
RESUMO

Este trabalho contém os dados geológicos da
Folha Goiânia – SE.22-X-B – (escala 1:250.000),
resultado da integração do levantamento
geológico sistemático, na escala 1:100.000, das
folhas Nerópolis, Goiânia, Anápolis, Leopoldo de
Bulhões e Caraíba, do Programa Levantamentos
Geológicos Básicos do Brasil, bem como da
fotointerpretação geológica da Folha Gama
(Escala 1:100.000). A folha situa-se na região
sudeste de Goiás, estando limitada pelos paralelos
16°00’ e 17°00’ de latitude sul e pelos meridianos
48°00' e 49°30' de longitude WGr.

À exceção das coberturas sedimentares cenozói-
cas de origem continental, a área investigada carac-
teriza-se pelo domínio das rochas pré-cambrianas,
identificadas como pertencentes às seguintes uni-
dades litoestratigráficas: Complexo Granulítico Aná-
polis-Itauçu, Associação Ortognáissica-Migmatítica,
Intrusivas Ultramáficas Tipo Morro Feio, Seqüência
Metavulcano-sedimentar de Silvânia Seqüências
Metassedimentares Dobradas (grupos, Araxá e Pa-
ranoá) e granitóides � 2 e � 3, atribuídos aos ciclos
Uruaçuano e Brasiliano, respectivamente.

O Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu (APai)
é composto por granulitos ortoderivados (meta-
gabróides, charno-enderbitos, anfibolitos, piro-
xenitos, metabásicas e metaultrabásicas) e para-
derivados (gnaisses aluminosos e hiperalumino-
sos, com intercalações de quartzitos aluminosos,

quartzitos ferruginosos, gonditos, rochas calcis-
silicáticas e mármores) de idade arqueana-prote-
rozóica inferior.

A Associação Ortognáissica Migmatítica (� 1) é
formada por remobilizados graníticos, ortognáis-
ses sódicos e calcio-sódicos, de provável idade ar-
queana-proterozóica inferior.

Numerosos pequenos corpos plutônicos ultra-
máficos (� ) são encontrados encaixados, através
de imbricamentos crustais nos metas- sedimentos
da Unidade C do Grupo Araxá.

Foram identificadas faixas metavulcano-sedi-
mentares de provável idade proterozóica inferior
a média e definidas como pertencentes à Se-
qüência Metavulcano-sedimentar de Silvânia
(PIvs).

Os metassedimentos do Grupo Araxá (PMa) são
relacionados ao Ciclo Uruaçuano e subdivididos pe-
las características litoambientais nas seguintes uni-
dades: Unidade A, formada por grauvacas deposi-
tadas em ambiente marinho; Unidade B, representa-
da por seqüência psamo-pelítica sedimentada em
ambiente marinho raso deltaico; Unidade C, corres-
pondente a sedimentos pelito-carbonáticos forma-
dos em ambiente litorâneo; e, Unidade D, constituída
por seqüência pelito-psamítica depositada em ambi-
ente litorâneo de supramaré.

O Grupo Paranoá (PMpa) ocorre de forma restrita
na porção nordeste da folha. É representado por
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uma seqüência de metarritmitos arenosos do Prote-
rozóico Médio.

Foi confirmada a presença dos granitóides � 2 e
� 3, com características litológicas, petroquímicas e
estratigráficas bem definidas.

No Domínio da Infra-Estrutura observam-se três
gerações de superfícies miloníticas: Sn-1, Sn e Sn+1,
todas relacionadas a uma tectônica dúctil, dominan-
temente transcorrente. No Domínio da Supra-Estrutu-
ra estão preservadas três fases, F1, F2 e F3, respecti-
vamente, que evoluíram de forma progressiva, carac-
terizando uma tectônica típica de nappe.

Compatibilizando todas as informações disponí-
veis, elaborou-se a Carta Metalogenética/Previsio-
nal, na escala 1:250.000, onde estão apresentados
indícios diretos (ocorrências, depósitos, garimpos,
jazidas e minas) e indiretos (anomalias geoquími-
cas, geofísicas e dados petrográficos e mineralógi-

cos) associados às principais unidades litoestrutu-
rais, selecionando assim áreas que suscitam inte-
resse à prospecção mineral.

Neste trabalho foram descritos: depósito de cromi-
ta da mina Morro Feio; ocorrências de talco, amianto
e cromita ligadas a rochas máfico-ultramáficas; mine-
ralizações de sulfetos associadas a básicas granuliti-
zadas, a anfibolitos da Seqüência Metavulcano-sedi-
mentar de Silvânia e a clorita-muscovita-quartzo xisto
da Unidade D do Grupo Araxá; e ocorrências de
manganês associadas a gonditos e filitos.

Indícios de mineralizações: a) de Au, As, Cu, Pb
e Zn relacionadas à Seqüência Metavulcano-sedi-
mentar de Silvânia; b) de Sn (cassiterita), turmalina
e pirita associadas aos granitóides e ortognaisses;
e, c) de sulfetos de Fe, Cu, Pb e Zn relacionadas
aos grafita xistos e filitos do Grupo Araxá, constitu-
em os principais potenciais minerais da folha.
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