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INTRODUÇÃO 
Situado nas proximidades da cidade de Bom Jardim de 
Goiás-GO, ao longo do Ribeirão dos Macacos, o Granito 
Macacos é um corpo que preserva estruturas que 
ajudam no entendimento da evolução do Lineamento 
Transbrasiliano na Província Tocantins. Com o objetivo, 
de contribuir para o entendimento da história 
geológica e deformacional do LTB foram realizadas 
análises petrográficas e estruturais do Granito Macacos 
situado na área de influência tectônica do lineamento. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
Considerado como um dos maiores elementos 
tectônicos do mundo, o Lineamento Transbrasiliano-
Kandi (LTBK), inicialmente denominado por 
Schobbenhaus (1975), é uma grande estrutura 
alongada de aproximadamente 2.900 km de orientação 
NE/SW que atravessa as extremidades da Argentina e 
Paraguai e se estende até a África (Cordani et al. 2013). 
De acordo com Cordani et al. (2013), esse corredor 
tectônico corresponde a uma longa zona de 
cisalhamento que marca o fechamento de um oceano 
denominado Pampeano-Goiás-Pharusiano,  e coloca 
blocos crustais justapostos ao longo dessa falha: a NW 
a Faixa Paraguai com os metassedimentos do Grupo 
Cuiabá; E a SE as sequências metavulcano-
sedimentares do Arco Magmático de Goiás . O Granito 
Macacos, alvo desta pesquisa, está alojado no Arco 
Magmático de Goiás no segmento do Arco Magmático 
de Arenópolis, estando diretamente afetado pelo LTBK, 
este último conhecido localmente como Lineamento 
Serra Negra (Curto et al. 2014). 

 
 
Figura 1: Mapa Geológico do Granito Macacos e entorno, 
extraído e modificado de Neves Silva (2017). 
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RESULTADOS 
Dados de Campo 
Inserido no Arco magmático de Arenópolis, o Granito 
Macacos é um corpo alongado, de aproximadamente 7 
Km de extensão, que se encontra deslocado ao longo 
do Lineamento Transbrasiliano e em contato tectônico 
com o Grupo Cuiabá. Em campo, essas rochas afloram 
em corpos orientados e em blocos rolados. São 
observados também, xenólitos de metabasalto, que 
variam de poucos centímetros a cerca de 3 metros de 
comprimento. 
 
Petrografia 
A análise macroscópica do Granito Macaco o 
caracteriza como um monzogranito de textura 
inequigranular porfiroclástica, de cor rósea, onde se 
destacam porfiroclastos de plagioclásio, feldspato 
alcalino e quartzo, em uma matriz de granulação média 
a fina, tendo biotita e anfibólio como minerais máficos 
essenciais primários. Apresenta ainda foliação 
penetrativa, do tipo xistosidade, com achatamento e 
estiramento preferencial dos cristais de quartzo e 
feldspato.  
Opticamente, essas rochas apresentam textura 
tipicamente milonítica, média a fina, sendo constituída 
por uma grande quantidade de porfiroclastos de 
plagioclásio, feldspato alcalino e quartzo, em uma 
matriz de composição semelhante que perfaz 
aproximadamente 40 % da rocha, o que a caracteriza 
segundo parâmetros de Sibson 1977, como sendo um 
protomilonito. Os minerais máficos essenciais estão 
representados pela biotita e anfibólio e os acessórios 
pelo zircão, allanita, e opacos, enquanto 
argilominerais, sericita, muscovita, epídoto, minerais 
opacos e clorita correspondem às fases de alteração. 
O plagioclásio é o feldspato dominante, encontrado em 
porfiroclastos anédricos de até 3 mm, com geminação 
albita e bordas cominuídas. Apresenta-se alterado, 
com formação de sericita, muscovita e epídoto como 
produtos de saussuritização e de argilominerais que lhe 
confere um aspecto turvo. Exibe comumente lamelas 
de geminação encurvadas e/ou deslocadas, 
encontrando-se intensamente fraturado e 
fragmentado, sugerindo atuação de deformação dúctil-
rúptil. É também encontrado na matriz em cristais 
menores neoformados ou provenientes de 
fragmentação. 
 

 
Figura 2. Fotomicrografias do Granito Macacos. A) Aspectos 
gerais, onde o quartzo ocorre em grãos anédricos na matriz 
milonítica, formando textura em mosaico. B) Lamela de 
plagioclásio encurvada pela deformação dúctil. C) 
Fraturamento do plagioclásio evidenciando deformação 
rúptil. 
 

O feldspato alcalino é encontrado em porfiroclastos 
anédricos de até 3 mm, pertíticos, cuja fase sódica se 
dispõe em stringers e drops. Por vezes, encontra-se 
turvo pela argilização e sericitação, com grau de 
alteração menos proeminente do que no plagioclásio. 
Apresenta-se sem geminação ou com macla em grade 
caracterizando microclina e, observam-se também, 
porfiroclastos de Ortoclásio pertítico com geminação 
Carlsbad. Assim como o plagioclásio, encontra-se 
intensamente fraturado e fragmentado, evidenciando 
deformação rúptil, com suas fraturas sendo 
preenchidas por quartzo microgranular. 
O quartzo é encontrado em porfiroclastos anédricos de 
até 4 mm, com extinção ondulante e lamelas/bandas 
de deformação. Ocorre também como ribbons e em 
grãos anédricos da matriz milonítica formando textura 
em mosaico, bem como preenche venulações e 
fraturas de forma microgranular e dispostos em torno 
dos feldspatos formando textura mortar. 
Os máficos representam 15 % da rocha e, dentre eles, a 
biotita é dominante, ocorrendo em palhetas subédricas 
a anédricas, com pleocroísmo castanho-claro a 
marrom-escuro. Por vezes, encontra-se com lamelas 
encurvadas em kink, corroborando a atuação de 
deformação dúctil. Em geral, mostra-se parcial a 
totalmente transformada em clorita. 
O anfibólio é encontrado em grãos anédricos, de 
pleocroísmo verde-claro a verde-escuro, com cristais 
reliquiares intercalados com biotita/clorita.  
A allanita ocorre em cristais subédricos e encontra-se 
metamictizada. 
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A sericita é encontrada como produto de alteração dos 
feldspatos. Alguns minerais do grupo do epídoto são 
encontrados em grãos anédricos associados à 
saussuritização do plagioclásio, e de forma isolada, 
dispersos na matriz. A clorita é resultante da alteração 
da biotita, e apresenta pleocroísmo intenso na cor 
verde. 
Os minerais opacos ocorrem como fase primária e 
secundária na rocha, neste último caso associados à 
biotita e anfibólio. 
 
Análise Estrutural 
A foliação penetrativa, do tipo xistosidade, é definida 
pelo achatamento e estiramento preferencial dos 
cristais de quartzo e feldspatos. A foliação mostra 
orientação preferencial 300/82, concordante com a 
atitude do LTBK na região mapeada e a lineação de 
estiramento mostra orientação preferencial 204/35. 
  

 
Figura 3. Estereograma com os dados estruturais plotados, 
indicando a orientação preferencial da foliação. 
 

Os veios de quartzo centimétricos ocorrem também 
concordantes com a zona de cisalhamento, com 
orientação de 297/75. 
 

CONCLUSÕES 
Estudos de campo na região de Bom Jardim de Goiás 
comprovam o contato tectônico promovido pelo LTBK 
entre as rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá 
(Faixa Paraguai), com as rochas pertencentes à unidade 

metavulcanossedimentar do Arco Magmático de 
Arenópolis. 
As análises da caracterização petrográfica das amostras 
do Granito Macacos corroboram a hipótese da 
influência do Lineamento Transbrasiliano-Kandi na 
região estudada. Minerais que se encontram 
intensamente deformados e fraturados, bem como 
recristalização da matriz, evidenciam a atuação de 
deformação dúctil-rúptil causada pela implantação 
deste lineamento. 
Dados referentes à orientação preferencial do Granito 
Macacos concordam com a direção NE/SW do LTBK, o 
que corrobora com a hipótese do granito Macacos ter 
sido gerado anteriormente a evolução do lineamento.  
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