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1,0
1- INTRODUÇÃO 
A área em estudo localiza-se a noroeste da Cidade de 
Bom Jardim de Goiás, no estado de Goiás, na Folha SE-
22-V-B-I BOM JARDIM DE GOIAS (Fig. 1). O contexto 
geológico da área é constituído pelo Grupo Cuiabá, 
Suíte Intrusiva Serra Negra, Bacia do Paraná e 
Depósitos aluvionares. Foi realizado um mapeamento 
geológico sistemático de escala 1:25000, abrangendo 
uma área de 20Km2.  

 
Fig. 1 - Mapa de localização 

 
2 -CONTEXTO GEOLÓGICO 
 Inserida na Plataforma Sul-americana, o mapeamento 
em detalhe é de grande importância para a 
interpretação de como se estruturam as unidades 
geotectônicas da área (Província Tocantins, 
Lineamento Transbrasiliano, Faixa Paraguai, Arco 
Magmático de Goiás e Bacia do Paraná). 
A Província Tocantins, de idade Neoproterozóica, é um 
sistema orogênico desenvolvido por processos 

colisionais durante a amalgamação do supercontinente 
Gondwana. A Província é composta pela Faixa 
Paraguaia e as faixas Brasília e Araguaia (Valeriano et 
al., 2004). 
Segundo Valeriano et al., (2004), a Faixa Brasília é 
composta pelo Grupo Bambuí, Maciço Goiano e o Arco 
Magmático de Goiás. O Grupo Bambuí apresenta na 
zona antepais metassedimentos parautóctones e na 
margem passiva neoproterozóica metassedimentos 
alóctones. O Maciço Goiano consiste em um 
microcontinente composto por rochas de idade 
arqueana a mesoproterozóicas. E o Arco Magmático de 
Goiás, caracterizado por magmatismo pré-colisional 
com idade de 880 Ma a 640 Ma. 
O Arco Magmático de Goiás possui idade 
Neoproterozóica e é uma das unidades pertencente ao 
embasamento siálico da Faixa Brasília. De acordo com 
Pimentel et al., (2004), o arco consiste 
predominantemente de rochas metaplutônicas 
dioríticas a graníticas e encontram-se entre estreitas 
faixas de rochas metassedimentares e metavulcânicas 
(características de arco de ilhas) e, apresentam 
direções estruturais NNE e NNW. 
A Faixa Paraguai é caracterizada como uma faixa de 
dobramentos com cerca de 1.200 km de extensão e 
compreende a região do Rio das Mortes em Mato 
Grosso. Composta por sedimentos de idade Ediacarana 
a Neocambriana, intrudidos por magmatismo granítico 
tardio com idade de 580Ma seguido por eventos de 
deformação entre 500-550Ma (Boggiani e Alvarenga, 
2004).  
A evolução estrutural da Faixa Paraguai descrita por 
Almeida (1968) apud Boggiani & Alvarenga (2004), é 
marcada por três estágios. O estágio mais antigo 
(Grupo Cuiabá); os diamictitos do Grupo Jangada 
(Formação Puga) e pelo o Grupo Alto Paraguai, que 
apresenta sedimentação continental no topo.  
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Na região de Bom Jardim de Goiás, a faixa é composta 
predominantemente por rochas do Grupo Cuiabá, 
(Seer, 1985; Seer & Nilson, 1985 apud Curto, 2015). 
De idade Neoproterozóica, o lineamento 
Transbrasiliano possui aproximadamente 1.500km de 
extensão e é cortado por um extenso gráben (Monte 
Alegre do Piauí) delimitado por duas falhas (Sadowski 
& Campanha, 2004). A Faixa Paraguai, se encontra 
localizada geologicamente ao sudeste do Cráton 
Amazônico na porção norte da Bacia do Paraná, sendo 
constituída por metassedimentos dobrados e 
metamorfizados que, em direção ao cráton, passam 
progressivamente para coberturas atuais 
sedimentares, já estruturalmente a mesma se encontra 
separada pelo lineamento Transbrasiliano de outro 
domínio de embasamento (Cordani et al, 1984 apud 
Curto, 2015) formado por parte do Arco Magmático de 
Goiás (Arenópolis). 
De acordo com Mioto & Hasui (1988) apud Curto 
(2015), o lineamento Transbrasiliano é interpretado 
como resultado de alívio de tensões ao longo de 
fraquezas ocasionados durante o deslocamento da 
Placa Sul América. 
A Bacia do Paraná possui área de 1.500.000 km2 e teve 
origem no Ordoviciano sendo estabilizada no Cretáceo. 
As três primeiras supersequências são originadas de 
ciclos transgressivos-regressivos e as outras de 
sedimentação continental mesozoica com rochas 
ígneas associadas.  
O primeiro ciclo deu origem a Supersequência Rio Ivaí 
constituída por Formações Alto Garças, Iapó e Vila 
Maria. O segundo ciclo é marcado pela Supersequência 
Paraná, onde se encontram a Formação Ponta Grossa e 
Formação Furnas (Milani, 1997).  
O último ciclo deu origem a Supersequência Gondwana 
I (Milani, 1997) constituída por: Grupo Itararé e 
Formação Aquidauana, Grupo Guatá, Grupo Passa Dois 
e Formações Pirambóia/Sanga do Cabral (Milani et al., 
2007).  
A supersequência Gondwana III consiste na Formação 
Botucatu e Formação Serra Geral (Milani, 1997). Um 
novo ciclo de subsidência deu origem a Supersequência 
Bauru (Milani, 1997) ou Bacia Bauru (Fernandes & 
Coimbra, 1996 apud Curto, 2015) é formada pelos 
Grupos Caiuá e Bauru (Milani et al. 2007). 
 
3 - RESULTADOS  
As rochas das unidades descritas abaixo foram 
amostradas para análise petrográfica onde foi possível 
distinguir três unidades distintas e tem-se hornfels 
como uma rocha que é o produto do metamorfismo de 
contato entre a Suíte Intrusiva Serra Negra e o Grupo 

Cuiabá. Como resultado da compilação de dados 
coletados em campo e analisados em laboratório foi 
elaborado mapa geológico da área (Fig. 2). 

1. Grupo Cuiabá – Filito  
2. Grupo Paraná – Arenito, siltito e diamictito 
3. Suíte Intrusiva Serra Negra - granodiorito 
4. Hornfels – metamorfismo de contato 

 

 
 
 
 O Grupo Cuiabá apresenta filitos e metassiltitos nas 
redes de drenagem da área com orientação 
preferencial NE/SW sua clivagem ardosiana (S1) se 
encontra paralela ao acamamento (S0) com orientação 
variando entre 36° e 57° e mergulho variando entre 30° 

Fig. 2 – Mapa Geológico e perfil litoestratigráfico da área 
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a 50°, esta é tida como a primeira fase deformacional 
da área (F1). A unidade apresenta-se intrudida por um 
batólito de composição granodioritica da Suíte 
Intrusiva Serra Negra, gerando os hornfels durante o 
metamorfismo de contato. Microscopicamente a rocha 
possui granulação fina a média, predominantemente 
inequigranular (Fig. 2A). Composta mineralogicamente 
por quartzo (35%), biotita (25%), feldspato (20%) e 
plagioclásio (15%) a rocha apresenta textura 
granolepidoblástica marcada pela orientação dos 
cristais de biotita que contornam os grãos de quartzo, 
plagioclásio e feldspato. Observa-se uma variação de 
granulação que se mostra em faixas de composição 
mais quartzo-feldspáticas e observa-se também a 
existência de pórfiros de até 1,25mm formando faixas 
quartzo-feldspáticas de granulação maior (Fig. 2B). As 
alternâncias de faixas caracterizam o acamamento (S0) 
e a foliação (S1) sendo elas paralelas, assim como 
observado em campo. 
 

 
Fig.3 - Fotomicrografias do filito pertencente ao Grupo 
Cuiabá: (A) textura granolepdoblástica com cristais de 
quartzo-feldspato e biotita; (B) intersecção dos veios de 
quartzo-feldspato (granulação grosso) com os veios de biotita 
(granulação). 

 
Os granodioritos da Suíte Intrusiva Serra Negra afloram 
como blocos e lajedos preferencialmente próximos as 
redes de drenagem de orientação NE/SW. O Grupo 
Cuiabá aparece também como xenólitos 
metamorfizados, junto ao hornfels, com estruturas de 
corte e onde seu contato é feito com as rochas do 
Grupo Cuiabá e granodioritos da Suíte Intrusiva Serra 
Negra. Ao microscópio a rocha apresenta-se 
holocristalina inequigranular, fanerítica de granulação 
fina a média. Composta essencialmente por 
plagioclásio (30%), quartzo (20%), hornblenda (18%), 
biotita (15%), piroxênio (10%) e microclima (5%). É 
observada a presença de sericita, clorita e epidoto, 

sendo esses mineiras resultantes de processos de 
alteração da rocha. Processos como uralitização, 
sericitização, saussuritização e argilitização também se 
fazem presentes nas rochas da unidade (Fig. 3A). 
 

 
Fig. 4 - Fotomicrografias do granodiorito Suíte Intrusiva Serra 
Negra: (A) cristal de hornblenda com macla Carlsbad, hábito 
prismático e anédricos envoltos por cristais de plagioclásio 
com sericitização, microclina e quartzo. 
 
O Hornfels é caracterizado como sendo resultado do 
metamorfismo de contato o qual é pertencente à 
fácies albita-epidoto. Microscopicamente a rocha é 
holocristalina, inequigranular de granulação muito fina 
a fina e sua mineralogia principal é composta por 
quartzo (35%), cordierita (25%), matriz sericitica (20%) 
e plagioclásio (15%). Os minerais resultantes de 
processos de alteração se encontram representados 
por: epidoto, sericita e biotita. De textura 
granolepidoblástica marcada pela orientação de grãos 
de biotita contornando os grãos de plagioclásio e 
quartzo, a rocha também apresenta textura 
poiquiloblástica marcada pelas inclusões de biotita e 
muscovita. E como processos de alteração temos: 
argilitização, sericitização e saussuritização. 
Nesta unidade há uma segunda fase deformacional (F2) 
caracterizada pela foliação incipiente (S2) evidenciada 
na orientação preferencial NE da biotita com direção 
variando de 110° a 180°e mergulho entre 30°e 75°. Há 
também a presença de fraturas existentes nos 
granodioritos da unidade com orientação variando de 
SW a SE sendo essa provenientes do alivio de pressão 
da rocha. 
O Grupo Paraná exibe duas subunidades na área 
mapeada: as Formação Ponta Grossa e Aquidauana. A 
Formação Ponta Grossa é composta por siltitos 
aflorantes na porção norte da área e em contato com 
as rochas areníticas da Formação Aquidauana. A 
Formação Aquidauana composta por arenitos e 
diamictitos localizados na porção norte da área, onde 
estão sotopostos aos diamictitos que por sua vez são 
encontrados nas porções mais altas compondo 
morrotes e aflorando sobre a forma de blocos e 
paredões. A análise petrográfica microscópica do 
arenito da Formação Aquidauana mostrou que a rocha 
é mal a moderadamente selecionada com grãos 



 

RESUMO EXPANDIDO  4 

 

subangulosos com baixa a alta esfericidade e sua 
mineralogia principal é composta por: quartzo (70%), 
feldspato (20%) e fragmentos líticos (10%). Seus 
minerais acessórios/alteração são: zircão, epidoto e 
opacos. 
 
4- CONCLUSÃO 
A partir do levantamento bibliográfico e da análise dos 
aspectos de campo e petrográficos foi possível 
identificar quatro unidades litoestratigrafica ocorrentes 
na área mapeada, podendo assim, ser feita a confecção 
do mapa geológico (Fig.4) e o posicionamento das 
unidades em ordem cronoestratigráfica, da base para o 
topo, da seguinte forma: Grupo Cuiabá, Suíte Intrusiva 
Serra Negra, O Grupo Paraná com as Formações Ponta 
Grossa e Aquidauana e os Depósitos aluvionares 
recentes. 
Em âmbito litológico temos: no Grupo Cuiabá os filitos; 
na Suíte Serra Negra os granodioritos e os hornfels da 
fácies albita-epidoto que se apresentam como 
intrusões no Grupo Cuiabá, causando metamorfismo 
de contato e gerando essas rochas; no Grupo Paraná, a 
Formação Aquidauana possui arenitos na base e 
diamictitos no topo, e Formação Ponta Grossa 
composta por siltito.  
Esta sequência apresentada é concordante com o que 
foi proposto/mapeado pela CPRM na folha Bom Jardim 
de Goiás.  
De acordo com o mapa geológico confeccionado (Fig. 
4) e estudo da bibliografia da área foi possível a 
confecção do croqui esquemático da evolução 
geotectônica da área de estudo (figura 3), o qual 
explica também a existência de hornfels dispersos na 
área devido a existência dos “roof Pendant” resultado 
da intrusão granodiorítica da Suíte Intrusiva Serra 
Negra nos filitos e metassiltitos do Grupo Cuiabá. 
Segundo Winter, J.D. (2009) “roof pendant” é uma 
projeção do teto da rocha que se torna isolada devida a 
erosão onde as estruturas são paralelas em relação a 
rocha matriz do pluton o que evidência a conexão 
entre o “roof pendant” e a rocha matriz que evite que 
o mesmo seja rotacionado. 
Para uma melhor interpretação da área, aconselha-se a 
utilização de métodos geofísicos para definir e talvez 
confirmar a falha aqui inferida. Aconselha-se também 
um detalhamento estrutural, e um mapeamento de 
uma área maior incluindo geocronologia para definir 
estratigraficamente a relação destas rochas 
regionalmente. 
 

 

 

 

 
 

Fig. 5 - Croqui esquemático da evolução geotectônica da 

área. 
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