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CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões

Em se considerando que a elaboração desta
folha é uma integração das cartas geológicas e me-
talogenéticas/previsionais, das folhas (1:100.000)
Nerópolis, Goiânia, Anápolis, Leopoldo de Bulhões
e Caraíba (do Programa Levantamentos Geológi-
cos Básicos), as conclusões formuladas acham-se
embasadas, sobretudo, nos dados geológicos co-
letados nos mapeamentos acima citados.

a) O Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu
estende-se segundo uma direção preferencial
NW-SE, e compreende duas grandes unidades:
orto e paraderivadas. As ortoderivadas são consti-
tuídas por metagabróides, metabásicas, anfibolitos
e metaultrabásicas, reequilibradas na fácies
metamórfica granulito, cuja associação parage-
nética inicial é diagnóstica de uma fase anidra
(fácies hiperstênio-granulito), gerada em média

pressão (6-8Kb) e temperatura de 700� a 800°C. Os
granulitos paraderivados são consti- tuídos por
gnaisses aluminosos a hiperaluminosos, com
intercalações de quartzito aluminoso. Suas
paragêneses atestam uma fácies metamórfica
anfibolito alto, transicional para granulito.

b) Foi caracterizada uma Associação Ortognáis-
sica-Migmatítica, formada por mobilizados graníti-
cos, ortognaisses sódicos e calcissódicos, deriva-
dos de fusão parcial de intensidade variável – de
gnaisses aluminosos (metapelitos) do Complexo
Granulítico Anápolis-Itauçu.

c) Numerosos corpos plutônicos ultramáficos,
de pequenas dimensões, são encontrados aloja-
dos por imbricamentos tectônicos nos metassedi-
mentos da Unidade “C” do Grupo Araxá. O
principal corpo ultramáfico é o do Morro Feio, que
apresenta em suas bordas litótipos perfeitamente
correlacionáveis às seqüências vulcano-químicas,
presumindo-se, por essa razão, representarem
corpos plutônicos de ambientes vulcanogênicos
do Proterozóico Inferior a Médio.

d) Foram identificadas faixas, provavelmente do
Proterozóico Inferior a Médio, de grau metamórfico
anfibolito, caracterizadas como Seqüência Metavul-
cano-Sedimentar de Silvânia. A análise litoquímica
revelou uma derivação toleiítica a calcialcalina,
sugerindo ligação com vulcanismo de arco-de-ilha,
próximo à margem continental ativa. Seus litótipos
estão grupados em duas subunidades: Meta-
vulcânica, constituída por anfibolitos, metandesitos

– 63 –

Folha SE.22-X-B (Goiânia)



e metadacitos; e, Metassedimentar/Mista, consti-
tuída por ± cianita ± fibrolita ± estaurolita + quartzo
+ muscovita + biotita xistos granadíferos, contendo
subordinadamente sericita quartzito, grafita xisto e
lentes de talco xistos e anfibolitos.

e) Foi confirmada a presença dos metagranitói-
des porfiríticos, de composição granítica, grano-
diorítica, tonalítica e alcaligranítica de filiação
calcialcalina, tipo I-MC (híbrido).

f) Os metassedimentos do Grupo Araxá estão
relacionados ao Ciclo Uruaçuano, sendo caracteri-
zados por uma associação pelítica-carbonática-
psamítica da fácies xisto-verde média. Com base
nas características litoambientais e nos aspectos
transicionais, o Grupo Araxá foi subdividido em
quatro unidades informais: a Unidade “A” teria sido
formada por grauvacas depositadas em ambiente
marinho; a Unidade “B” representaria uma seqüên-
cia psamo-pelítica depositada em ambiente
marinho raso/deltaico; a Unidade “C” correspon-
deria a sedimentos pelito-carbonáticos formados
em ambiente litorâneo; e, a Unidade “D” seria
constituída por seqüência pelito-psamítica deposi-
tada em ambiente litorâneo de supramaré.

g) Os metassedimentos do Grupo Paranoá, iden-
tificados na porção nordeste da folha, foram carac-
terizados por intercalações entre quartzitos,
metaargilitos e metassiltitos, ocorrendo subordi-
nadamente quartzitos conglomeráticos, metaar-
cóseos, metaarenitos feldspáticos, calcários e
quartzito piritoso.

h) Foram descritos granitóides crustais tipo “S”,
sintangenciais, intrusivos e deformados com as su-
pracrustais. Petrograficamente são: metagranito a
duas micas, metagranodioritos e metadioritos com
pegmatitos e greisen associados.

i) Os dados litoestruturais permitiram evidenciar
uma evolução policíclica, com eventos ligados aos
ciclos geotectônicos Jequié, Transamazônico,
Uruaçuano e Brasiliano, os quais geraram feições
transcorrentes na Infra-Estrutura. Na supra-estru-
tura desenvolveu-se um estilo tectônico por regime
de cisalhamento dúctil simples, de natureza tan-
gencial, composto por estruturas imbricadas, que
freqüentemente alojaram lascas de rochas inferi-
ores sobre rochas da cobertura.

j) A maioria das zonas e estações geoquímicas
anômalas registradas evidenciam uma estreita re-
lação com as extensas zonas de cisalhamento.

k) Os valores anômalos de Ni, Co e Cr no ambi-
ente do complexo granulítico refletem a pre-
dominância de litótipos básicos. Os teores
anômalos de estanho associam-se muitas vezes
com os granitóides Gama 3 que também ocorrem
relacionados às zonas de cisalhamento.

l) Nas áreas carentes de afloramentos, os perfis
magnetométricos terrestres forneceram valiosas in-
formações, tornando possível a determinação de
ortoderivadas do Complexo Granulítico Anápolis-
Itauçu. Os dados gravimétricos delimitam a faixa
granulítica e as supracrustais Araxá.

m) O contexto geológico definido, adicionado
aos indícios diretos e indiretos, permitiram sele-
cionar vinte e duas (22) áreas que suscitam in-
teresse à prospecção mineral.

n) No Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu,
ocorrem disseminações de sulfeto de cobre em
básicas granulitizadas. Mineralizações de ilmenita,
ilmeno-magnetita e magnetita em aluviões e dis-
seminadas e/ou formando bandas milimétricas em
plutônicas básicas foram registradas. Ocorrências
de manganês relacionadas a uma associação de
quartzitos, gonditos e gnaisses aluminosos,
também foram constatadas.

o) Foram identificadas: cassiterita, turmalina e
pirita em concentrado de bateia, nas zonas de aflo-
ramentos de granitóides da Associação Ortognáis-
sica-Migmatítica, provavelmente em zonas de
cisalhamento.

p) Nas ultramáficas serpentinizadas foram ca-
dastradas várias ocorrências de amianto, talco e
cromita, destacando-se a mina paralisada de
Morro Feio, principal depósito de cromita. As de-
mais ocorrências desse metal, situam-se em pe-
quenos corpos assemelhados.

q) Nos terrenos da Seqüência Metavulcano-Sedi-
mentar de Silvânia, além dos garimpos de ouro em
depósitos aluvionares, foram identificados: ouro,
cassiterita e turmalina em concentrado de bateia e
cadastrada uma ocorrência de calcopirita associa-
da a pirita, pirrotita e ilmenita em uma lente/camada
de epidoto anfibolito.

r) Nos metassedimentos do Grupo Araxá foram
observados indícios de disseminações de cobre em
clorita-grafita xistos; galena e esfalerita, em bolsões
carbonáticos; e, óxidos de manganês (psilomelana,
polianita e manganita) desenvolvidos a partir de al-
teração supergênica nos filitos da unidade “D”.
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s) Os cristais de cassiterita e de ouro em concen-
trado de bateia derivam, provavelmente , dos grani-
tos e granodioritos crustais a duas micas, de
natureza calcialcalina, intrusivos nos metassedi-
mentos Araxá.

5.2 Recomendações

Os dados levantados nessa integração não fo-
ram suficientes para elucidar todos os problemas
de ordem técnico-científica e econômica da folha,
sendo necessárias algumas recomendações para
melhor indicar os estudos adicionais a serem im-
plementados.

a) Para o incremento no descobrimento de
possíveis jazimentos minerais recomenda-se cam-
panhas de prospecção e pesquisa nas áreas de
potencialidades favoráveis indicadas na Carta Me-
talogenética/ Previsional.

b) Os resultados de ouro em concentrado de
bateia, associados aos garimpos desse metal, à
ambiência geológica e aos dados do levantamento
geoquímico regional para As, Cu, Pb e Zn, re-
comendam a realização de estudos detalhados de
cartografia geológica (resolução 1:25.000) e de
prospecção mineral nos terrenos da Seqüência
Metavulcano-sedimentar de Silvânia.

c) Estudos geológicos e geocronológicos nos
litótipos da Associação Ortognáissica-Migmatítica
e nos granitóides Gama 2 e 3, são recomendáveis
no sentido de caracterizar com maior detalhe essas
três gerações. Em tais corpos recomenda-se

também estudos com maior profundidade das mi-
neralizações estaníferas.

d) Em função das possíveis diversidades das ex-
pressivas coberturas detrito-lateríticas, devem ser
realizados estudos científicos que permitam carac-
terizar, e/ou individualizar os diversos tipos, bem
como as possíveis mineralizações associadas.
Estudo orientativo de prospecção geoquímica para
ouro, para obtenção de parâmetros analíticos de
amostragem, e levantamentos adequados para de-
limitação de zonas potencialmente mineralizadas
para esses elementos nesses terrenos são também
recomendáveis.

e) Recomenda-se a execução de levantamento
aerogeofísico (magnetometria e gamaespectro-
metria), visando, sobretudo, a determinação de
zonas de cisalhamento, bem como, a delimitação
de áreas de ocorrência das rochas para e ortode-
rivadas do Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu
e dos corpos graníticos e suas possíveis carac-
terizações.

f) Objetivando a determinação de mineralizações
econômicas, recomendam-se estudos detalhados
das transformações químicas e mineralógicas ocor-
ridas nas zonas de cisalhamento, avaliando as di-
mensões e as naturezas dos fluidos hidrotermais
que permearam estes metalotectos.

g) por último, recomenda-se implementar estu-
dos para fins de compatibilizar a proteção do
meio ambiente com o aproveitamento racional
dos materiais de construção civil, principalmente
na região dos entornos de Goiânia, Anápolis e
Gama.
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