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INTRODUÇÃO 
 
Considerado a mais importante zona de falha de escala 
continental do território brasileiro, o Lineamento 
Transbrasiliano situa-se entre o cráton amazônico e a 
porção leste da plataforma sulamericana em uma 
direção NE-SW. Este trabalho visa contribuir com a 
compreensão desta mega sutura que atuou na 
formação do supercontinente Gondwana, no final do 
proterozóico e início do paleozóico, exercendo papel 
determinante na configuração da porção central da 
Plataforma Sul-Americana. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

 
Figura 1. Mapa geológico da Província Tocantins (modificado 
de Pimentel et. al., 2004), com destaque para a área de 
estudo. 

 

A área estudada localiza-se na Província Tocantins, 16 
km ao sul do município de Bom Jardim de Goiás (GO), 
está inserida na Folha SE 22 Goiânia do Projeto 
RADAMBRASIL (BRASIL, 1983), e mais especificamente 
na Folha Bom Jardim de Goiás SE.22-V- B-I, escala 
1:100.000, produto resultante do Programa 
Levantamentos Geológicos e Potencial de Novas 
Fronteiras; Projeto Geologia e Metalogenia do Arco-
magmático de Goiás-Arenópolis (BRASIL, 2015). 
O Orógeno Neoproterozóico Tocantins foi subdividido 
em três domínios geológicos: Faixa Paraguai-Araguaia, 
Arco magmático de Goiás e Faixa Brasília. (Brito Neves 
e Cordanni, 1991; Dardenne,2000). 
O Domínio Arco Magmático de Goiás apresenta 
terrenos que correspondem a antigos arcos de ilhas de 
idade neoproterozóica no oeste de Goiás (Ferreira, 
2009 apud Pimentel et al. 1996), composto 
prioritariamente por rochas meta plutônicas dioríticas 
a graníticas e expostas entre estreitas faixas de rochas 
metavulcânicas e metassedimentares típicas de arco de 
ilhas, com direções estruturais regionais entre NNE e 
NNW (Pimentel et al. 2004), distribuídas em dois 
conjuntos de unidades litoestratigráficas, uma a sul e 
outra mais a norte da porção centro-oeste da Província 
Tocantins. Assim, o Arco Magmático de Goiás é 
considerado um orógeno acrescionário formado entre 
900 e 600 Ma, sendo subdividido em sua porção sul 
como Arco Magmático Arenópolis e em sua porção 
norte como Arco Magmático Mara Rosa (Pimentel et 
al, 2000). A área de estudo está inserida no Arco 
Magmático Arenópolis. 
A Faixa Paraguai é subdividida em duas unidades 
estruturais e estratigráficas, a Zona Interna composta 
pelas rochas fortemente metamorfizadas e dobradas 
do Grupo Cuiabá, mais antigas que as rochas da Zona 
Externa, composta pelas formações Diamantino, 
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Raizama, Araras, Puga e Bauxi (Alvarenga & Trompette, 
1993). As rochas da Faixa Paraguai foram afetadas por 
quatro episódios sucessivos de deformação de idade 
Brasiliana, todos de caráter contínuo onde os dois 
primeiros episódios estão mais fortemente marcados. 
A primeira e principal fase de deformação tem o traço 
estrutural mais marcante, estando presente como um 
dobramento D1 por toda a faixa. A segunda e a terceira 
fase deformacional são de caráter local, e estão 
representadas apenas no domínio da Zona Interna, 
sendo perceptíveis por clivagens de crenulação bem 
desenvolvidas no filitos do Grupo Cuiabá. A quarta e 
última fase é considerada tardi-orogenética, de caráter 
rúptil, marcada por dobras regionais de grande 
comprimento de onda e por forte fraturamento em 
afloramentos, estando esta fase associada ao estágio 
rúptil e distensivo da Orogênese Brasiliana, como 
consequência do resfriamento. 
O Grupo Cuiabá é constituído por espesso pacote, 
tectonizado e metamorfizado, a Zona Interna da faixa 
de dobramentos Paraguai. A pilha sedimentar 
depositada na bacia marginal passiva instalada na 
borda S-SW do Cráton Amazônico, no 
Criogeniano/Neoproterozóico III, foi metamorfizada 
em baixo grau e intensamente deformada durante o 
Ciclo Orogênico Brasiliano-Pan-Africano (<630 Ma), na 
denominada Zona Tectônica Interna da Faixa Paraguai.   
A Série Cuiabá é composta por metassedimentos de 
baixo grau metamórfico, predominantemente filitos 
com intercalações de quartzitos, recortados por veios 
de quartzo relacionados ao Granito São Vicente 
(Almeida, 1948 apud Saes & Tokashiki, 2008). 
O Lineamento Transbrasiliano é considerado uma 
mega sutura formada por uma série de zonas de 
cisalhamento dúctil originadas durante a Orogenia 
Brasiliana-Pan Africana, estando relacionado ao 
fechamento do grande domínio oceânico de Goiás-
Farusiano resultante da aglutinação da Gondwana 
ocidental no final do proterozóico e início do 
paleozóico. Esta descontinuidade de magnitude 
continental marca a Plataforma Sul-Americana do 
nordeste do Brasil até Paraguai e Argentina, situando-
se entre o Cráton Amazônico e a porção leste da 
Plataforma Sul-Americana, prolongando-se inclusive no 
continente africano. (Cordani et al. 2013) 
 
RESULTADOS 
 
A área de estudo situa-se na Zona Interna da Faixa 
Paraguai, onde os metassedimentos do Grupo Cuiabá 

assentam-se sobre o embasamento do Maciço 
Mediano de Goiás, na localidade de Bom Jardim de 
Goiás.  
Os metassedimentos do Grupo Cuiabá, compostos por 
filitos, que afloram em forma de lajedo nas estradas, e 
poucas vezes como corte de estrada ou margens de 
córregos, apresentam variação litológica marcada pela 
presença de zonas mais arenosas e por presença de 
veios de quartzo. As rochas do Grupo Cuiabá se 
encontram em contato com as rochas do Arco 
Magmático de Goiás, Granitóides da região de Bom 
Jardim de Goiás e Sequência Meta-Vulcano Sedimentar 
de Bom Jardim de Goiás. Uma deformação de caráter 
dúctil marca as rochas no entorno do contato entre as 
unidades litoestratigráficas, sendo representada nas 
rochas do Grupo Cuiabá na forma de dobras antiforme 
e sinforme restritas às zonas de contato, apresentando 
dimensões aproximadas de 15 cm de espessura. 
 

 

 
Figura 2. Aspecto macroscópico das rochas do Grupo Cuiabá: 
(A) amostra em afloramento apresentando dobras 
centimétricas e intercalação granulométrica marcada pela 
variação de coloração e foliação paralela ao acamamento; 
(B) amostra de mão do Grupo Cuiabá. 
 

Foram identificadas duas fases de deformação dúctil 
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das rochas do Grupo Cuiabá, uma foliação tectônica de 
clivagem de crenulação (S1) de direção preferencial NE, 
com ângulos de mergulho sem concentração variando 
ao longo do sentido leste-oeste do mapeamento de 60° 
a 84°, e uma segunda fase de deformação também de 
caráter dúctil, sugerida pela progressão da foliação S1, 
ao longo do sentido leste-oeste. Tais aspectos lito-
estruturais coincidem com a literatura. 
 

 
Figura 3. Diagrama de Rosetas, destacando estruturas rúpteis 
em ambas unidades litoestratigráficas da região de Bom 
Jardim de Goiás. 
 
CONCLUSÕES 
As rochas que compõem a área estão contidas no Arco 
Magmático de Goiás e na Faixa Paraguai. As rochas do 
Arco Magmático de Goiás são localmente 
representadas por corpos graníticos e vulcano-
sedimentares, apresentando-se metamorfizadas e 
deformadas. As rochas da Faixa Paraguai-Araguaia são 
representadas por filitos com porções mais e menos 
arenosas, com deformação localmente distintas da 
deformação característica destas rochas. 
A deformação local experimentada por estas rochas foi 
caracterizada como pertencente à área de atuação do 
Lineamento Transbrasiliano, megaestrutura linear 
ainda carente de definições na bibliografia geológica. 
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