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ABSTRACT

The fundamental structural framework of the State of Goiás is done t̂
the Araguacema, Porangatu, Brasilia and Parana crustal blocks, linked
through obduction zones at late Archean time. This first-order structure
deduced from gravimetric and magnetic data is consistent with the
distribution of granite-greenstone terrains (Colméia, Goiano and Baixo
Parana gneissic-granitoid complexes; Rio do Coco, Natividade-Almas-
Conceição do Norte, Hidrolina, Pilar, Guarinos, Crixás and Goiás
greenstone belts), high-grade terrains (Médio Tocantins, Ceres an& Alfe
nas granulite belts) and associated supracrustals (Rio dos Mangues, Mor
ro do Aquiles, Ticunzal, Palmeirópolis,Indaianópolis, Juscelândia, Serra
da Mesa, Araxá, Canastra and perhaps Arai units).

This crustal geometry was modified by vertical shear zones and
policyclic faults, mostly of NW to WNW and NE to ENE trends, to which
total displacements up to 200 km are related. Some granite intrusion
events, and the development of the Araguaia and Uruaçu fold belts
(Uruaçuan Cycle) and the Brasilia and Paraguai fold belts (Brasiliano
Cycle), are linked to reactivation and regeneration fenomena during the
Middle and Late Proterozoic; they represent essentially ensialic
processes and support for models based on opening-closing of oceanic
areas (Wilson Cycle) was not finded.

APRESENTAÇÃO

No 19 Simpósio de Geologia do Pré-Cambriano do Centro-Oeste realizado
em 1981 tivemos ensejo de apresentar um primeiro apanhado dos dados de
gravimetria de Goiás e as indicações detectadas referentes ás suas estru
turas maiores, as quais, enfocadas no contexto da informação geológica,"
permitiram delinear feições de primeira ordem na arquitetura regional e
reavaliar diversos aspectos do quadro geológico.

Posteriormente, os dados gravimétricos foram reexaminados e conjuga
dos com informações magnéticas do Projeto Geofisico Brasil-Canadá (PGBCl,
do Convênio Brasil-Alemanha (CGBA) e do satélite magnético (MAGSAT), bem
como com as informações geológicas de superfície mais recentes, levando
a resultados que nos pareceu oportuno trazer a este 29 Simpósio.

DADOS GRAVIMÊTRICOS E INTERPRETAÇÃO

Os dados gravimétricos hoje existentes cobxeiu cerca de 1/4 do Esta
do de Goiás e foram objeto de divulgação em trabalhos anteriores
(Haralyi, 1978; Almeida et ai., 1960; Lesquer et ai., 1981; Haralyi & Ha
sui, 1981, 1983). A Fig. 1 é o mapa de anomalias Bouguer elaborado a par
tir dos dados coligidos, conforme critérios expostos por Haralyi k Hasul



(no prelo) e Haralyi et al. (no prelo). Esse mapa não é, em essência, dî
ferer.te daquele antes apresentado (Haralyi & Hasui, 1981). ~

Nesse rr.ape identificam-se anomalias regionais de quatro tipos, que pa
ra facilidade de explanação foram designadas I, II, III e locais.

ANOMALIAS DE TIPO I

Esse tipo de anomalia consiste de depressão linear negativa com valo
res até inferiores a -120 mGal, adjacente a faixa de alto gradiente (1,0
a 1,5 mGal/km) com amplitude superior a 40 mGal. Ele indica a existência
de una descontinuidade pondo em contato dois blocos crustais de tal modo
que resulta acentuado contraste de distribuição de anomalias de massas
negativas e positivas de um e outro lado da mesma. Também indica a exis
tência de uma zona linear de crosta espessada no bloco com anomalia de ~
massa negativa.

A informação geológica das áreas onde ocorrem tais anomalias mostra
que:

1- a descontinuidade demarca um lado de uma faixa de rochas de alto grau
(cinturões com corpos granuliticos ácidos a ultrabásicos e metassedi.
mentos de fácies anfibolito alta/granulito. As referidas faixas pai
sam distalmente para terrenos gnáissico-çranitóides, onde se tem reco
nhecido "greenstone belts" associados; ~

2- do outro lado da descontinuidade aparecem terrenos gnáissico-granitói^
des, também alojando "greenstone belts";

3- as rochas de um e outro lado da descontinuidade são marcadas por feJL
ções de cisalhamento dúctil ao longo de largas faixas. Tais feições
são foliação milonítica, lenticularizaçao e transposição de todas es
calas, lineação de estiramento, dobras intrafoliais e dobras em bal
nha, bem como estruturas decorrentes de recristalizações (xistosidade,
bandamento) e texturas poligonais de recuperação. Esse cisalhamento
relaciona-se com deslocamentos de grande magnitude, capazes de trazer
â superfície níveis profundos de um dos blocos crustais;

4- a foliação milonítica tem baixo mergulho para dentro do cinturão de
alto grau, ou em partes mostra alto ângulo que tende a diminuir dis
talmente. En.bora, ao nível local, se possa discutir a relação da fõ
liação com a deformação geral, ela é indicativa de que o deslocamento
havido foi no sentido do acavalamento de um bloco crustal sobre o vi
zinho; ~

5- dobras e mobilizados ácidos tardios, bem como ondulações, crenulações
e falhas posteriores complicam o padrão estrutural, mas a foliação mi.
lonítica pode ser reconhecida com clareza;

6- as lineações de estiramento têm direções gerais em torno de NNE a NNW,
que, apesar de discrepâncias locais, podem ser relacionadas com as di
reções de deslocamento dos blocos articulados; ~

7- as discrepâncias de atitudes da foliação e da lineação referidas são,
ao nível teórico, explicáveis pela não-uniformidade da deformação dúc
til e aparecimento de instabilidades internas no maciço durante a de
formação progressiva;

8- zonas de deformação concentrada são comums, paralelas a foliação e
costumam ser referidas como falhas de empurrão ou falhas inversas.
Elas fazem parte do conjunto deformado e não devem ser tratadas iso
ladamente;

9- a recristalização que acompanhou o cisalhamento foi de grau alto a
baixo, em consonância com as condições físicas e químicas vigentes.

10- além de deformações tardias, também remobilizações quartzo-feldspáti.
cas, paragêneses de fácies mais baixas e texturas de polígonização
por recuperação se desenvolveram, perfeitamente relacionáveis com a
atenuação das condições físicas, sem necessidade de apelar para
superposição de eventos termo-tectônicos posteriores.

Esses aspectos geolóairrc não ^nhev, ser minuciosamente detalhados
aqui e são bem mais generalizados do que se imagina (Hasui, 1964).

O modelo crustal considerado inicialmente foi o de um bloco obductado
e outro subductado, em zona de colisão, de tal modo que o primeiro chega
ria a expor seus níveis profundos (faixas de alto grau) e o segundo te



ria sua extre-r.idade mergulhante refletida no baixo gravimétrico (Haralyi
& Kasui, 19&1). Revendo esse modelo, melhor ajuste se obtém considerando
ur bloco ebduetade, cavalgando o adjacente que tem uma zona de espessa
r.cr.tc r.a frente do cavalaanento (Haralyi et ai., no prelo). A duplicação
de níveis crustais profundos nos dois blocos decorrente do cavalgamento,
responde pela anomalia de massas positivas acima referido. O baixo gravi^
métrico corresponde a uma depressão linear na base do bloco cavalgado à
frente da descontinuidade e, em superfície, normalmente se lhe associa
faixa de seqüências supracrustais.

A Fig. 1 mostra as descontinuidades detectadas em Goiás relacionadas
com anomalias de tipo I. Também indica a localização dos perfis gravimé
tricôs que estão representados nas Fig. 2 e Fig. 3. A Fig. 2 apresenta
anomalias de tipo I simples e o respectivo modelo crustal, calculado com
valores de densidades indicados. A Fig. 3 mostra anomalias de tipo I com
plexas, para as quais o modelo crustal envolve cavalgamentos duplos. Em
superfície, este último caso corresponde a largas zonas de exposição de
rochas de alte grau.

Assim delineia-se a estruturação regional de grande blocos articula
dos por zonas de obducção.

O Bloco Araguacema tem como constituintes mais antigos as rochas
gnáissico-granitóides, com alguns farrapos de supracrustais e metabási^
cas/metaultrabásicas associados, que representam o Complexo Colméia (Ha
sui et ai., 1964a,b; Costa et ai., 1984). A esse conjunto associam-se o
"Greenstone Belt" Rio do Coco (Barreira * Danni, 1981) e as supracrus
tais do Complexo Rio dos Mangues.

0 Bloco Porangatu tem forma alongada na direção NNE, alargando-se pa
ra o lado SSW. Seus constituintes mais antigos são rochas gnáissico-gra
nitóides, com farrapos de supracrustais e básico/ultrabásicas metamorfi^
zadas, expostas desde o sudoeste goiano (região de Firminópolis-Bom Jar
dim de Goiás) até a região de Porto Nacional-Monte do Carmo, que se pode
enfeixar no Complexo Goiano, sem introduzir nova nomeclatura. A esse com
plexo associam-se os "greenstone belts" de Goiás, Guarinos, Pilar e Hi
drolina (Schobbenhaus et ai., 1981; Marini et ai., 1984a,b), bem como su
pracrustais que têm sido reunidas na Formação Morro do Aquiles (Hasui et
ai., 1984b), nos grupos Araxá e Serra da Mesa, e nas seqüências de Pilar
-Mara Rosa, Juscelãndia,Indaianópolis e Palmeirópolis (Marini et ai.,
1984a,b).

O Bloco Brasilia tern como constituintes mais antigos rochas gnáissico
granitóides encerrando faixas, lentes e encraves de supracrustais e bási
cas/ultrabásicas metamorfizadas, que aparecem nas regiões de Natividade-
-Dianópolis-Cavalcante, do E de Cana-Brava e Niquelândia, do sudeste de
Goiás e do oeste e sudoeste de Minas Gerais. Tais rochas são tradicional
mente incluídas no Complexo Goiano, mas em se tratando de componentes do~
Bloco Brasília é preferível nomeá-las diferentemente, sugerindo-se a de
signação Complexo Baixo Paraná, em lembrança a região onde melhor se ex
põem. Associam-se-lhe os "greenstone belts" da região de Conceição do ~
Norte, Dianõpolis e Almas, bem como as supracrustais das unidades Ticun
zal, Morro do Aquiles, Serra da Mesa, Araxá, Canastra e até mesmo Arai
(Schobbenhaus Filho et ai., 1981; Marini et ai., 1984a,b).

Uma pequena porção do extremo sul de Goiás faz parte do Bloco Paraná
e não permite tecer considerações sobre as rochas do embasamento. Os da
dos gravimétricos indicam contatos desse bloco com o Brasília e Porangã
tu através de zonas de obducção. ~

0 Bloco Porangatu é uma espécie de lasca crustal que cavalga o Bloco
Araguacema do lado ocidental, representando o cinturão granulítico do Mé
dio Tocantins (Hasui et ai., 1984a; Machado, 1981) um segmento crustal
profundo. Do lado ocidental, o cavalgamento se dá sobre o Bloco Brasília
e os complexob granulíticos de Goiãnia-Anicuns, Barro Alto, Niquelândia
e Cana-3rava (Marini et al.f 1984a,b) representam porções crustais infe
riores expostas.

As depressões frontais às descontinuidades associam-se o Complexo Rio
dos Mangues no Bloco Araguacema, enquanto extensas porções dos Grupos
Araxá e Serra da Mesa (incluindo Canastra e talvez Arai) se fazem presen
tes no Bloco Brasília. Note-se que no Bloco Brasília o vale gravimétri
co é duplo (Fig. 1) e pode ser associado a zonas de maior espessamento ~
das supracrustais referidas.

No Bloco Porangatu também estão presentes supracrustais que tem sido
atribuídas aos grupos Araxá e Serra da Mesa. Esse aspecto traz à baila a
questão da enorme abrangência areai dada a essasunidades, que a gravime



tria não permite endossar. Estudos de maior detalhe fazem-se necessários
nesses grupos, para se realizar a devida separação de supracrustais de
contextos e significados diversos. De qualquer modo, tais supracrustais
f:rar envolvidas no cisalhamento dúctil acima referido, a ponto de lhes
irr.por caráter de aloctonismo, levando-os a se relacionar de modo complica
J: com complexos de alto grau e granito-"greenstone".

A descontinuicade oriental do Bloco Porangatu a norte do Rio fará
nã nãc está demarcada por falta de dados gravimétricôs naquela região.
Considerando o 3ogo sinistrai da descontinuidade de Parana (ver adiante),
ê de se prever que ela se estenda das cercanias de Peixe para NNE. Essa
indefinição levou a se aventar anteriormente um outro bloco crustal (Blo
co Cavalcante, Haralyi & Hasui, 1981), mas ele não pode ser mantido. A ~
exposição de rochas granulíticas da região de Almas não parece ter rela
ção com essa extensão, antes refletindo mecanismos locais de elevação
crustal.

0 chamado Cráton do Paramirim (Almeida, 1981) corresponde à área de
dois grandes blocos, sendo o meridional o de Brasilia (Haralyi & Hasui,
1982 , 1983). Assim, a porção goiana deste bloco tem correspondência com
aquele cráton.

A estruturação dos blocos por obducção é antiga, certamente remontan
dt aos tempos arqueanos. As datações de 2,5-3,0 Ga que vêm sendo obtidas
provavelmente corresponde a esse evento tectono-térmico, que aliás é com
pativel com a época de transição do regime permóvel do Arqueano para o ~
de crosta rígida do Proterozóico aceita em escala global.

As rochas mais antigas presentes nesses blocos refletem uma história
complexa, na qual etapas de acreção vertical infra e supra-placa e de
• rmaçãc de supracrustais devem ser visualizadas.

ANOMAIIAS DE TIPO II

As anomalias de tipo II são qualitativamente semelhantes às do tipo I,
ma? envolvem depressão gravimétrica que não ultrapassa 15 mGal, gradien
te de 0,6 a 1,5 mGal/km e amplitude de poucas dezenas de mGal. Essas ano
ma!ias correspondem a descontinuidades do embasamento pré-Bambuí e for
mar complicado mosaico regional. Aquelas mais próximas do limite do Cra
toi de São Francisco esboçado por Almeida (1977) podem ser adotadas como
boi da dessa entidade brasiliana.

Tais anomalias não implicam em deslocamentos de grande porte e seu
realce pode estar em parte salientado por não se levar em conta eventuais
pequenas diferenças de densidade (Lesquer et ai., 1981).

ANOMALIAS DE TIPO III

As anomalias de tipo III correspondem a extensos lineamentos com gran
des componentes horizontais de rejeito, que alcançam até duas centenas ~
de quilômetros. Em vários deles também componentes verticais do rejeito
podem ser observadas através de degraus gravimétricos associados, mas
são de portes reduzidos.

Esses lineamentos introduziram deslocamentos na geometria regional de
lineada pelas anomalias de tipo I, sendo portanto posteriores a elas. ~

Os lineamentos têm direções NW a WNW e NE a NNE. São proeminentes os
de Paraná, Pirenópolis e de Anápolis-Barra do Garças. Os deslocamentos
totais dão rejeitos dextrais nestes dois últimos e rejeito sinistrai no
primeiro. Outros aspectos desses lineamentos serão discorridos adiante.

No sudeste de Goiás e oeste de Minas Gerais aparece um feixe de línec.
mentos radial que converge para a anomalia de Perdizes (Haralyi et ai.,
no prelo).

OUTRAS ANOMALIAS

Algumas outras anomalias existem, de expressão menos abrangente, mere
cendo ser destacado o baixo gravimétrico subeireular de Caldas Novas,
que reflete uma área com excesso de massas leves. Sua interpretação é
apresentada adiante.

DADOS MAGNÉTICOS E INTERPRETAÇÃO

Os dados magnéticos do PGBC e CGBA permitem detectar quatro tipos
principais de anomalias regionais: lineamentos, áreas calmas, áreas per



turbadas e anomalias locais (Haralyi * Hasui, no prelo).

LIKEAMEN7CS

Os lineamentos expressam-se em dipolos lineares de pequeno comprimen
to de onda, geralmente menores que 2,5 km, com polaridade normal ou rever
sa e amplitudes pico-a-pico de 50 a mais de 500 nT. Esses lineamentos
têm grandes extensões, em boa parte formando feixes paralelos. Destacam
-se o feixe do oeste mineiro, com direção NW e que se dirige para o sü
deste de Goiás, onde certamente tem continuidade, mas a falta de dados ~
magnéticos não permite delinear; o feixe que cruza Goiás com direção
NNE, desde a divisa de Goiás com Mato Grosso até a região de Monte do
Carmo e corresponde ao Lineamento Transbrasiliano (Schobbenhaus et ai.,
1975); e o feixe na região do maciço de Barro Alto com direção WNW. Line a
mentos isolados aparecem com destaque na região de Almas e Dianópolis com
direção NNE e também na Faixa Araguaia. Todos esses lineamentos foram re
presentados no Mapa Geológico do Brasil em 1:2.500.000 (Schobbenhaus et
ai., 1981). Eles são interpretados como correspondentes a descontinuida
des.

As descontinuidades indicadas pela aeromagnetometria nem sempre encon
tram correspondentes dedutíveis pelos dados gravimétricos, o que se ex
plica pelas bem menores densidade e homogeneidade da informação gravime
trica e também pelas características geológicas que podem impor respos
tas diferentes aos dois métodos de detecção. Certamente, as indicações
magnéticas e gravimétricas são complementares e permitem definir com
maior acuidade a rede de descontinuidades.

Os lineamentos magnéticos detectados foram analisados quanto ã orien
tação. O histograma e a rosácea da Fig. 5 mostram que há quatro direçõei
preferenciais, em torno de NE (mais destacada), E-W, NW e N-S. Esse pa
drão é semelhante ao que se verifica em Minas Gerais (Haralyi et ai., nõ
prelo), diferindo apenas no tocante às direções predominantes.

É de se destacar que as numerosas falhas de empurrão ou inversas que
têm sido identificadas em Goiás não têm expressão magnética, nem gravimé
trica, provavelmente devido ao seu caráter pelicular.

As relações de truncamento entre os lineamentos indicam que as orien
tações NW a WNW e N-S são mais antigas que as NE a ENE. Os deslocamentos
associados são de escala quilométrica.

É muito difícil estabelecer idades de tais descontinuidades, por fal.
ta de informações geológicas adequadas. Alguns pontos a se ponderar sãoT

- na área do feixe do Lineamento Transbrasiliano observam-se zonas de ei.
salhair.ento dúctil empinadas com deslocamentos horizontais, que certa
mente representam os movimentos mais antigos; ~~

- aparecem com freqüência zonas de cisalhamento rúptil de alto ângulo,
com caráter transcorrente e normal;

- a deslocamentos normais relaciona-se o embutimento da Formação Monte
do Carmo, na qual -se identificam rochas intermediárias em forma de di
quês (ou vulcânicas?), cuja datação preliminar forneceu idade em torno
de 1000 Ma (Projeto Radambrasil, 1981);

- a descontinuidade de Pirineus impôs expressivos deslocamentos das es
truturas regionais, ao que parece dextrais, em rochas pré-Paranoá / Bam
buí;

- a descontinuidade de Paraná (indicada pela gravimetria) foi afetada
por descontinuidades do Lineamento Transbrasiliano;

- na Faixa Araguaia, inflexões dos metassedimentos têm relações com pro
longamentos de grandes lineamentos NW, que tiveram deslocamentos dex
trais; ~

- no oeste mineiro, metabasitos ao que parece associados ao feixe de l_i
neamentos apresentaram idades K-Ar de ca.900 Ma.

- também a deslocamentos normais relaciona-se o embutimento de unidades
paleozóicas correlatas a formações da Bacia Parnaiba na região a sudoes
te e oeste desta. 0 gráben de Ãgua Bonita inclui-se nesse contexto.

Assim, uma evolução que remonta a tempos antigos, provavelmente ao
Proterozóico Inferior, e que envolve reativações em diversas épocas, po
de ser vislumbrada, ao menos no tocante aos lineamentos Transbrasiliano"



e do Oeste Mineiro.
Outro aspecto notável dos lineamentos é a sua coincidência ou proximi

dade em relação aos limites dos blocos delineados acima. Essa coincidên
cia não é casual e mostra que zonas de fraqueza arqueanas foram sítios
privilegiados de deslocamentos proterozóicos e fanerozóicos.

Dados magnéticos também existem obtidos pelo satélite magnético
(MAGSAT), que operou durante 7,5 meses até sua queda em 11/6/80. Os da
dos de campo total foram transformados em um mapa de aproximação de fon
te puntual equivalente, reduzido da polarização radial de 60.000 nT (Ha
ralyi et ai., no prelo). A parte referente a Goiás é reproduzida na Fig.6

Nesse mapa é saliente uma zona positiva de direção NE estendendo-se
através de Goiás e que reflete um domínio mais magnético, possivelmente
vinculável às zonas de obducção que elevaria para níveis acima da Supe£
fície Curie um excedente de rochas capazes de induzir tal tipo de anoma
ia. Seja como for, essa zona coincide com o Bloco Porangatu, denuncian

do-o como entidade autônoma em relação aos blocos adjacentes. ~
Outras considerações podem ser feitas a partir desse mapa da Pig. 6.

Com base em dados gravimétricos foram deduzidos grandes lineamentos NW,
estendendo-se de um e outro lado no Lineamento Transbrasiliano e aparen
temente sem continuidade (Haralyi et ai., 1983; Hasui et ai., 1984c) Se
removermos o rejeito associado ao Lineamento Transbrasiliano, pode-se en
contrar correspondências entre os lineamentos NW situados de um e outro'
lado ceie. Esse exercício traz à tona três aspectos interessantes:

- o rejeito do Lineamento Transbrasiliano foi dextral e, no total, soma
cerca de 130 km;

- esse lineamento é mais jovem que os de direção NW;

- o padrão de distribuição das anomalias positivas e negativas após remo
ção do referido rejeito sugere que elas representam segmentos de duas~
grandes entidades magnéticas antigas. A passagem de uma entidade para
outra é um grande lineamento E-W cruzando a porção mediana de Goiás. 0
significado dessas entidades e lineamento não é ainda claro, podendo
vincular-se a estruturação profunda na crosta.

AREAS CALMAS E PERTURBADAS

As áreas calmas são domínios com relevo magnético de 50 nT ou menos,
enquanto nas áreas perturbadas ele alcança 100 nT ou mais e são freqüen
tes lineamentos. Tais áreas coincidem, respectivamente com as porções cen
trais (onde extensas supracrustais se fazem presentes) e marginais dos
blocos crustais delineados pela anomalias gravimétricas de tipo I.

ANOMALIAS LOCAIS

A anomalia local mais expressiva é a de Caldas Novas, que se relacio
na com fonte de polarização reversa (Haralyi et ai., no prelo). Ela coin
cide com um baixo gravimétrico subcircular, como dito acima, e a inter
pretação integrada leva a se admitir um afundamento crustal da ordem dê
1 km com o qual coincide um alto da superfície Curie (Haralyi, 1980; Ha
ralyi & Flexor, 1983). A feição dômica em superfície e a anomalia termal
associada são compatíveis com esses dados geofísicos.

SÍNTESE GERAL

A Fig. 7 mostra as anomalias geofísicas principais acima referidas,
que delineiam a macroestruturaçao do território goiano. A Fig. 8 deli.
neia as unidades geotectônicas reconhecidas em superfície.

Como se vê, os blocos Brasília, Porangatu, Araguacema e Paraná consti_
tuem o arcabouço fundamental e sua geometria responde pela distribuição""
dos terrenos granito-"greenstone" e de alto grau, assim como de extensas
seqüências supracrustais. Estas últimas incluem as formações Morro do
Aquiles, Ticunzal e Canastra, os grupos Araxá e Serra da Mesa, e as se
qüencias Rio dos Mangues, Pilar-Mara Rosa, Palmeirópolis, Indaianópolis
e Juscelândia; todas essas unidades acham-se tectonizadas e intimamente
relacionadas coin as, mais antigas, como resultado do cisalhamento dúctil
imposto pela obducção dos blocos,que é considerada como tardi-arqueana.
O Arai talvez também integre esse contexto, mas faltam dados geológicos.

A estruturação fundamental reconhecida implica em expressivos ajustes



litosféricos na época en que se desenvolveu, mediante deslocamentos hori
zontais associados a obduccões.

A rr.odelagen geoáinâir.ica requer que se defina a posição da base da li
tosfera então existente e essa definição depende do modelo termal do Prê
-Cambríano. Em sendo esta definição ainda especulativa, a modelagem fica
imitada por alto grau de incerteza.

Existem as alternativas de aquela base se situar em nível profundo da
crosta, no limite crosta-manto ou no interior do manto. Em qualquer das
alternativas é difícil fugir do processo de delaminação, isto é, de sepa
ração da película litosfêrica em relação ã astenosférica. Sobre tais pre
missas, os três modelos representados na Fig. 9 podem ser visualizados."

O modelo A implica em porção crustal como parte da astenosfera, o que
evidentemente não é admissível. 0 modelo C implica em se ter porção do
manto exposta ao lado dos cinturões de alto grau, o que não se comprova
em superfície nem pelos dados gravimétricos e magnéticos. O modelo B pa
rece ajustar-se satisfatoriamente às evidências.

A evolução mais antiga, através do Arqueano, envolve o desenvolvimen
to dos vários conjuntos litológicos referidos e certamente se deu em di
versos estágios que ainda restam por se definir.

A colução proterozóica inclui um primeiro processo de cisalhamentos
dúcteis de alto ângulo gerando lineamentos diãcronos com direções NW a
WNW e NE a ENE, que possivelmente ocorreu no Proterozóico Inferior e po
de ser explicado como reação interna da massa continental então existen
te a rotações do conjunto. A formação de supracrustais, a incidência de
processos térmicos e tectõnicos, a extensiva migmatização e granitogéne
se, e o generalizado retrometamorfismo superimpostos em unidades arquei
nas, nebulosa e correntemente mencionados em conjugação com idades radio
métricas preliminares (K-Ar, Rb-Sr convencionais, isócronas Rb-Sr de re
ferência em rochas totais) atribuídas ao Evento Transamazõnico, precisai
ser melhor avaliados.

O Proterozóico Médio inicia com a intrusão de granitos vanaaos.
Estes não são exclusivos do território goiano e representam manifesta
ções de um processo maior de reativação da área continental então exis
tente. Esse regime tectônico é peculiar a essa era geológica e em outras
regiões prosseguiu até cerca de 1,0 Ga (Hasui et ai., 1984c).

A partir da segunda metade do Proterozóico Médio sobrevieram proces
sos de distensáo, embaciamento e cerragem com dobramentos e metamorfismo
das seqüências supracrustais que se constituíram. As faixas desenvolvi
das são vinculadas aos ciclos Uruaçuano e Brasiliano. ~

As faixas Araguaia (grupos Estrondo e Tocantins) e Uruaçu (Nativida
de e talvez Arai) constituiram-se de um e outro lado do Bloco Porangatu
Nelas não se encontram evidências que apoiem a hipótese de desenvolvimen
to segundo o Ciclo de Wilson. A presença de corpos básicos e ultrabási
cos em profusão na Faixa Araguaia podem ser pensados como refletindo um~
estágio de incipiente abertura oceânica, mas não foram ainda apresenta
dos dados que os caracterizem como ofiolitos. As vulcânicas da faixa
Uruaçu correspondem a discretas manifestações que não condizem com abei
tura oceânica sequer incipiente. Além da ausência de assinaturas geofisl
cas, faltam também associações petrotectônicasefeições estruturais con
dizentes com modelo colisional de placas.

As faixas Brasília e Paraguai também se desenvolveram de um e outro
lado do Bloco Porangatu. Não se tem dados geofisicos ainda para a Faixa
Paraguai (grupos Cuiabá e Alto Paraguai, Almeida, 1984), mas em relação
â Faixa Brasília aqueles existentes não trazem suporte a modelo colisio
nal de placas.

Se os primeiros deslocamentos de blocos no Proterozóico foram de cará
ter dúctil e a grande virgação de Pirineus é magnífico exemplo, poste
riormente ocorreram falhamentos em diversos episódios, ainda não bem de
finidos, inclusive fanerozóicos. "~

A reconstituição a que se chega com os dados geofisicos e geológicos
reflete um desenvolvimento crustal muito antigo e posterior evolução es_
sencialmente ensiálica, com forte influência das zonas de fraqueza tardi
-arqueanas, mesmo sob a circunstância de enrijecimento crustal cada vez"
mais acentuado através do Pré-Cambriano.

As colocações apresentadas corroboram muitos aspectos de interpreta
rõnç JQ evolução crustal antes desenvolvidas por vários autores, mas em
parte colidem com diversos conceitos que permeiam a geologia de Goiás,
tornando premente sua revisão.

Os resultados aqui sumarizados são produtos parciais de uma linha de



ir.vestigaçâo iniciada há uma década, buscando a utilização da informação
crecíísica de abrangência regional para deslindar a estrutura geológica.
Esse carinho, cono procuramos mostrar, traz subsídios que devem ser con
siderados roesforço reallstico de reconstituição da evolução crustal e
ae rnodeiageir. geodinâmica.
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FIG. 8 - EVOLUÇÃO GEOLÓGICO-ESTRUTURAL DO PRE-CAMBRIANO DE GOIÁS
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