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INTRODUÇÃO 
 
 A região da cidade de Bom Jardim de Goiás 
(Figura 1), no estado de Goiás apresenta quatro 
unidades geológicas principais: Faixa Paraguai, Faixa 
Brasília, Lineamento Transbrasiliano e Bacia do Paraná. 
O despertar científico está justamente diante dessa 
diversidade geológica, com objetivo de identificar as 
possíveis influências do Lineamento Transbrasiliano 
sobre as mesmas, para tanto realizou-se mapeamento 
na escala de 1:25.000 na tentativa de definir os 
litotipos pertencentes as respectivas unidades, 
aproveitando dados adquiridos durante execussão das 
atividades relacionadas a disciplina de Geologia de 
Campo, no ano de 2017. 
 

 
Figura 1 : Mapa de localização 

 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

 A Faixa Paraguai de idade neoproterozóica, 
estende-se por aproximadamente 1200 km e constitui 
uma unidade geotectônica que evoluiu as margens SSE 
do Cráton Amazônico. Apresenta formato convexo e 
direção N-S, abrangendo regiões desde o Paraguai e 
Bolívia, como também Corumbá, Mato Grosso do Sul 
até Cuiabá, Mato Grosso, onde apresenta inflexão para 
oeste, prosseguindo até Nova Xavantina-MT e nas 
proximidades de Bom Jardim de Goiás-GO (Almeida 
1968 in Godoy et al. 2010). Subdividida em três 
domínios estruturais: o primeiro corresponde a Zona 
Estrutural Interna, formada por intenso dobramento, 
metamorfismo pertencente à fácies xisto verde e 
intrusões graníticas; Zona Estrutural Externa, dobrada 
com pouco ou sem metamorfismo e Coberturas 
sedimentares de plataforma (Alvarenga et al. 1993; 
Silva et al. 2002).  
 O Plúton Bom Jardim de Goiás (PBJG) é 
composto por quartzo monzodiorito, tonalitos e 
granodiorito, de cor cinza, estruturalmente isotrópicos, 
textura equigranular média a grossa mais ao centro e 
mais finas nas bordas (Coimbra 2015). 

O Grupo Cuiabá é constituído por filitos, 
metarritmitos, metarenitos, metarcóseos e 
metaconglomerados, pertencentes à fácies xisto verde, 
zona da biotita. Pode ser observado metamorfismo de 
contato no encontro dos corpos graníticos com as 
rochas do Grupo Cuiabá e é representado pelas 
paragêneses que compõem as fácies albita e 
hornblenda hornfels (Godoy et al. 2007; Godoy et al. 
2010). 
 A Faixa Brasília de idade neoproterozóica 
corresponde a um cinturão de dobramentos, 
localizados na borda ocidental do Cráton do São 
Francisco e estende-se por aproximadamente 1200 km 
pelos estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais 
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(Uhlein et al. 2012). É representada próxima a área de 
estudo pelo Arco de Arenápolis, que é constituído por 
unidades supracrustais e ortognáissicas, que estão 
justapostas ao longo de falhas transcorrentes que 
possuem direção NNE-NNW e fazem parte do 
Lineamento Transbrasiliano (Pimentel et al. 2000). 
 O Lineamento Transbrasiliano foi denominado 
por Schobbenhaus (1975) e constitui uma faixa 
intensamente falhada de direção NE-SW, com zonas de 
cisalhamento e feixes de falha, que na parte central do 
lineamento (no estado de Goiás) afetam uma região 
com largura de 350 km (Fairhead & Maus 2003). 
Estende-se por 2.700 km, abrangendo desde o 
noroeste do Ceará, a Bacia do Parnaíba, passando pelo 
noroeste da Bacia do Paraná no sudoeste do Mato 
Grosso do Sul até o Paraguai e Argentina, no limite 
entre o Cráton Rio de La Plata e Pampia (Rapela et al. 
2007). Representa uma das principais suturas 
relacionadas à formação do Supercontinente 
Gondwana e é o responsável pela união dos domínios 
"Pré-Brasiliano" e "Brasiliano". 
 A Bacia do Paraná é uma bacia intracratonica 
que se estende pela plataforma sul-americana, 
abrangendo cerca de 1,5 milhões de quilômetros 
quadrados. No Brasil, ocupa porções dos estados de 
Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, abrangendo também, regiões do Paraguai, 
Argentina e Uruguai (Milani et al. 2007; Moreton 
2001).  Segundo Moreton (2001) as rochas aflorantes 
na área de estudo representam a Formação 
Aquidauana (Carbonífero) pertencente ao Grupo 
Itararé, que é constituída da base para o topo por 
arenitos vermelho-cerâmica a arroxeados, maciços, 
pouco feldspáticos, de granulometria média a grossa, 
mal a regularmente selecionados, arredondados, 
cimento ferruginoso, silicificados e friáveis. Os 
diamictitos ocorrem como lentes e bolsões, com matriz 
areno-argilosa e apresentam grãos, seixos, blocos e 
matacões de quartzo leitoso, siltito, chert e micaxisto; 
há intercalação com arenitos de granulometria grossa, 
brancos a róseos. 
 
RESULTADOS 
 
 O reconhecimento das unidades geológicas 
presentes na área de estudo ocorreu através da 
descrição de vinte afloramentos; coleta e descrição 
macroscópica de dezenove amostras, das quais foram 
selecionadas sete para confecção de lâmina delgada no 
Laboratório de Laminação da Faculdade de Geociências 
da Universidade Federal de Mato Grosso; medição das 

atitudes das estruturas (acamamento e foliação) 
encontradas em cada afloramento e comparação dos 
dados coletados em campo com a literatura. 
 Assim, diferenciou-se cinco unidades 
geológicas, Grupo Cuiabá, Plúton Bom Jardim de Goiás, 
Paraconglomerado, Cobertura Detrito Laterítica e 
Cobertura Aluvionar, representadas no mapa geológico 
na escala 1:25.000, figura 2 e no perfil esquemático na 
figura 3. As relações de contato e estratigrafia entre 
elas podem ser vista na figura 4. 
 O Grupo Cuiabá, aflora na porção sudeste da 
área estudada apresentando-se em afloramentos 
rasteiros e em sulcos, onde é possível identificar alto 
grau de alteração e presença de injeções de 
granodiorito/tonalito de composição essencialmente 
micácea. Foram observadas foliações S1 e S2 onde S1 
apresenta-se paralelo a S0 enquanto a S2 não. Veios de 
quartzo de até 23 cm apresentam-se dobrados 
paralelos à foliação S2. 
 O Conglomerado ocorre na porção nordeste 
da área de estudo e é encontrado na forma de lajedo, 
blocos e afloramento rasteiros.  As estruturas 
observadas são maciça, estratificações plano-paralela e 
cruzada. O contato superior corresponde às coberturas 
detrito-lateríticas e o inferior é representado por uma 

discordância angular com o filito do Grupo Cuiabá. O 
Paraconglomerado possui cor cinza-arroxeado a 
marrom-avermelhado (quando intemperizado) 
polímítico, maciço, com grau de intemperismo baixo a 
alto. Os seixos são de quartzo variando de 0,2 a 2 cm, 
subangular a subarredondado e esfericidade baixa e 
arenito fino, variando de 0,2 a 1,2 cm, subarredondado 
a arredondado e esfericidade baixa. A matriz apresenta 
arenito fino a grosso, mal selecionado, constituído por 
quartzo subangular a subarredondado e esfericidade 
baixa 
 A Cobertura Detrito Laterítica está presente 
em quase toda área, acompanhando cotas de 
aproximadamente 400 metros, formando superfícies 
suavemente aplainadas. 
 A Cobertura Aluvionar esta localizada nas 
margens do rio Bom Jardim e seus efluentes, sendo 
constituído por sedimentos fluviais e aluviões arenosos 
de cor marrom acumulados nas margens dos rios. 
 O Plúton Bom Jardim de Goiás aflora na 
porção sudoeste da área próxima à cidade de Bom 
Jardim de Goiás, e corresponde a uma intrusão 
magmática com fácies Biotita Tonalito e Hornblenda 
Biotita Monzogranito, alojada nas rochas do Grupo 
Cuiabá, o qual exibe metamorfismo de contato. A 
maior expressão de ocorrência corresponde à fácies 
Biotita Tonalito que é observada no extremo noroeste 
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da área no leito do Córrego Fundo e na pedreira 
desativada próxima ao córrego. O Plúton Bom Jardim 
de Goiás ocorre em área de anfiteatro e é exposto em 

forma de lajedos, blocos e afloramentos rasteiros, 
sendo sotoposto por coberturas detrito lateríticas e 
solos arenosos de cor vermelha. 

 

 
 
Figura 2: Mapa Geológico na escala 1:25000 na região de Bom Jardim de Goiás-GO. 
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Figura 3: Perfil esquemático representando as relações de 
contato entre as unidades geológicas. 

 
 

 
 
Figura 4: Coluna estratigráfica representando as relações de 
contato e estratigrafia entre as cinco unidades. 

  
 
 
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  
 
 Na região de Nova Xavantina, Mato Grosso, 
Tokashiki e Saes (2008) descrevem rochas 
metassedimentares finas (filitos), Formação Coxipó, 
que corresponde ao Grupo Cuiabá. Assim devido a 
proximidade geográfica com Bom Jardim de Goiás é 
possível correlacionar as rochas que afloram na área de 
estudo como pertencentes ao Grupo Cuiabá. 
 O fibrolita biotita hornfels pode ser 
caracterizado como uma fácie mais grossa do Grupo 
Cuiabá, que foi afetada por metamorfismo de contato 
resultante da intrusão do Plúton Bom Jardim de Goiás. 

 O biotita tonalito e o hornblenda biotita 
monzogranito são incluídos como variações 
faciológicas do PBJG. A nomenclatura de Plúton Bom 
Jardim de Goiás (Coimbra 2015) foi adotada devido as 
semelhanças petrográficas, porém a autora considera 
como encaixante o Complexo Granitoide do Arco 
Magmático de Goiás. Entretanto as relações de contato 
observadas em campo indicam que o PBJG intrude o 
filito do Grupo Cuiabá exibindo metamorfismo de 
contato. 
 A influência do LTB é indicada pela relação 
angular obliqua entre a lineação mineral e a foliação do 
Hornblenda Biotita Monzogranito, sugerindo 
movimento transpressivo, bem como a orientação 
preferencial NE/SW aproximar-se da direção do LTB.  
 Apesar de Moreton (2001) descrever o 
paraconglomerado como pertencente à Formação 
Aquidauana, diante da expressiva cimentação por 
óxido de ferro encontrada, sugere-se mais estudos 
sobre idade, litologia e relação de contato com o Grupo 
Cuiabá para consubstanciar sua definição. 
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