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GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

3.1 Introdução

Localizada na extremidade ocidental do Cráton do
São Francisco, a Folha Goiânia (1:250.000) é formada
por terrenos do Arqueano/Proterozóico Inferior (Com-
plexo Granulítico Anápolis-Itauçu e Associação
Ortognáissica-Migmatítica), do Proterozóico (seqüên-
cias metavulcano-sedimentares e coberturas metas-
sedimentares dobradas) e Fanerozóico (coberturas
superpostas finais). Nos terrenos pré-cambrianos ob-
servam-se grandes movimentos tectônicos, cujos re-
gistros tiveram início no Evento Jequié e, ciclicamente,
recorreram até no Ciclo Brasiliano. As diversas etapas
deformacionais definem uma tectônica transcorrente,
registrada por expressivas zonas de cisalhamentos
dúcteis, refletindo, assim, movimentações compressi-
onais, que geraram sobretudo estruturas imbricadas,
em que, inclusive lascas de granulitos de grande pro-
fundidade alojaram-se sobre e/ou dentro de cobertu-
ras metassedimentares mais jovens (figura 3.1).

Os registros das deformações exibem-se como
zonas de cisalhamentos transcorrentes oblíquas
nos terrenos da Infra-Estrutura e por cavalgamentos
de baixo ângulo nos domínios da Supra-Estrutura.
Nestes locais se desenvolveram rampas frontais de

transpurrão, em razão de tectônica tangencial com-
pressiva de baixo ângulo, que propiciou vigoroso
transporte de massa de noroeste para sudeste.

3.2 Estruturação

Em razão da complexidade estrutural, que envol-
ve no mínimo três eventos deformativos, reuniu-se
informalmente as feições estruturais em dois gran-
des domínios (figura 3.2): o da Infra-Estrutura e o da
Supra-Estrutura.

3.2.1 Domínio da Infra-Estrutura

Os terrenos da Infra-Estrutura abrangem o Com-
plexo Granulítico Anápolis-Itauçu e a Associação
Ortognáissica-Migmatítica.

As feições são expressas caracteristicamente
pela predominância de zonas de cisalhamento
transcorrente oblíquo, de direção NW-SE, em fai-
xas paralelas e com pequenos espaçamentos en-
tre elas. Caracterizam-se por marcantes lineações
de estiramento mineral, intensa foliação de trans-
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posição, lenticularização de estratos, formação de
boudins, cristais de feldspatos deformados
(sigmóides), sombras de pressão, rotação das su-
perfícies “C” e “S”, dobras em bainhas com flancos
rompidos e, sobretudo, milonitização generalizada.
Tais feições derivaram da atuação de três fases de
deformação superpostas: Fn, Fn+1 e Fn+2.

A Fase Fn, relacionada provavelmente ao Even-
to Transamazônico, desenvolveu uma geração de
superfícies miloníticas, em razão de tectônica re-
gional transcorrente e penetrativa, sob condições
extremamente dúcteis, com a formação de uma fo-
liação de alto ângulo, de direção preferencial va-
riando entre N40°W e N60°W e lineação de estira-
mento mineral (Lx) com azimute em torno de
10°/310°.

A relação da fase primitiva com a Fn + 1, não é bem
nítida. Interpreta-se este evento mais novo como rela-
cionado ao Ciclo tectônico Uruaçuano. Suas feições
mais proeminentes residem nas deformações tan-
genciais de baixo ângulo que, conjugadas com as
primeiras superfícies miloníticas de alto ângulo, for-
mam regionalmente as rampas laterais penetrativas
em regime dúctil/rúptil, que possibilitaram transporte
de massa de noroeste para sudeste (figura 3.1.).

Tal deformação produziu estruturas escamadas e
imbricadas, acompanhadas por encurtamento e
espessamento crustais decorrentes de um esforço
compressional de oeste para leste, resultando uma
nítida foliação milonítica penetrativa “S2” (paralela à
“S1” da fase anterior) e definida principalmente pelo
paralelismo entre cristais de biotita, sillimanita e rib-
bons de quartzo. Nas folhas Caraíba (Lacerda Filho et
al., 1994) e Leopoldo de Bulhões (Oliveira et al., 1994)
foram determinados, em zonas de rampas laterais,
bandamentos miloníticos com direção E-W/subverti-
cais, contendo Lx com azimute médio de 15°/275°, e
considerados também como da Fase Fn+1.

Estes imbricamentos são caracterizados por
grandes movimentações de blocos, que possibilita-
ram intercalações de litótipos de diferentes fácies
metamórficas, gerados em diversos níveis crustais e
de idades variadas. Como exemplo característico,
reporta-se à zona de cisalhamento sinistral Goiânia-
Bonfinópolis, com direção geral E-W, a qual, em re-
gime de transcorrência compressional coloca lado a
lado granulitos do Complexo Anápolis-Itauçu com
metassedimentos do Grupo Araxá.

Dos movimentos horizontais direcionais resulta-
ram estruturas que assumem geometria de rampa
frontal. Estas feições podem ser observadas na região
do ribeirão Passa Quatro, em sua confluência com o
córrego Taperão (Folha Leopoldo de Bulhões), onde
fatias do Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu caval-
gam sobre metassedimentos do Grupo Araxá. No
sudeste da Folha Anápolis (Vila Gameleira), o contato
dos granulitos com a Seqüência Silvânia é deter-
minado por uma zona de cisalhamento transcorrente
compressional, com movimento sinistral, que coloca
as rochas mais antigas sobre as mais jovens. Vários
outros exemplos das estruturações em rampa frontal
estão representados no mapa geológico, como ao
norte de Hidrolândia, onde uma lasca de ultrabásica
do Proterozóico Inferior (Morro Feio) encontra-se en-
caixada nos metassedimentos Araxá (figura 3.3).
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Figura 3.1 – Estilo tectônico tangencial de empurrões
dúcteis e mesoestruturas relacionados à Supra-

Estrutura. a - piso do empurrão; b- rampa frontal com
Lx com forte “rake”; c- rampa lateral com Lx com

baixo “rake”; d - bloco alóctone; e - bloco autóctone;
f - dobras F1 e F2 associadas ao movimento principal

para leste; g - dobras em bainha próximo ao cisa-
lhamento frontal; h - dobras reclinadas (rotação exten-

siva dos eixos); i - dobra gerada na rampa lateral;
j - dobras em bainha, relacionadas à rampa lateral;
- exemplos de critérios cinemáticos em cortes verti-
cais (rampa frontal e horizontal) nas zonas de cisa-

lhamento sigmóides S-C Boudinage Assimétrica. Ex-
traído de Oliveira, C. C. et. al., (1994).



A Fase Fn+2, relacionada ao Brasiliano, corres-
ponde à terceira geração de superfícies cataclásti-
cas e/ou miloníticas, caracterizadas por condição
rúptil/dúctil, com o desenvolvimento de falhas re-
gionais transnormais que interceptam as foliações
miloníticas anteriores. Na Folha Leopoldo de Bu-
lhões, esta superfície, quando milonítica, tem di-
reção predominante N30°E/subvertical, contendo
uma lineação de estiramento com azimute médio
de 15°/240°. Na Folha Nerópolis, é caracterizada
pelo desenvolvimento de falhas inversas de rejeito
oblíquo, com direção preferencial NE-SW e NW-SE,
às vezes preenchidas por veios de quartzo ou peg-
matitos.

3.2.2 Domínio da Supra-Estrutura

A Faixa de Dobramentos Uruaçuanos, represen-
tada pelos granitóides Gama 2 e Gama 3, pelo
Grupo Araxá e pela Seqüência Metavulcano-sedi-
mentar de Silvânia, é caracterizada por uma defor-
mação polifásica progressiva, com o desenvolvi-
mento de dobras não-coaxiais e acilíndricas, som-
bras de pressão assimétricas em porfiroclastos de
granada, expressivas lineações de estiramento
(determinadas por minerais micáceos e quartzo),
assim como intensa delaminação milonítica. Essas
estruturas foram geradas em regime deformacional
por cisalhamento tangencial simples, de natureza
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Figura 3.3 – Mapa geológico simplificado.
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dúctil/rúptil, do que resultou o imbricamento das
unidades ao longo de superfícies de cisalhamento
de baixo ângulo em razão de transporte tectônico
de oeste para leste.

Ainda no âmbito do Brasiliano, os metassedi-
mentos do Grupo Paranoá apresentam feições de-
formacionais que refletem uma tectônica compres-
sional, na qual a vergência dos escamamentos no
sentido do Cráton do São Francisco indica trans-
porte tectônico de sudoeste para nordeste.

No domínio da supra-estrutura, o quadro defor-
mativo geral mostra três fases, que se sucederam
em evolução tectônica contínua e progressiva, que,
iniciada provavelmente no Uruaçuano, atingiu até o
Brasiliano.

A primeira fase (F1) é marcada pela geração da
foliação milonítica penetrativa de baixo ângulo (S1),
formada em condições de fácies xisto-verde e de-
senvolvida sob regime de cisalhamento simples.
Foi, possivelmente, gerada pela transposição do
acamadamento original (S0), convertido em dobras
isoclinais fechadas, deitadas, recumbentes e in-
trafoliais, em razão da atuação das tensões iniciais
(figura 3.4).

A segunda fase (F2) caracteriza-se pela geração
de uma superfície milonítica, gerada por defor-
mação de cisalhamento simples dúctil progressivo
de baixo ângulo, que transformou a xistosidade
primitiva (S1) em foliação milonítica (S2), do que re-
sultaram dobras com os planos axiais (PA2) subori-
zontalizados, com charneiras espessadas e eixos
(Lb2) curvilíneos, cujos flancos longos estão deita-
dos, enquanto que os curtos exibem-se subverti-
calizadamente (figura 3.4).

Na Folha Leopoldo de Bulhões, Oliveira et al.
(1994) determinaram foliação milonítica “S2”, com
atitude média N25°W /25°SW, contendo uma
lineação de estiramento mineral no azimute
20°/270°, dada por estruturação de ribbons de
quartzo. Nessa mesma fase, os eixos das dobras
acilíndricas das rampas frontais têm orientação
N-S, com pequena inclinação (35°/180°) para sul,
ocorrendo perpendicularmente à lineação de esti-
ramento (região do rio dos Bois). Nas rampas late-
rais, esses eixos estão rotacionados, até assu-
mirem posição espacial paralela a Lx, em cujos lo-
cais apresentam azimute médio de 20°/275°, e, às
vezes, forte inclinação (55°/260°), como na região
do rio Preto.

Na Folha Goiânia, Moreton et al. (1994) indi-
caram que essa deformação está bem impressa na
unidade psamo-pelítica do Grupo Araxá, cujas me-
lhores exposições ocorrem na serra da Areia, a su-
doeste de Goiânia. As dobras são assimétricas,
exibindo flancos longos horizontalizados e curtos
subverticalizados (figura 3.5).

Na Folha Caraíba, Lacerda Filho et al. (1994), clas-
sificaram as dobras dessa fase como pertencentes
às classes 1C e 2 (Ramsay, 1983). São estruturas
acilíndricas, com eixos curvilíneos com amplitudes
que variam de centímetros a até poucos metros.

Na terceira fase (F3), os dobramentos são evi-
denciados por dobras abertas, com superfícies axi-
ais (PA3) subverticalizadas, de assimetria pouco
marcante e com amplitude métrica em afloramento.
Apresentam, às vezes, estruturas de interferências
sob a forma de domos e bacias (figura 3.4).

Na Folha Leopoldo de Bulhões, Oliveira et al.
(1994) caracterizaram dobras abertas, com ampli-
tude de 5m a 10m, assimetria pouco marcante e mor-
fologia tendendo às classes 1C e 1B (Ramsay, 1983),
sugestivas de cisalhamento puro. Os eixos dessas
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Figura 3.4 – Relação entre os planos axiais das fases
de deformação F2 e F3.



dobras situam-se numa direção quase E-W, em razão
do que, freqüentemente interceptam o trend ortogo-
nal N-S da Fase 2, do qual resultou um padrão de in-
terferência do tipo domos e bacias (figura 3.6).

Na Folha Caraíba, Lacerda Filho et al. (1994) dis-
criminaram falhas contracionais inversas e/ou fratu-
ras abertas, geralmente preenchidas por veios
pegmatóides.

Dentre algumas das feições características das
deformações ligadas à evolução da Supra-
Estrutura, na porção leste da Folha Anápolis, Ra-
daelli et al. (1994) relataram notáveis superfícies de
descolamentos na interface Araxá/Ortognaisses.

Estes registros, excepcionalmente bem expostos
desde o córrego Poções (local-tipo) até a foz do
córrego Capão do Mel, caracterizam-se por lajea-
dos de granitos xistificados/gnaissificados (se-
gundo planos horizontais) sobrepostos por quartzi-
tos Araxá, cuja milonitização do embasamento foi
interpretada como resultante do “arrasto” tectônico
dos metassedimentos superiores.

3.3 Contexto Geotectônico

Na área estudada foram definidos os ambientes
tectono-estruturais, evidenciando-se zonas
estáveis, cinturões móveis, magmatismos e re-
gimes tectônicos predominantes. Esses domínios
estão representados por: a) Cinturão Móvel Ceres-
Alfenas, constituído pelo Complexo Granulítico
Anápolis-Itauçu e pela Associação Ortognáissica-
Migmatítica; b) Cinturão Araxaídes, formado pela
Seqüência Metavulcano-sedimentar de Silvânia
(com ambiência vulcânica tipo arco-de-ilha) e pela
Seqüência Metassedimentar de rift / plataformal
rasa (metassedimentos do Grupo Araxá); c) intrusi-
vas granitóides em regime compressivo (Gama 2 e
3); d) diques de básicas continentais, em regime
distensivo; e) coberturas plataformais, representa-
das por sedimentos marinhos com incursões de le-
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Figura 3.5 – Modelo de desenvolvimento das fases F1

e F2, associadas a regime de cisalhamento dúctil dex-
tral progressivo (extraído de Moreton et al., 1994).
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Figura 3.6 – Seções esquemáticas no quadrante SE da Folha Leopoldo de Bulhões na Região do Vale do Rio dos
Bois. As foliações S1 e S2 são dobradas por encurtamento crustal, numa mudança de regime tectônico, através
de cisalhamento puro, formando dobras verticais abertas e amplas, tipo ondulações tardias, supostamente vin-
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do bloco cratônico (Cráton do São Francisco). Posicionado a leste, passando a predominar processos de cisa-

lhamento puro tardio. (Extraído de Oliveira et al., 1994).



ques deltaicos (sedimentos do Grupo Paranoá); e,
f) coberturas superficiais, compostas por depósitos
detrítico-lateríticos, sedimentos continentais lagu-
nares e aluviões (figura 3.7).

A evolução geológica atesta uma história que re-
monta ao Arqueano, possivelmente ao Ciclo Guri-
ense (± 3.100Ma), quando desenvolveu-se o Cin-
turão Móvel Ceres-Alfenas, ocasionado por
grandes movimentos crustais. Almeida (1981) ori-
ginalmente denominou-o de Cinturão Móvel Alfe-
nas e caracterizou-o por conter rochas de alto grau
metamórfico nas bordas ou nos limites entre blocos
cratônicos arqueanos. Haralyi & Hasui (1981),

utilizando-se da interpretação de dados gravimétri-
cos, demonstraram que esta faixa estendia-se de
Minas Gerais até Goiânia, onde teria sido desviada
por uma zona de cisalhamento transcorrente sinis-
tral e assumido uma direção SE-NW, passando
pela cidade de Goiás (figura 3.8).

Em várias hipóteses, o ambiente de formação
das rochas granulíticas tem sido interpretado como
associado ao modelo de tectônica de placas. Oli-
veira et al. (1994) propuseram a formação do Cin-
turão Móvel Ceres-Alfenas a partir da subducção
de leste para oeste de uma protoplaca oceânica,
que teria transportado sedimentos plataformais e
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Figura 3.7 – Sinopse dos domínios tectono-estruturais - Folha Goiânia.
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Figura 3.8 – Carta Gravimétrica de Goiás e oeste de Minas Gerais, segundo Haraly; e Hasui - (1981).
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rochas magmáticas a condições da fácies anfibo-
lito alto/granulito (figura 3.9). As associações mine-
ralógicas/petrogenéticas resultantes revelaram
condições de média a alta pressão (6-8Kb) e de
alta temperatura 700°-800°C.

Por sua vez, em termos espaciais, as rochas da
Associação Ortognáissica-Migmatítica estão dire-
tamente associadas aos granulitos, sugerindo um
desenvolvimento comum para ambas, o que ter-
se-ia dado por um processo que teria gerado os
granulitos paraderivados a partir da desidratação
dos sedimentos subduzidos. Na outra ponta desse
sistema, os fluidos anatéticos liberados teriam pro-
duzido nas adjacências os terrenos ortognáissi-
cos/migmatíticos de composição tonalítica a gra-
nodiorítica e natureza calcialcalina.

No Proterozóico Inferior, provavelmente no
Transamazônico, um fechamento de orógeno teria
transportado sedimentos plataformais e vul-
canogênicas para as condições da fácies anfibo-
lito, dando origem à Seqüência Metavulcano-sedi-
mentar de Silvânia, cujas rochas atuais derivaram
de protólitos originados por vulcanismo toleiítico a
calcialcalino (tipo arco-de-ilha), às quais associa-
vam-se sedimentos químicos, clásticos e vulcano-
clásticos.

No Uruaçuano (900-1.300Ma), sedimentos pla-
taformais teriam sido submetidos a condições da
fácies xisto-verde (ao redor de 400°-500°C e cerca
de 3Kb), ocasião em que teria ocorrido arquea-
mento e delaminação crustal, com obducção das
rochas granulíticas e das seqüências vulcânicas,
conduzidas por zonas de transcorrência e de cisa-
lhamento contracional de baixo ângulo. As in-
trusões dos granitos Gama 2 teriam acompanhado
essa evolução orogenética.

No Ciclo Brasiliano teria ocorrido uma reativação
das zonas de transcorrências e de cisalhamentos
contracionais de baixo ângulo (das orogêneses an-
teriores), ocasião em que as seqüências pre-
existentes foram reestruturadas em nappes
(através de cisalhamento simples, dúctil/rúptil de
baixo ângulo), acompanhados de intrusões graníti-
cas (Gama 3). No final do evento, teria ocorrido
ainda a sedimentação molássica Paranoá, cujas
dobras assimétricas abertas encerrariam o ciclo.

Do Mesozóico, já sob condições de tranqüili-
dade tectônica, foram registrados apenas os
diques de diabásio, como manifestações locais do

extenso vulcanismo toleiítico da Bacia do Paraná
no Jurássico, ainda que Teixeira (1980, apud
Ianhez et al., 1983) os tenha atribuído ao Cretáceo.

No Cenozóico, o soerguimento epirogenético e a
erosão, seguidos por sucessivas fases de pedi-
planizações e aplainamentos, geraram condições
geológicas para a formação de amplos chapa-
dões, de cujas fases erosivas derivaram os depósi-
tos lagunares e aluviais.
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Folha SE.22-X-B (Goiânia)
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Figura 3.9 – Proposta de evolução geotectônica da re-
gião centro-sul de Goiás do Arqueano

ao Proterozóico Médio.
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