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INTRODUÇÃO 

Inserida geologicamente na Faixa móvel Paraguai, a 
região de Bom Jardim de Goiás apresenta uma das 
principais suturas relacionadas à formação do 
Supercontinente Gondwana marcando a união dos 
domínios "Pré-Brasiliano" e "Brasiliano" durante o 
Neoproterozoico, conhecido como Lineamento 
Transbrasiliano (Neves & Cordani 1991). 
Vista a importância e expressiva extensão desta 
estrutura, realizou-se o Mapeamento Geológico da 
disciplina de Geologia de Campo - ofertada pelo curso 
de Geologia da UFMT - na escala de 1:25.000 onde 
foram observados afloramentos do Grupo Cuiabá na 
região da cidade de Bom Jardim de Goiás. 
Posteriormente realizou-se a caracterização 
petrográfica das amostras coletadas dessa unidade para 
o maior entendimento da evolução geológica da área de 
estudo. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

A Faixa Paraguai, datando do neoproterozóico 
corresponde a uma unidade geotectônica que evoluiu as 
margens SSE do Cráton Amazônico, possui formato 
convexo e direção N-S, abrangendo regiões desde o 
Paraguai, Bolívia, Corumbá (MS), Mato Grosso do Sul e 
Mato Grosso, onde apresenta inflexão para oeste até a 
Bacia do Bananal/Araguaia (Almeida 1968 in Godoy et 
al. 2010).  
Alvarenga et al. (1993) subdividiram a Faixa Paraguai em 
três domínios: o primeiro corresponde a Zona Estrutural 

Interna, formada por intenso dobramento, 
metamorfismo pertencente à fácies xisto verde e 
intrusões graníticas; o segundo à Zona Estrutural 
externa dobrada, com pouco ou sem metamorfismo e o 
terceiro corresponde a coberturas sedimentares de 
plataforma. 
O Grupo Cuiabá na região de Bom Jardim de Goiás, tem 
sua continuidade interrompida por uma falha 
transcorrente das unidades metavulcano-sedimentares 
do Grupo Bom Jardim (Ruiz & Santos 1999; Seer & 
Nilson 1985 in Moura 2007). Portanto, as relações 
estratigráficas entre estes dois grupos não estão 
totalmente esclarecidas (Moura 2007). O Grupo Cuiabá 
possui intrusões graníticas pós-orogênicos, entre eles 
está inserido o Granito Serra Verde e Bom Jardim, 
correspondentes ao Granito São Vicente, em Mato 
Grosso (Alvarenga et al. 2000; Moura 2007).  
 
RESULTADOS 

Para a realização deste trabalho foram confeccionadas 
lâminas no laboratório de Laminação da Faculdade de 
Geociências da Universidade Federal de Mato Grosso e 
posteriormente a descrição das mesmas utilizando 
microscópio petrográfico binocular Olympus, modelo 
BX41. A obtenção das fotomicrografias de seções 
delgadas foi empregada uma câmera digital (modelo 
Infinity1) acoplada ao microscópio. 
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Figura 1 - Mapa de localização e vias de acesso da área 
pesquisada, 50 km de Barra do Garças - MT. 

 
Aspectos de Campo 

Na porção sudeste da área estudada (figura 1) observa-
se filitos em afloramentos rasteiros e em sulcos (Figura 
2.A), 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 o S2 não. Veios de quartzo de 
até 23 cm apresentam-se dobrados paralelos a foliação 
S2. 
A intrusão do Granito Serra Verde provocou 
aquecimento no filito gerando metamorfismo de 
contato, cujas evidências afloram em forma de blocos e 
lajedos (Figura 2C e-D). 
Uma porção mais fina desse hornfels é encontrada na 
região central da área, aflorando em forma de blocos in 
situ à margem do Córrego Bom Jardim, com presença de 
xistosidade reliquiar.  
No extremo sudoeste da área ocorrem rochas de fácies 
mais arenosa, sob forma de blocos e em lajedo do 
córrego Cambauva (Figura 2D), apresentando 
bandamento composicional reliquiar e dobras 
intrafoliais. 

 

 
Figura 2 - A: Afloramento de rochas do Grupo Cuiabá em sulco. 
B: Injeções de granodiorito/tonalito nos filitos. C: Afloramento 
em blocos de rochas de porções mais finas. D: Afloramento em 
blocos de rochas de porções mais grossas. 

 
Petrografia 
Filito 
Macroscopicamente, a rocha de granulometria fina 
possui veios de quartzo, grau de alteração baixo 
evidenciado pela cor cinza-esverdeada. Apresenta 
clivagem ardosiana com orientação preferencial de 
152/77. Em seção delgada há material micáceo 
(sericita), argilominerais, óxido de ferro, minerais 
opacos e clorita. Foi classificada como sericita - filito 
exibindo clivagem de crenulação prontamente 
distinguível tanto macro quanto microscopicamente 
(figura 3). 

 

 
Figura 3- Clivagem de crenulação no filito em amostra 
macroscópica. 
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Figura 4 - A e B- Fotomicrografia do filito crenulado. 
Polarizadores paralelos à esquerda e polarizadores cruzados à 
direita. 

 
Hornfels 
Encontrou-se duas fáceis de hornfels que, 
posteriormente foram nomeados como Biotita - 
Muscovita - Hornfels e Fibrolita-Biotita Hornfels, de 
acordo com sua composição petrográfica. 
 
Biotita - Muscovita - Hornfels 
Macroscopicamente (figura 5), classificada como 
equigranular de granulação fina, cor cinza escura, pouco 
intemperizada com assembléia mineral de muscovita, 
plagioclásio, quartzo, biotita. Apresenta foliação 
mineral muito incipiente e recristalização expressiva. 
 

  
Figura 5 - Hornfels de granulação mais fina. 

  
Em seção delgada essa rocha apresenta textura 
fanerítica, inequigranular. Mineralogicamente 
composta por: cordierita (20%), muscovita (15%), 
andaluzita (10%), quartzo (10%), biotita (10%), 
plagioclásio (9%), K-feldspato representado por 
microclina (10%) e ortoclásio (8%), sillimanita (5%). Os 
minerais acessórios são zircão (2%) e minerais opacos 
(1%).  
São identificadas texturas granoblásticas, gráfica, 
poiquilítica. A andaluzita aparece em cristais euédricos 
a subédricos, apresenta relevo alto, em luz natural é 
incolor, em luz polarizada tem pleocroísmo fraco e 
birrefringência com cores de primeira ordem. 

A cordierita aparece em grandes cristais anédricos, com 
textura poiquilítica e inclusões de minerais opacos, 
pleocroísmo fraco na luz polarizada e com cor de 
interferência amarelo de primeira ordem. 
O plagioclásio é euédrico a anédrico, com maclas 
polissintéticas. A microclina é euédrica com maclas 
xadrez com duas direções de clivagem. 
O material micáceo aparece como muscovita (branca, 
lamelar, anédrica, extinção olho de pássaro) e biotita 
(cristais euédricos a anédricos, com hábito lamelar, 
pleocroísmo vermelho a marrom em luz natural e 
extinção olho de pássaro como feição diagnóstica. 
O quartzo apresenta cristais anédricos com textura 
granoblástica com extinção ondulante diagnóstica, em 
contato com o feldspato apresenta textura gráfica. 
Os zircões aparecem granulares com e sem auréola de 
reação (metamictica) com cor amarela pálida inclusa na 
biotita. 
De acordo com a paragênese a rocha classifica-se na 
Fácies K-feldspato cordierita hornfels, com nome de 
Biotita - Muscovita - Hornfels. 
 

 
Figura 6- A- Fotomicrografia de hornfels em luz natural. B- foto 
da lâmina de hornfels em nicóis cruzados. C- Andaluzita a luz 
natural. D - cordierita com textura poiquilítica a luz natural. 

 
Fibrolita-Biotita Hornfels  

Consiste em rochas de expressiva recristalização, com 
estruturas primárias representadas por acamamento e 
lâminas, evidenciando protólito sedimentar. Exibem 
bandamento composicional reliquiar (Figura 7-A), de cor 
cinza escura a cinza clara e fragmentos de dobras 
intrafoliais (Figura 7.B,.C e D). 
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Figura 7 - Hornfels de granulação mais grossa com 
bandamento composicional reliquiar e fragmentos de dobras 
intrafoliais. 

 
Opticamente a rocha é caracterizada como 
equigranular, granulação média à grossa e holocristalina 
cuja mineralogia essencial é representada por quartzo 
(40%), ortoclásio e microclina (20%), biotita (12%), 
fibrolita (10%) e cordierita (8%) e plagioclásio (6%) como 
mineralogia acessória ocorrem zircão, muscovita e 
minerais opacos. As texturas observadas são: 
granolepidoblástica, poiquilítica, mirmequitica. (Figura 
8.A e.B). O quartzo encontra-se como grãos anédricos, 
com típica extinção ondulante constituindo um mosaico 
de grãos equidimensionais formando textura 
granoblástica em contato com os feldspatos potássicos 
forma-se textura mirmequitica. O K- felsdspato, 
representados por cristais de microclina e ortoclásio, 
apresentam hábito subédricos e textura gráfico e 
mirmequita com processos de argilização. A biotita está 
disposta em forma tabular apresenta forte pleocroísmo 
que varia de tons castanhos a marrons e apresenta-se 
orientada, formando bandamento composicional 
incipiente. Ocorrem em contato com cristais de 
muscovita (Figura 8C e D). A fibrolita em contato com 
cristais de quartzo, apresentando-se ondulada e 
seguindo a direção preferencial da biotita e muscovita. 
(Figura 8.E e F). A cordierita apresenta-se em grãos 
poiquiliticos, portando inclusões de minerais opacos. O 
plagioclásio ocorre em cristais subédricos a anédricos, 
com hábito tabular. Apresenta geminação 
polissintética. Os minerais opacos encontram-se 
expressivamente na rocha, geralmente inclusos em 
cristais de cordierita, com hábito que varia de subédrico 
a granular. Os zircões aparecem granulares com e sem 
auréola de reação (metamictização) com cor amarela e 
inclusões de biotita. De acordo com a paragênese a 
rocha classifica-se como K Feldspato-Cordierita Hornfels 

 

 
Figura 8- A e B- Fotomicrografia do hornfels. C e D-  Biotitas  
com orientação preferencial. E - Fribolita ondulada a luz 
natural. F – Lâmina a luz polarizada. 

 
Discussões 

Devido a proximidade geográfica da cidade de Bom 
Jardim de Goiás com a região de Nova Xavantina - MT, 
onde foram descritas por Tokashiki & Saes (2008) rochas 
metassedimentares finas (filitos) do Grupo Cuiabá, 
correlacionou-se as rochas que afloram em Bom Jardim 
de Goiás como esses filitos pertencentes à Formação 
Coxipó. 
Coimbra (2015) atribui a supersequência 
metasupracrustal do arco de Arenópolis a rochas 
metassedimentares, especificamente o paragnaisse, 
que apresentam paragênese composta por biotita 
muscovita, fibrolita, cordierita e andaluzita que se 
assemelham as rochas encontradas próximas ao 
contato com o Granito Serra Verde (nomeado a priori 
pela autora como Plúton Bom Jardim de Goiás). 
Contudo, as relações estruturais entre ambas as 
unidades combinada com aspectos petrográficos 
sugerem que se trata de uma fácie mais grossa do Grupo 
Cuiabá, o qual foi afetado por um metamorfismo de 
contato em resposta a intrusão do Granito Serra Verde, 
caracterizando e renomeando assim o paragnaisse 
como fibrolita-biotita hornfels do Grupo Cuiabá. 
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A partir de dados U-Pb em zircão gerados pela mesma 
autora, a idade do Granito Serra Verde corresponde 
com 550±12 Ma, o que permite sugerir que o corpo 
alojou-se na fase tardia de deformação das rochas da 
Faixa Paraguai, baseando-se também em McGee et al. 
(2015) que afirmam a presença de evidências de final de 
sedimentação, deformação e metamorfismo na Faixa 
Paraguai ocorrer entre 540 e 510 Ma. As observações 
em campo também corroboram com a nova sugestão de 
que a encaixante são as rochas do Grupo Cuiabá e não o 
Complexo Granitoide Gnaisico do Arco Magmático de 
Goiás, como proposto por Coimbra (2015).  
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