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GEOLOGIA ESTRUTURAL/TECTÔNICA

O arcabouço tectono-estrutural da região oes-
te do estado de Goiás é de difícil deslindamento,
em face da carência de dados estruturais, gravimé-
tricos, geocronológicos, petroquímicos e de aflora-
mentos contínuos e elucidativos. A extensa cober-
tura das rochas da Bacia do Paraná, que encobrem
mais de 50% da área estudada, também, de certa
forma, é um impeditivo a um melhor conhecimento
das deformações regionais.

3.1 Domínio Rúptil

As deformações em regime rúptil afetaram so-
bretudo os terrenos ocupados pela Bacia do Para-
ná, que é uma extensa depressão simétrica intra-
cratônica, cujo eixo maior de deposição alinha-se
segundo a direção NNE-SSW. A região reflete um
padrão estrutural caracterizado por deslocamen-
tos de blocos e por falhamentos escalonados de di-
versas magnitudes, cujos principais traços de fa-
lhas e de fraturas alinham-se principalmente se-
gundo NE-SW, secundariamente na direção
NW-SE e, mais raramente, N-S. Estas orientações
dominantes correlacionam-se fortemente com os
regimes distensivos que propiciaram as ascensões

dos basaltos toleiíticos e do magmatismo alcalino
que caracterizam a Formação Serra Geral e a Pro-
víncia Alcalina Rio Verde-Iporá, respectivamente.

Movimentos epirogenéticos positivos, de prová-
vel idade pleistocênica, permitiram a instalação do
atual relevo, definindo suas escarpas, terraços, ca-
choeiras e o atual nível de erosão.

3.2 Domínio Dúctil-Rúptil

As deformações dúcteis-rúpteis estão fortemente
impressas nos terrenos cristalinos (Complexo
Granito-Gnáissico, seqüências metavulcano-
sedimentares, Grupo Cuiabá e granitóides do tipo RIo
Caiapó-Iporá) que exibem feições planares e lineares
geradas em regime de cisalhamento progressivo, ao
contrário dos termos mais jovens que se desenvolve-
ram em porção mais superficial da crosta.

Os principais lineamentos estruturais relacionados
a estas deformações concentram-se na parte
centro-oeste da folha, a maioria sob a forma de um
amplo feixe paralelizado segundo NNW-SSE. Nesta
mesma região e no limite leste desenvolveram-se
também alinhamentos secundários de orientação
NE-SW e, muito raramente, E-W. A Falha da Serra Ne-
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gra – componente do sistema denominado
Lineamentos Transbrasilianos – atravessa toda a folha,
prolongando-se em direção ao Nordeste do Brasil.

As estruturas rúpteis aparentam refletir as anti-
gas descontinuidades dúcteis e balizam as delimi-
tações das principais unidades geológicas através
de pequenos movimentos diferenciais, conforme
atestam alguns indicadores cinemáticos e brechas
tectônicas localizadas. Exemplo deste processo
são as ocorrências de basaltos e arenitos ao longo
do plano da falha que demarca as alcalinas do mor-
ro dos Macacos, a oeste da cidade de Iporá.

Tais descontinuidades – transpurrões e/ou trans-
corrências – serviram tanto de dutos para a ascensão
e o alojamento dos granitos sin a pós-tectônicos, no
Neoproterozóico, quanto para a condução das inje-
ções ígneas da Província Alcalina Rio Verde-Iporá e
da Formação Serra Geral, no Mesozóico. Nestes lo-
cais, além de texturas que variam de protomiloníticas
a miloníticas, ocorrem freqüentemente dobras em
“Z”, dobras e microdobras rompidas, rotação de pór-
firos, veios e vênulas de quartzo transpostos e outros
indicadores de movimento de massa associados a
material silicoso brechóide de natureza rúptil, cujas
incompatibilidades, em termos de condições de
pressão e temperatura, atestam a dupla natureza das
deformações que afetaram a região.

A principal feição planar resultante dos esforços
regionais sobre o embasamento Pré-Bacia do Para-
ná é a foliação dúctil transposta, cujos registros vari-
am desde deformações incipientes até superfícies
extremamente paralelizadas sob a forma de foliação
milonítica, a qual, às vezes, envolve nichos localiza-
dos (pods) com feições originais preservadas (por
exemplo, pillow-lavas). Em alguns locais, a própria
foliação está intensamente plissada em dobras si-
métricas e assimétricas apertadas, e, geralmente,
transpostas, podendo exibir ainda figuras de interfe-
rência de padrões de dobramentos, estruturas estas
melhor evidenciadas nos micaxistos, cujos minerais
planares (biotita, clorita, muscovita e sericita) amol-
dam-se aos grãos de quartzo, os quais, por sua vez,
encontram-se estirados e lenticularizados (relação S
x C). Os mergulhos regionais são altos nas zonas de
transpurrões e de transcorrências, passando a mo-
derados nas faixas internas.

Nos litótipos mais finos (micaxistos e filitos) ocor-
re uma intensa crenulação, às vezes só observada
ao microscópio.

Os granito-gnaisses apresentam um bandamen-
to composicional bem definido, coincidente com a
foliação principal que, por sua vez, repete o forte
imbricamento entre os leitos félsicos e máficos.
Seus planos mergulham com valores médios a al-
tos para SSE.

As estruturas planares das falhas e/ou foliações
facilitaram a percolação de soluções hidrotermais,
dando origem a silicificação, feldspatização, talcifi-
cação, cloritização, muscovitização, sericitização e
serpentinização. Abrigam ainda, em sua dimensão
principal, as lineações minerais (Lx) resultantes do
estiramento de grãos de quartzo e de outros mine-
rais ao longo do eixo “X” do elipsóide de deforma-
ção, as quais estão orientadas preferencialmente
na direção NNW-SSE, com pequenas variações
devidas às descontinuidades e/ou a rotações atri-
buídas a movimentos transcorrentes. Os eixos de
dobras (Lb) exibem-se em posições espaciais pa-
ralelas ao Lx na maioria dos afloramentos, refletin-
do o alto strain que atuou na região. Por sua vez, os
remobilizados de quartzo e de minerais opacos ori-
entam-se preferencialmente segundo a direção do
eixo “Y” do elipsóide de deformação.

3.3 Modelos Tectono-Orogenéticos

Os principais enfoques evolutivos em evidência
para a região variam desde a proposição de um
“Arco Magmático do Oeste de Goiás” (Fuck, 1994),
até o modelo de Souza & Moreton (1994, 1995), no
qual o Bloco Porangatu teria cavalgado o Bloco
Araguacema, em movimento compressivo de SE
para NW, conforme estudos de Costa (1988) na re-
gião setentrional da Faixa Paraguai-Araguaia (Cin-
turão Araguaia). Em tal contexto, interpreta-se que
os terrenos granito-gnáissicos e vulcano-sedimen-
tares locais (Bloco Porangatu) teriam colidido com
os gnaisses e rochas afins do Complexo Xingu (Blo-
co Araguacema), gerando um cinturão de rochas
polideformadas, à semelhança do que ocorre ao
norte. Os limites de tal zona estariam, a leste, no Ali-
nhamento-descontinuidade Moiporá-Novo Brasil e,
a oeste, no Grupo Cuiabá. A evolução teria ocorrido
segundo um sistema de distensão-compressão li-
tosférica, que teria gerado, numa primeira fase, ba-
cias do tipo hemigraben, em razão e ao longo da re-
ativação de antigas falhas e/ou descontinuidades
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arqueanas. Em etapa mais tardia, o fechamento
da fenda crustal teria propiciado a deformação
dos metassedimentos Cuiabá, por compressão
em regime dúctil-rúptil, cujos efeitos teriam afeta-
do as rochas do Complexo Granito-Gnáissico, as
seqüências metavulcano-sedimentares, a Forma-
ção Piranhas e, possivelmente, os granitos do tipo

Rio Caiapó. Também considera-se que a geração
de fatias imbricadas, tanto internamente quanto
externamente às unidades, teria decorrido neste
evento, apesar de até o presente não terem sido
descritas intercalações entre rochas do embasa-
mento com as dos metassedimentos (Grupo Cuia-
bá) (figura 3.1).
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Figura 3.1 – Modelo Evolutivo Esquemático Proposto.
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