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GE O LO GIA ECO NÔ MI CA/META LO GE NIA

Os prin ci pais bens mi ne rais la vra dos na área
são: cal cá rio, di a man te e ouro, dos quais, os dois úl ti -
mos por ga rim pa gem. Fo ram ca ta lo ga dos 69 ja zi -
men tos mi ne rais: 37 de di a man te (nove de di a man te
com ouro), quatro de ouro, um de cal cá rio, três de co -
bre, um de ami an to, um de chum bo/zin co, um de fer -
ro, cinco de ní quel, um de mo lib dê nio, um de tal co,
um de bri ta, dois de ro cha or na men tal, dois de água
sul fu ro sa e nove de ep so mi ta. 

A Car ta Me ta lo ge né ti ca re gis tra to dos es tes lo cais,
re pre sen tan do- os con for me a sua clas se (tipo ge né ti -
co), ta ma nho e si tu a ção le gal. Con tém tam bém da -
dos re la ti vos à con ta gem de pin tas para Au, em
amos tra gem de con cen tra do de ba teia. Em ra zão do
enor me po ten ci al para o apro vei ta men to eco nô mi co,
as ro chas or na men tais (gra ní ti cas, gnais ses,
alcalinas etc.), me re cem es tu dos mais de ta lha dos.

4.1 Mi ne ra li za ções

Di a man te/Ouro

To dos os re gis tros de di a man te e ouro in di cam
de pó si tos do tipo alu vi o nar de trí ti co, em as so ci a -

ção com os prin ci pais rios e ria chos, den tre os
quais des ta cam- se os ga rim pos dos rios Ara guaia,
Caia pó e Cla ro. O ouro, na mai o ria dos ca sos, ocor -
re como pro du to se cun dá rio da la vra do di a man te.

Sá & Marques (1986) atri bu em a dis per são dos
dia man tes na re gi ão aos con glo me ra dos ba sais do
Gru po Ba u ru, in ter pre tan do como fon te ori gi nal os
pos sí veis kim ber li tos as so ci a dos às al ca li nas do
Cre tá ceo. Gon za ga (1994) ad mi te uma pos sí vel
gêne se alóc to ne, pos tu lan do que os dia man tes te -
ri am ali apor ta do pe los trans por tes pro por ci o na dos 
pe los gla ciais neo- or do vi cia nos a per mo- car bo ní -
fe ros (for ma ções Iapó/Vila Ma ria), cu jas de po si -
ções lo cais te ri am sido re tra ba lha das no even to
Fur nas.

O ouro ocor re, na gran de mai o ria dos ca sos,
nas dre na gens que sec ci o nam as se qüên cias
me ta vul ca no- se di men ta res (me ta lo tec to de 1ª or -
dem) e, su bor di na da men te, sob con tro les tec tô -
ni cos nas zo nas de ci sa lha men to (me ta lo tec to de
2ª or dem). Os di ver sos in dí cios em con ta gem de
pin tas acen tuam as pers pec ti vas de de pó si tos
pri má ri os nas  se qüên ci as  me ta vul ca no- se di men -
ta res Are nó po lis- Pi ra nhas e Ipo rá- Amo ri nó po lis,
ao pas so que, ou tras áre as de ge o lo gia se me -
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lhan te po dem, por ana lo gia, tam bém ser po ten ci -
al men te con si de ra das.

Cal cá rio

A Mi ne ra ção Cal cá rio Mon ti vi diu (“Cal cá rio Pi ra -
nhas”) é a úni ca a ex plo rar cal cá rio na área, com
mina lo ca li za da a apro xi ma da men te 25km a su des -
te da ci da de de Pi ra nhas, nas pro xi mi da des do po -
vo a do de Vila Ma ria. É for ma da por cal cá rio cal cí ti -
co e ocor re em for ma de len tes de ta ma nhos va ri á -
veis, in ter ca la das com os mi ca xis tos e an fi bo li tos
da Se qüên cia Me ta vul ca no- se di men tar de Are nó -
po lis- Pi ra nhas. A re ser va to tal é de 9,3 mi lhões de
to ne la das e a pro du ção é da or dem de 100 to ne la -
das/mês, a qual é uti li za da na cor re ção de so los e
na pro du ção de cal.

Ní quel

O ní quel ocor re sob a for ma de si li ca tos (gar nie ri -
ta) cu jas con cen tra ções fo ram ge ra das por pro ces -
sos de la te ri za ção so bre ro chas in tru si vas da Pro -
vín cia Al ca li na Rio Ver de- I po rá. Os prin ci pais ja zi -
men tos de in te res se eco nô mi co (re la tó ri os fi nais de 
pes qui sa apro va dos pelo DNPM) são os de Mon tes
Cla ros de Goi ás, Rio dos Bois e Mor ro dos Ma ca cos 
(qua dro 1).

Co bre, Chum bo e Zin co

A CPRM re a li zou pes qui sa de Cu, Pb e Zn na Se -
qüên cia Me ta vul ca no- se di men tar de Bom Jar dim de
Goi ás, apre sen tan do Re la tó rio Fi nal de Pes qui sa ao
DNPM em 1979. Se gun do da dos de Sá & Marques
(1986), as mi ne ra li za ções são sul fe ta das e dis tri -
buem- se des con ti nu a men te, ocor ren do ní veis de alta 
con cen tra ção en tre me a dos com fai xas es té reis, com

pas sa gens di fu sas en tre am bas. Em es sên cia, o mi -
né rio é com pos to qua se que ex clu si va men te por sul -
fe tos de co bre, os quais são cons ti tu í dos prin ci pal -
men te por cal co pi ri ta, e, su bor di na da men te, cal co si -
ta e co velli ta. O con jun to de sul fe tos per faz de 1% a
5% da zona mi ne ra li za da, dos quais 30% são de cal -
co pi ri ta e 65% de pi ri ta, cor res pon den do à gan ga sul -
fe ta da (pir ro ti ta, ar se no pi ri ta e mar cas si ta), 5% do mi -
né rio. De ma nei ra ge ral, as con cen tra ções de sul fe -
tos en con tram- se ve nu la das e com dis po si ção
subpa ra le la à fo li a ção ou sem con tro le apa ren te. Se -
gun do Sá & Marques (op. cit.) ve ri fi ca- se que os ní -
veis sul fe ta dos es tão con fi na dos em uma zona alon -
ga da de di re ção NNW- SSE com cai men to em tor no
de 70° para ESE, me din do 700m de ex ten são, 200m
de lar gu ra má xi ma e pro fun di da de de até 250m.

O zin co e o chum bo (es fa le ri ta e ga le na) ocor rem 
em pe que nas quan ti da des pre en chen do fra tu ras
em ro chas an de sí ti cas. Em aná li ses por ab sor ção
atô mi ca fo ram de tec ta das con cen tra ções de ouro
em ro cha, com teo res de até 0,9ppm.

A pes qui sa blo que ou uma re ser va de 4.575.660 to -
ne la das de sul fe tos de co bre com teor mé dio de
0,92%.

Ro chas Or na men tais

Fo ram ca ta lo ga das duas mi nas de ro chas or na -
men tais: uma de gra ni to e ou tra de me ta con glo me -
ra do/me tar có seo, am bas uti li za das na in dús tria da
cons tru ção ci vil.

A pri mei ra, lo ca li za da no li mi te nord es te da fo lha,
con tém 21.520m

3
 de “gra ni to in dus tri al” de cor aver -

me lha da, tex tu ra por fi rí ti ca, que, quan do sub me ti do
ao po li men to, exi be fa ces com pa râ me tros fa vo rá veis 
à co mer ci a li za ção. Aflo ra sob a for ma de boul ders e
ma ta cões em con di ções pro pí ci as para a la vra.

A se gun da, clas si fi ca da no Re la tó rio de Pes qui sa
como de “gra ni to ver de or na men tal”, per faz re ser va
me di da de 46.985m

3
 e tem pro du ção es ti ma da de

100m
3
/mês. Lo ca li za- se a 8,5km a sul da ci da de de

Pi ra nhas e en glo ba os me ta con glo me ra dos e me tar -
có seos da For ma ção Pi ra nhas. Des ti na- se à fa bri ca -
ção de re ves ti men tos, pias, pi sos etc.

Mo lib dê nio

Se gun do Pena & Figueiredo (1972, apud: Sá & 
Marques, 1986), cris tais mui to fi nos e dis se mi na -
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NOME SUBSTÂNCIA RES. TO TAL TEOR
MÉDIO

Mon tes Claros Níquel 52.565.721t 1,27%

Rio dos Bois Níquel 11.640.640t 1,34%

Morro dos Macacos Níquel 17.136.458t 1,45%

Quadro 4.1 – Res er vas das Ja zi das de Níquel da Suíte 
In tru siva Rio Verde- Iporá.



dos de mo lib de ni ta ocor rem nos gra ni tos in tru si vos
da Ser ra Ne gra, nas pro xi mi da des da ci da de de Pi -
ra nhas. Atri bu em sua gê ne se a zo nas peg ma tí ti cas
in ter nas.

Ami an to

O ami an to cri so ti lo ocor re em in tru são ul tra bá si -
ca na lo ca li da de de Goia po rá, do mi nan te men te
sob a for ma de veios con ten do fi bras com com pri -
men to en tre 0,1cm e 0,5cm. Se gun do Sá &
Marques (1986), a dis tri bu i ção dos veios é mui to er -
rá ti ca, ha ven do lo cais com con cen tra ções má xi -
mas de de ze nas de veios por me tro qua dra do. Ci -
tam ain da, na mes ma in tru são, a ocor rên cia de cris -
tais de mag ne ti ta com até 20kg.

Talco

Se gundo Pena & Figueiredo (1972), o único re -
gistro de talco xisto restringe- se aos cor pos im bri -
ca dos em mi ca xis tos; es tes, in ter pre ta dos como da 
uni dade me ta vulcânica ácida/in ter me diária da  Se -
qüên cia Me ta vul ca no-s edi men tar de Arenópolis-
 Piranhas. Ocor rem em pe que nas len tes com pac -
tas, tec toni za das e com alto grau de pureza.

Ferro

A 18km ao norte da ci dade de Caiapônia, Pena &
Figueiredo (1972) ci tam ocorrên cia de ferro de ri -
vado de proc es sos de en ri que ci mento su -
pergênico dos lat eri tos de sen vol vi dos so bre a For -
mação Ponta Grossa. Em bora não des perte inte-
resse econômico atu al mente, é reg is trada em
razão da im portân cia histórica, haja vista que no sé -
culo XIX constituía matéria- prima para fab ri cação
de fer ra men tas e utensílios para a ag ri cul tura e a
pe cuária.

Ep somita (MgSO4.7H2O)

Nove ocorrên cias de ep somita fo ram ca das tra -
das e estu da das por Ra daelli (1980), quando in ves -
ti gava, para a CPRM, da dos bib lio gráfi cos re la ti vos
à trona. O sal é en con trado em exsu dações nas es -
car pas ero si vas das for mações Aqui dauana e
Ponta Grossa (espes su ras de 0,5m a 20m), sem
per spec ti vas econômi cas no pre sente.

Água Sul fu rosa

Indícios de água sul fu rosa ocor rem em Mon tes
Cla ros de Goiás e na proxi mi dade do rio dos Bois e
estão rela cio na dos às in tru si vas al cali nas Rio
Verde- Iporá. Se gundo Sá & Marques (1986), são
surgên cias de pe quena vazão ao longo de fra tu ras.

Brita

Registrou- se uma única pe dreira nas proxi mi -
dades de Bom Jar dim de Goiás, onde era lavrado
um me ta quart zo di o ri to, cor rela cionável aos grani -
tos tipo Rio Caiapó.

4.2 Áreas Min er ali za das/Pre vi sionais

Áreas I, IV, VII, IX, X, XIV (di)

As áreas fo ram de limi ta das pela con sta tação de
garim pos alu vi onares de dia mante (car to grafáveis
ou não na es cala do mapa), den tre as quais mere -
cem destaque as áreas IV e XIV (rios Caiapó e
Claro), por ab ri ga rem várias lavras contínuas de
dia mante/ouro ao longo dos lei tos das drena gens.

A re gião é re con he ci da mente de alto po ten cial
para dia man tes, haja vista que suas alu viões há
muito tempo vêm sendo ex plo ra das em re gime de
garim pagem e, em bora ainda não ten ham sido de -
tec ta dos depósi tos primários no lo cal, uma das
hipóte ses re feri das na bib lio grafia con tem pla fran -
ca mente  a pos si bili dade de ex is tirem kim ber li tos
na re gião (Sá & Marques, 1986).

Área II (Cu, Pb, Zn e Au)

A área engloba a Se qüên cia Me ta vul ca no-s edi -
men tar de Bom Jar dim de Goiás, como po ten ci al -
mente fa vorável a con cen trações de metais- base
(Cu, Pb e Zn) e de ouro. As min er ali zações re co -
nheci das no depósito da CPRM estão rela ciona das
aos meta tu fos rio dacíti cos fi nos in ter ca la dos com
níveis gros sos e às me tabre chas. Além do co bre
ocor rem sulfe tos de Pb e Zn (ga lena e es faler ita),
em pe que nas con cen trações, preenchendo fra tu -
ras em an desi tos.

O po ten cial para ouro na se qüên cia é con subs-
tan ci ado por al gu mas anál ises quími cas e pela
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garim pagem esporádica de ste metal nas drena -
gens a ju sante. Admite- se, no en tanto, que no vas
técni cas de amostragem e de anál ises quími cas
de vem ser tes ta das pre via mente para mel hor aqui -
la tar o po ten cial, bem como para iden ti fi car as zo -
nas de al teração hi dro ter mal fa voráveis.

Áreas III e VIII (Au e Cu, Pb e Zn)

O prin ci pal me ta lo tecto destas áreas é a Se qüên -
cia Me ta vul ca no-s edi men tar de Arenópolis-
 Piranhas nas quais os indícios de ouro (por ex em plo, 
pin tas em con cen tra dos de bateia) as tor nam po ten -
ci al mente mais fa voráveis para este metal do que
para Cu, Pb e Zn. Con tudo, os litóti pos po dem
também ser fonte destes metais- base, que
poderiam for mar con cen trações econômi cas pela
atuação de proc es sos hi dro ter mais ao longo das
descon ti nui dades (fal has e zo nas de cisal hamento).

A pre sença de pir ita, cal copir ita, pir ro tita e es -
faler ita, me tacherts piri to sos e gon di tos, além de
ser pen ti ni zação, saus suri ti zação e epi do ti zação
(Pimentel & Fuck, 1986) em pla nos de fo liação, re -
forçam o po ten cial min eral destas áreas.

Áreas V, XI, XIII, XV, XVII (Ni, Cr, Cu, Co, 
ver miculita e EGP)

Es tas áreas cir cun scre vem as mag máti cas
básico- ultrabásicas da Provín cia Al calina Rio

Verde- Iporá. Os depósi tos de Mon tes Cla ros de
Goiás, Rio dos Bois e Morro dos Ma ca cos fo ram
pes quisa dos e acu saram res erva global de
81.342.9819t de Ni, com teor médio de ap roxi ma -
da mente 1,35% (quadro 4.1). A in clusão dos de -
mais cor pos ul trabási cos nas áreas fundamentou-
 se na iden ti dade de suas carac terís ti cas geológi -
cas com as dos min er ali za dos.

Ou tros cor pos de di mensões di mi nu tas ocor -
rem na re gião de Iporá- Amorinópolis- Diorama
e, ape sar das di mensões limi ta das, po dem con -
ter depósi tos econômi cos, cu jos bene fi cia men -
tos poderiam ser fa ci li ta dos, em razão de ra -
zoável infra- estrutura re gional para lavra e es -
coamento.

Áreas XII, XVI (Cu, Pb, Zn e Au)

As áreas de aflo ra mento da Se qüên cia Me -
ta vul ca no-s edi men tar de Iporá- Amorinópolis 
fo ram se le ciona das em razão da se mel hança 
com as de mais uni dades cor re la tas. No seg -
mento Amo ri nó po lis, o grau de fa vor abili -
dade é re alçado pe las pin tas de ouro en con -
tra das em con cen tra dos de bateia pela Me -
tais de Goiás S.A. A fa vor abili dade das se -
qüên cias  vul ca no gê ni cas para Au e metais-
 base de corre tanto dos litóti pos quanto das
es tru tu ras prom is so ras a con cen trações su -
pergêni cas.
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