como as metagrauvacas são 
correlatas a esta formação pela grande presença de 
feldspatos e por possuir contato com os filitos 
supracitados. A foliação dos filitos é bem desenvolvida 
e varia de paralela a sub-paralela em relação ao 
acamamento. 
Os metassedimentos do Grupo Cuiabá sofrem atuação 
regional do ciclo orogênico Brasiliano 
(SCHOBBENHAUS, 1975), sendo afetados pelas zonas 
de falha do lineamento Transbrasiliano, refletidos na 
rocha como uma foliação milonítica incipiente, e ainda 
na ocorrência de porfiroclastos sigmoidais.  
A recristalização das micas e o aspecto turvo da rocha 
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quando observada microscopicamente, nos revelam a 
ocorrência de um metamorfismo de contato. Intrudido 
nos sedimentos do grupo Cuiabá ocorre o granito Serra 
Verde, e segundo Pimentel et al. (1996) este granito é 
classificado como pós orogênico, por isso, este ocorre 
isotrópico. Os Hornfels mapeados estão localizados 
próximos ao corpo granítico porém não foi possível 
observar o contato. 
As rochas com milonitização incipiente, estão 
associadas espacialmente com rochas não 
milonitizadas e por esta razão, foram aqui relacionadas 
à intrusão granítica, e principalmente por possuírem 
feições de metamorfismo de contato, podem ser 
consideradas encaixantes da colocação do corpo ígneo, 
que teria alçado pedaços daquela até regiões mais 
rasas da crosta (roof pendant). As rochas da área 
estudadas foram afetadas por 3 fases de deformação, 
sendo a primeira delas responsável pela foliação da 
clivagem ardosiana. A segunda fase pode ser 
observada pela formação de dobras e clivagem de 
crenulação que reorienta a foliação Sn. A terceira fase 
de deformação foi identificada pela presença de micro 
dobras e crenulação da Sn+1. 
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