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GEOLOGIA

2.1 Contexto Geológico Regional

A Folha Iporá está situada na porção sudoeste
da Província Tocantins (Almeida, 1977) e engloba
parte da Bacia do Paraná (figura 2.1).

A Província Tocantins está representada pela
Faixa Paraguai-Araguaia (Almeida, op. cit.) e pelo
Maciço Mediano de Goiás (Marini et al., 1984).

Trabalhos mais recentes, como os de Fuck &
Pimentel (1987, 1992) e Fuck (1990, 1994), apre-
sentam uma compartimentação da Faixa Brasília,
caracterizando na região o “Arco Magmático do
Oeste de Goiás”. Este arco abrangeria os terrenos
gnáissicos antigos e as seqüências vulcano-sedi-
mentares, desde a região de Sanclerlândia-Bom
Jardim de Goiás, até Mara Rosa-Porangatu (Porto
Nacional ?). Estes terrenos corresponderiam a uma
crosta juvenil, com assinatura geoquímica e isotó-
pica própria de arcos magmáticos intraoceânicos,
acrescionada entre cerca de 930Ma e 600Ma, em
conseqüência da obliteração da área oceânica
que, no Neoproterozóico, separava os crátons
Amazônico e São Francisco-Congo (Fuck, 1994).
Ainda segundo este autor, os granitos tardi a pós-
tectônicos (540-480Ma) amoldam-se aos diversos
segmentos dos terrenos ao longo de cisalhamentos

transcorrentes. As relações do arco com as unida-
des vizinhas a oeste (Faixa Paraguai-Araguaia, e.
g. Grupo Cuiabá) e a leste (zona interna da Faixa
Brasília, e. g. Grupo Araxá) não são bem conheci-
das.

Neste trabalho de compilação foi adotado o mo-
delo de Fuck (1994), pois não são conhecidos ou-
tros dados litogeoquímicos, geocronológicos,
gravimétricos etc., que o questionem, ressalvando,
contudo, que há francas possibilidades de se aven-
tar outras hipóteses para a evolução da região.

O modelo seria semelhante ao adotado por
Souza & Moreton (1994) para a porção setentrional
da Faixa Paraguai-Araguaia, em cujo local Hasui &
Costa (1988) caracterizaram o Cinturão Araguaia.
Neste segmento, na região de Xambioá, as se-
qüências de rochas metavulcano-sedimentares
das serras do Tapa e de Xambica (Souza e More-
ton, 1995) são interpretadas como unidades des-
pregadas do embasamento antigo (Complexo
Colméia) e posicionadas por tectônica de baixo ân-
gulo na cobertura metassedimentar (Grupo Baixo
Araguaia), em resposta ao movimento tangencial
de massa de SE para NW, originado do cavalga-
mento do Bloco Porangatu sobre o Bloco Aragua-
cema (Hasui & Haralyi, 1985).
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Figura 2.1 – Esboço Geológico Simplificado do Estado de Goiás (Adaptado de Lacerda F�, 1994).



De acor do com essa in ter pre ta ção, a re gi ão de
Bom Jar dim de Goi ás- I po rá te ria evo lu ção ge o ló -
gi ca se me lhan te: mo vi men to de mas sa de SE para 
NW e im bri ca men tos de se qüên cias vul ca no- se di -
men ta res nos ter re nos or tog náis si cos, es tes cons -
ti tu in do o em ba sa men to das co ber tu ras me tas se -
di men ta res da Fai xa Pa ra guai- Ara guaia (Gru po
Cu ia bá).

Em con so nân cia com essa in ter pre ta ção, nas
pro xi mi da des des sas zo nas são des cri tas pe que -
nas ex po si ções de cor pos bá si co- ul tra bá si cos
acom pa nha dos de quart zi tos fer rí fe ros ban da dos e 
de ou tras uni da des quí mi co- e xa la ti vas, que po dem 
re pre sen tar frag men tos e se qüên cias me ta vul ca -
no- se di men ta res e/ou gre ens to nes, alo ja das tec to -
ni ca men te nas co ber tu ras Ara xá e Cu ia bá. Se gun -
do esta con cep ção, as se qüên cias de ro chas vul -
câ ni cas se ri am mais an ti gas que as co ber tu ras
Ara xá e Cu ia bá.

Os di ver sos cor pos de gra ni tói des in tru si vos são
con si de ra dos como sin a tar di-tectônicos em to dos
os mo de los, cu jas as cen sões te ri am sido fa ci li ta -
das pe los fa lha men tos trans cor ren tes que ba li zam
as prin ci pa is uni da des.

No pre sen te do cu men to ado tou- se a se guin te di -
vi são tec to no- es tra ti grá fi ca :

Nú cleo Cra tô ni co An ti go (Ma ci ço Me di a no de
Goi ás) – en glo ba os ter re nos gra ni to- gnáis si -
cos e as se qüên cias me ta vul ca no- se di men ta -
res de Bom Jar dim de Goi ás, Pi ra nhas- A re nó -
po lis e Ipo rá- Amo ri nó po lis, uni da des es tas con -
si de ra das do Neo pro te ro zói co, ad mi tin do- se
para os gnais ses, con tu do, uma ori gem mais
an ti ga (são pro va vel men te ar quea nos), os
quais te ri am sido sub me ti dos à acres ção crus -
tal ou a re ju ve nes ci men to  iso tó pi co nes ta épo -
ca mais re cen te. 

Fai xa Pa ra guai- Ara guaia – re pre sen ta da pelo
Gru po Cu ia bá, que cor res pon de a uma se -
qüên cia pla ta for mal de bai xo grau me ta mór fi -
co.

Intru sões Gra ní ti cas – agru pa das em dois ti pos:
gra ni tos, gra no di o ri tos e quart zo mon zo ni tos de fi li a -
ção cal ci al ca li na, sin a tar di-tec tô ni cos (Rio Ca i a -
pó-Iporá) e ál ca li-granitos, tar di-tectônicos do tipo
Ser ra Ne gra.

Ba cia do Pa ra ná – de ida de pa leo-mesozóica, cor -
res pon de a uma ba cia se di men tar in tra cra tô ni ca do 
tipo si né cli se, em cujo in te ri or de sen vol ve ram-se se -
qüên ci as con ti nen ta is em am bi en tes flú vio-lacustres e
eó li cos, sub me ti das tar di a men te a in ten sa ati vi da -
de íg nea fis su ral com der ra mes de ba sal tos e in je -
ções de di a bá si os.

Pro vín cia Al ca li na Rio Ver de- I po rá – en glo ba di ver -
sos vul ca ni tos e plu to ni tos de fi li a ção pre do mi nan -
te men te al ca li na.

Co ber tu ras Su per fi ci ais – in clui os se di men tos ter -
ciá ri os con ti nen tais das for ma ções Ara guaia e Ca -
choei ri nha, o ca pea men to de tri to- la te rí ti co e as alu -
viões.

2.2 Es tra ti gra fia

2.2.1 Com ple xo Gra ni tói de-Gnáissico – APgn

Este com ple xo com pre en de gra ni tos, to na li tos,
trondhje mi tos e gra no dio ri tos gnais si fi ca dos e mi lo -
ni ti za dos, pos si vel men te ge ra dos no Ar quea no e
re ju ve nes ci dos no Neo pro te ro zói co. Ocu pa uma
fai xa no cen tro- nor te, com lar gu ra mé dia de apro xi -
ma da men te 50km, es ten den do- se des de o li mi te
les te da fo lha até as vi zi nhan ças da ci da de de Bom
Jar dim de Goi ás, a oes te. As ex po si ções são ra ras,
em ra zão de um es pes so ca pea men to por so los e
por co ber tu ras la te rí ti cas. 

Os prin ci pais li tó ti pos apre sen tam es tru tu ra
gnáis si ca ban da da, com for tes evi dên ci as de
trans po si ção mi lo ní ti ca. A gra nu la ção va ria de
gros sa a mé dia; exi bem to na li da des cin za com al -
ter nân cia de ban das es cu ras e cla ras; ti pos com
co lo ra ção ró seo- aver me lha da tam bém são co -
muns. Em al guns lo cais aflo ram mig ma ti tos com es -
tru tu ras di ver sas e do bras com ple xas. 

As aná li ses des en vol vi das por Pena et al. (1975) 
es ti mam para os bio ti ta gnais ses uma com po si ção 
mo dal da se guin te or dem: pla gio clá sio (30- 40%),
quart zo (15- 35%), mi cro clí nio (25- 40%), bio ti ta
(5-25%) e aces só ri os (5-20%). Os ou tros mi ne rais
pre sen tes são: hornblen da, car bo na to, es fe no,
pis ta ci ta, ana tá sio (?), pe ni na, se ri ci ta, gra na da,
alla ni ta e opa cos. Os pla gio clá sios são a al bi ta e o
oli go clá sio, ocor ren do ma cla dos se gun do a lei da
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IDADE ERA PERÍODO SÍMBOLO UNIDADES / LITÓTIPOS

65

C
E

N
O

Z
Ó

IC
A

QUATERNÁRIO
QPa, Qa Aluviões: blocos, matacões, cascalho, seixos, siltes e argilas.

TQdl Coberturas Detrito-Lateríticas: concreções e latossolos.

TERCIÁRIO

Tc Formação Cachoeirinha: argilas, areias e níveis conglomeráticos.

Ta Formação Araguaia: conglomerados, siltes e areias inconsolidadas.

235

M
E

S
O

Z
Ó

IC
A CRETÁCEO

Krvi

Província Alcalina Rio Verde-Iporá: alaskitos, nordmarkitos, sienitos,

nefelina sienitos, andesitos basálticos, gabros, dunitos, peridotitos,

piroxenitos etc.

Kb Grupo Bauru: arenitos com conglomerados na base e níveis de sílex.

JURÁSSICO JKsg
Grupo São Bento – Formação Serra Geral: derrames de basaltos com

diques e sills de diabásio.

460

P
A

LE
O

Z
Ó

IC
A

CARBONÍFERO Ca Grupo Itararé – Formação Aquidauana: arenitos com níveis de diamictitos.

DEVONIANO Df, Dpg Grupo
Paraná

Formação Ponta Grossa (Dpg): arenitos, siltitos e folhelhos.

Formação Furnas (Df): arenitos, arenitos conglomeráticos e siltitos.

SILURIANO Svm
Grupo Rio Ivaí – Formação Vila Maria: diamictitos, microconglomerados,

arenitos, siltitos e folhelhos.

570

EO-PALEOZÓICO
Ep

E�

FormaçãoPiranhas(Ep):metaconglomerados,metarcóseosemetagrauvacas.

Suítes Graníticas:

Serra Negra (E�): granitos róseos com pórfiros de feldspato potássico.

Rio Caiapó-Iporá (N�): granitos, granodioritos e dioritos pórfiros deformados.

1.000

NEOPROTEROZÓICO

N�

Nc
Grupo Cuiabá: filitos, quartzitos, quartzitos feldspáticos, biotita-quartzo

xistos, muscovita-biotita xisto e diamictitos.

Nbj
Seqüências Metavulcano-sedimentares: Bom Jardim de Goiás (Nbj),

Arenópolis-Piranhas (Nap) e Iporá-Amorinóplis (Nia).

Unidades:

Nap

Metassedimentar: metaconglomerados, metagrauvacas, quartzitos, filitos,

metassiltitos, xistos, metacherts e mármores.

Metavulcânica Ácida a Intermediária: metandesitos, metatufos riodacíticos

e dacíticos, metariolitos e quartzo xistos.

Nia MetavulcânicaMáfico-Ultramáfica:metabasaltos,anfibolitos,metaperidotitos

metapiroxenitos, talco xistos, clorita xistos e serpentinitos.

PALEOPROTERO-
ZÓICO/ARQUEANO APgn

Complexo Granitóide-Gnáissico: granitos, tonalitos, trondhjemitos e

granodioritos, milonitizados, rejuvenescidos no Neoproterozóico.

Figura 2.2 – Coluna Estratigráfica da Folha Iporá.



Albita e extremamente saussuritizados. A biotita é o
principal máfico e exibe alteração para clorita. A
hornblenda apresenta-se em cristais subidiomórfi-
cos, com pleocroísmo amarelo-esverdeado. Os
hornblenda gnaisses evidenciam uma composi-
ção modal semelhante aos biotita granitos, exceto
quanto aos minerais definidores e a alguns acessó-
rios, como diopsídio e apatita.

As relações de contato com as seqüências meta-
vulcano-sedimentares são tectônicas. Com os gra-
nitóides mais jovens evidenciam contatos térmicos
e/ou tectônicos, desenvolvendo com as demais
unidades relações discordantes.

Nos mapas geofísicos (aeromagnetometria e ra-
diometria) não configuram assinaturas típicas que
permitam separá-los dos terrenos adjacentes, dis-
persando-se as feições magnéticas de maior inten-
sidade por vários litótipos, sem caracterizar especi-
ficamente qualquer um.

2.2.2 Seqüências Metavulcano-sedimentares

2.2.2.1 Seqüência Metavulcano-sedimentar
de Bom Jardim de Goiás – Nbj

Sob esta denominação foram englobadas as ro-
chas supracrustais que afloram a cerca de 10km a
sudeste da cidade homônima, ocupando área de
aproximadamente 100km². A divisão cartográfica
ora adotada foi a proposta por Sá & Marques
(1986), e deriva de trabalhos de pesquisa mineral
executados localmente pela CPRM em 1979. Fo-
ram individualizados os seguintes litótipos: meta-
basaltos, metandesitos, metatufos riodacíticos,
metaconglomerados polimíticos e metassedimen-
tos diversos.

Os metabasaltos (Nbja) são de granulação afaní-
tica, com níveis amigdaloidais de coloração preta a
cinza-escuro. Constituem-se predominantemente
de anfibólios (hornblenda ou tremolita-actinolita) e
plagioclásios. Subordinadamente ocorrem clorita,
biotita, esfeno, epidoto e opacos. As texturas vari-
am de termos porfiríticos a subofíticos e vitrofíricos;
estruturas almofadadas do tipo pillow lavas e pillow
breccias foram descritas por Seer & Nilson (1985).

Os metandesitos (Nbjb) também são rochas de
granulação afanítica, de coloração cinza-escuro a
cinza-esverdeado, diferenciando-se dos metaba-
saltos por apresentarem, ao microscópio, predomi-

nância de tremolita-actinolita, e pelo plagioclásio.
São comuns as intercalações com metabasaltos.

Os litótipos agrupados como metatufos riodacíti-
cos (Nbjc) incluem intercalações de metatufos líticos,
metabrechas e metalavas riodacíticas. Os metatufos
riodacíticos mostram tons de cinza-escuro a claro,
passando por tipos esverdeados. São constituídos
essencialmente por fragmentos angulosos de plagio-
clásio, quartzo e de rochas, imersos em matriz
quartzo-feldspática rica em biotita. Os metatufos líti-
cos são caracterizados pela predominância dos frag-
mentos de rochas sobre os demais componentes. As
metabrechas riodacíticas foram caracterizadas com
fragmentos, grânulos e seixos de até 5mm de diâme-
tro. Subordinadamente ocorrem metalavas riodacíti-
cas com textura microafanítica e porfiroblástica.

Os metaconglomerados polimíticos (Nbjd) são
constituídos por fragmentos de rochas, com granu-
lação variável de seixos a até blocos com 1m de diâ-
metro, em matriz areno-arcosiana localmente calcí-
fera. Os fragmentos são de andesitos, vulcânicas
ácidas, metassiltitos, arcóseos, microbrechas, xis-
tos, granodioritos, metabasitos, filitos e calcários.

Os metassedimentos (Nbje) são representados
por metaconglomerados, metagrauvacas, quartzi-
tos, filitos e metassiltitos, contendo ainda metavul-
cânicas ácidas subordinadas. Os metaconglome-
rados são polimíticos, mal classificados, compos-
tos por fragmentos diversos (granitos homogêneos
e foliados, granodioritos, riolitos, vulcânicas inter-
mediárias e básicas, arenitos, siltitos, argilitos,
quartzitos, gnaisses e micaxistos), sustentados por
matriz areno-argilosa localmente calcífera. As me-
tagrauvacas têm coloração avermelhada a rósea,
e, quando oxidadas, são arroxeadas. Os ortoquart-
zitos são de granulação média a fina, com raros
grãos de feldspatos, e apresentam marcas ondula-
das simétricas a assimétricas. Os filitos e metassilti-
tos apresentam-se muito alterados e com níveis
grafitosos. As metavulcânicas ácidas são repre-
sentadas por metatufos riodacíticos e metarriolitos,
em porções subordinadas.

2.2.2.2 Seqüência Metavulcano-sedimentar
de Arenópolis-Piranhas – Nap

Nos levantamentos geológicos mais antigos,
esta seqüência foi considerada como pertencente
ao Grupo Araxá (Pena & Figueiredo, 1972; Faria et
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al.,1975). Ianhez et al. (1983, 1984) excluíram estas
supracrustais do conjunto Araxá, caracterizando
localmente um greenstone belt. Pimentel (1985,
1986) propõe para as seqüências vulcano-sedi-
mentares da região uma origem em ambiente do
tipo arco magmático, segundo o modelo de conver-
gência de placas litosféricas. Fuck (1994) admite
que, tanto esta seqüência quanto as demais que
ocorrem na região oeste de Goiás, ter-se-iam de-
senvolvido no Neoproterozóico, idade esta aqui
adotada, por não haver outros elementos geológi-
cos ou dados geocronológicos que se contrapo-
nham aos divulgados.

A Seqüência Metavulcano-sedimentar de
Arenópolis-Piranhas localiza-se no centro da folha,
ocupandoumafaixadedireçãoNNW-SSE,comlargura
variável da ordem de 20km. Limita-se através de falhas
de transpurrão com o embasamento granito-gnáissico
e, por discordância, com as demais unidades.

Adotou-se, parcialmente, a divisão proposta por
Pimentel & Fuck (1986), mantendo-se os limites entre
as unidades, mas com novas denominações. Os
litótipos foram agrupados em três subdivisões:
Unidade Máfica-Ultramáfica, Unidade Metavulcânica
Ácida-intermediária e Unidade Metassedimentar,
divisões estas também utilizadas parcialmente nas
seqüências de Iporá-Amorinópolis e Bom Jardim de
Goiás.

Em termos regionais, a Seqüência Arenópolis-Pi-
ranhas exibe um relevo magnético saliente, em cujo
conjunto, contudo, não é possível a individualiza-
ção de litótipos e/ou de seus agrupamentos.

a) Unidade Máfica-Ultramáfica – Napg

É a unidade com maior área de exposição, ocor-
rendo em faixas subparalelas de orientação NNW-
SSE. Em regra, os contatos com as demais seqüên-
cias são tectônicos, à exceção daqueles com as ro-
chas das coberturas paleozóicas (Bacia do Para-
ná) e cenozóicas (detrito-lateríticas e aluviões). É
representada por anfibolitos, metabasaltos, meta-
peridotitos, metapiroxenitos, talco xistos, clorita xis-
tos, actinolita xistos e serpentinitos, predominando
no conjunto os termos máfico-ultramáficos.

Assim como as demais unidades, também desen-
volveu intensas intercalações entre tipos rochosos
muito variados, interpretando-se tais variações faci-
ológicas como resultantes de um intenso vulcanis-

mo associado a sedimentações e intrusões de cor-
pos máficos-ultramáficos. A deformação posterior
encarregou-se de estirar estes corpos e imbricá-los
com os demais litótipos, proporcionando a formação
de um padrão lenticular/amendoado em diversas
escalas, com intensa repetição de tipos. Em alguns
locais formaram-se estruturas do tipo pods, em cujo
interior é possível caracterizar texturas vulcânicas
originais, como por exemplo, pillow-lavas (Pimentel
& Fuck, 1986). Estes autores também descrevem
textura jackstraw em olivinas de rochas ultramáficas,
atribuindo-a à ação de metamorfismo, em detrimen-
to da hipótese de representar uma feição spinnifex
de origem vulcânica. O metamorfismo varia de fáci-
es xisto-verde a anfibolito baixo.

Estudos petroquímicos desenvolvidos por
Pimentel & Fuck (1987), concluíram que os anfiboli-
tos e metamáficas possuem características toleiíti-
cas. A partir de dados litogeoquímicos sugerem
para a região uma evolução em ambiente geotectô-
nico semelhante aos arcos magmáticos atuais.

b) Unidade Metavulcânica Ácida-Intermediária –
Napf

Ocorre em duas porções: uma no centro e outra
no sul da seqüência, aflorando em uma área total
de aproximadamente 40km². Falhamentos de
transpurrão e/ou cisalhamentos indiscriminados
marcam seus contatos.

É composta por rochas quartzo-feldspáticas de
composição dacítica a riolítica que exibem granula-
ção fina e texturas vulcânicas e piroclásticas
(Pimentel & Fuck, 1986). Caracteriza-se também
por apresentar uma intensa intercalação/imbrica-
mento, inclusive com rochas das outras unidades
metavulcânicas, cuja origem teria fonte na defor-
mação regional, em regime de tectônica dúctil-rúp-
til que afetou este conjunto.

As texturas descritas e as respectivas interpreta-
ções são: a) microporfirítica reliquiar, que poderia re-
presentar um metatufo de cristal; b) bandamento fino
com alternância de faixas contendo grãos de tama-
nhos variados, apontando também para uma origem
tufácea; e, c) cristais porfiróides (até 0,5cm) em ma-
triz fina, compatível com origem vulcânica. Obser-
vam-se ainda algumas prováveis texturas piroclásti-
cas reliquiares compostas por fragmentos de rochas
(2mm),comcomposiçãomineralógicadiferente (clori-
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ta, plagioclásio, epidoto e quartzo) em matriz fina. São
descritos ainda sulfetos (Fe, Cu e Zn), recristalizados e
alongados segundo a foliação. O grau metamórfico é
baixo, de fácies xisto-verde.

O padrão magnético é de relevo alto, não con-
trastando, contudo, com o das demais unidades da
seqüência, assim como os dados cintilométricos
também não a destacam do conjunto.

c) Unidade Metassedimentar – Nape

A unidade metassedimentar é representada por
quartzitos micáceos, metagrauvacas, muscovita
xistos, granada-muscovita xistos, granada-ciani-
ta-estaurolita-biotita-muscovita xistos, sillimanita-
muscovita-quartzo xistos, metachert e lentes de
mármores. Pimentel & Fuck (1986) citam a presen-
ça, localmente, de rochas calcissilicatadas, meta-
cherts piritosos e gonditos.

Estes tipos, em sua maioria, afloram restrita e
descontinuamente, exibindo forte cisalhamento e
alteração, caracterizando-se por marcante folia-
ção transposta, derivada do alto grau de deforma-
ção superposto. Em função desta própria tectôni-
ca dúctil-rúptil que os afetou, ocorrem freqüentes
intercalações e repetições de litótipos, que se in-
tercalam em limites de contornos lenticularizados
e amendoados. Interposições métricas a decamé-
tricas com rochas de outras unidades supracrus-
tais são bastante comuns. Os mergulhos dos pla-
nos são variáveis, predominando os subverticais e
os de valores medianos, com caimentos para leste
e nordeste. Estruturas assimétricas, simétricas,
dobras sigmoidais, dobras do tipo “cabo de guar-
da-chuva” e transposição de veios e vênulas de
quartzo são comuns e determinam sentido do mo-
vimento de massas de SSE para NNW.

A unidade metassedimentar não possui qual-
quer assinatura geofísica própria.

2.2.2.3 Seqüência Metavulcano-sedimentar
de Iporá-Amorinópolis – Nia

Os trabalhos de Faria et al. (1969), Pena &
Figueiredo (1972) e Pena et al. (1975) englobam as
rochas metavulcânicas básicas e ácidas
associadas com metassedimentos que ocorrem nas
proximidades de Iporá e Amorinópolis, como
pertencentes ao Grupo Araxá. Ianhez et al. (1983)

caracterizam estas rochas como uma seqüência
vulcano-sedimentar do tipo greenstone belt,
denominando-a de Grupo Amorinópolis, e a
posicionam no Arqueano.

No presente trabalho foram cartografados três
segmentos desta seqüência: um localizado à mar-
gem direita do rio Caiapó, outro nas vizinhanças de
Iporá e, um terceiro, fragmentado, a oeste da cida-
de de Amorinópolis.

Os dados de magnetometria e cintilometria não
delineiam plenamente estes terrenos, configurando
localmente apenas relevos magnéticos de intensi-
dade média a alta e sem qualquer assinatura radio-
métrica (figura 2.3).

a) Unidade Metavulcânica Ácida-Intermediária
– Niaf

Na margem direita do rio Caiapó, as rochas meta-
vulcânicas ocorrem em contato com um pequeno cor-
po de granitóide intrusivo, que também aflora nas cir-
cunvizinhanças das cidades de Iporá e Amorinópolis.
Os litótipos predominantes são muscovita-quartzo xis-
tos, sericita-plagioclásio-quartzo xistos, quartzo-pla-
gioclásio-muscovita xistos, quartzo muscovititos, me-
tarriolitos, metadacitos e metandesitos. Em sua maio-
ria encontram-se muito cisalhados, alterados e com
freqüentes intercalaçõescomclorita-talcoxistoseanfi-
bolitos. São muito comuns os veios e vênulas de quart-
zo estirados e boudinados segundo a foliação miloníti-
ca transposta. Intercalações de sheets de granitóides
também são muito freqüentes, assim como de quartzi-
tos micáceos e xistos grafitosos.

As ácidas-intermediárias estão separadas da
Unidade Máfica-Ultramáfica por uma zona de ro-
chas miloníticas (transpurrão-transcorrência) que
corta a rodovia GO-060 nas proximidades do cór-
rego Café (Vila Coca). Os contatos nos outros seg-
mentos, vizinhanças das cidades de Iporá e Amo-
rinópolis, são predominantemente tectônicos,
com exceção dos sedimentos da Bacia do Paraná,
que são do tipo não-conformidade.

b) Unidade Máfica-Ultramáfica – Niag

À semelhança da unidade anterior, as máficas-
ultramáficas ocorrem em três porções principais:
margem direita do rio Caiapó e nas cercanias das
cidades de Iporá e de Amorinópolis.
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A faixa da margem do rio Caiapó (Vila Coca) é
constituída por talco xistos, sericita-clorita xistos,
clorita xistos e anfibolitos. Estes litótipos exibem for-
te foliação transposta com dobras assimétricas,
dobras rompidas e outras feições típicas de zonas
de alta taxa de deformação.

A fração que se localiza nos arredores de Iporá
apresenta-se como uma faixa estreita e em formato tri-
angular. Seus contatos são tectônicos e caracteriza-
dos por transpurrões e cisalhamentos indiscrimina-
dos. Os litótipos predominantes são os derivados de
máficas e ultramáficas, tais como talco xistos, clorita-

talco xistos, serpentinitos e anfibolitos. Em geral apre-
sentam-se alterados e com forte foliação transposta.

Os litótipos mais freqüentes, a oeste de Amorinó-
polis, compreendem quartzo-clorita xistos, clori-
ta-talco xistos, talco xistos, clorita xistos e metaba-
saltos com intercalações subordinadas de serici-
ta-quartzo xistos e quartzitos. Também nesta região
observam-se registros de intensa deformação dúc-
til-rúptil, caracterizada por forte foliação milonítica
transposta. Nas proximidades de Amorinópolis
ocorre uma inversão na posição espacial das gran-
des estruturações regionais dominantes, passando

– 12 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

52º30' 51º00'
16º00'

17º00'
(Modificado do Mapa Aeromagnético do Projeto Iporá – Convênio DNPM/CPRM, 1974)

0km 10 20km

Zonas com anomalias
magnéticas

Provável corpo intrusivo
(aflorante a subaflorante)

Alinhamento de
provável falha

Figura 2.3 – Mapa de Zonas Magnéticas.



as foliações a mergulharem para W e SW e as linea-
ções de estiramento (Lx) a orientarem-se segundo o
meridiano, com caimento ora para sul ora para o nor-
te. Tais perturbações locais no padrão regional são
atribuídas às influências produzidas pelas deforma-
ções do megaalinhamento Moiporá-Novo Brasil, lo-
calizado a cerca de 30km a NE desta cidade.

c) Unidade Metassedimentar – Niae

A Unidade Metassedimentar ocorre a oeste da
cidade de Diorama, em pequena área onde afloram
granada-muscovita-quartzo xistos e granada-mus-
covita xistos, com intercalações subordinadas de
clorita xistos e quartzitos micáceos. A foliação é do
tipo milonítica transposta e os mergulhos são sub-
verticais a verticais, em zona muito perturbada tec-
tonicamente por falhas e fraturas.

2.2.3 Grupo Cuiabá (Evans, 1894) – Nc

Os metassedimentos do Grupo Cuiabá ocupam
uma área irregular a sul-sudoeste da cidade de
Bom Jardim de Goiás. Os contatos com as unida-
des limítrofes são delimitados: a) por falhas trans-
correntes (Serra Negra) a leste; b) por cisalhamen-
to com o Complexo Granitóide-Gnáissico; e, c) por
discordância angular com os sedimentos paleozói-
cos da Bacia do Paraná.

É composto dominantemente por filitos cinza,
que se tornam avermelhados quando alterados, fi-
namente bandados, contendo intensa venulação
quartzosa em seqüência amplamente deformada.
Ocorrem subordinadamente quartzitos, quartzitos
feldspáticos, biotita-quartzo xistos, muscovita-bio-
tita xistos e diamictitos (Sá & Marques, 1986). O
grau metamórfico é de fácies xisto-verde. As folia-
ções são bem desenvolvidas, mergulham para NE,
com inflexões para sul e mostram nítida vergência
para o Cráton Amazônico.

Segundo Almeida (1965, apud: Marini et al.,
1984), estes metassedimentos compõem a Faixa
de Dobramentos Paraguai-Araguaia e emolduram
o limite oriental do Cráton Amazônico, em extensão
superior a 2.500km, estendendo-se geografica-
mente desde o Paraguai até o baixo curso do rio To-
cantins.

Interpreta-se que o Grupo Cuiabá constituiria a
continuação sul do Grupo Tocantins/Estrondo, ra-

zão pela qual sugere-se para esta região uma evo-
lução tectono-geológica segundo o modelo da Re-
gião Norte (Baixo Araguaia, Xambioá) de Souza &
Moreton (1994, 1995). Neste modelo, modifica do
de Costa (1988), as rochas do Grupo Cuiabá teriam
evoluído a partir da deposição em ambiente plata-
formal profundo, desenvolvido a partir de bacias do
tipo hemigabren, que posteriormente foram entu-
lhadas e deformadas pelas ações de colisão de
blocos cratônicos, do que resultou movimento de
massa de SE para NW.

A idade do Grupo Cuiabá não está bem definida,
admitindo-se, em conformidade com os modelos
propostos por Fuck (1994), que tenha sido meta-
morfizado no Neoproterozóico.

2.2.4 Granitos

2.2.4.1 Granito Tipo Rio Caiapó-Iporá – N�

Suítes graníticas afloram por quase toda a folha,
destacando-se as do rio Caiapó, de Iporá, do Morro
Alto/Santa Marta, a sul-sudoeste de Amorinópolis, e
a da serra do Impertinente (extremo NE da folha),
além de outras de menor expressão.

Os corpos exibem amplas variedades petrográfi-
cas, predominando os granitos e os granodioritos
pórfiros, havendo ainda descrições de passagens
entre quartzo dioritos e quartzo monzonitos. Possu-
em diversas tonalidades, de cinza a rosada, e gra-
nulação média a grossa. Os cristais de microclínio
podem atingir dimensões maiores que 5cm. Petro-
graficamente caracterizam textura hipidiomórfica.
A composição do plagioclásio varia de labradorita
(An55), em gabros, a oligoclásio (An < 30), em gra-
nitóides. Hornblenda é o mineral máfico mais co-
mum, ocorrendo freqüentemente sob formas agre-
gadas de cristais hipidiomórficos associados com
biotita. Os minerais acessórios são: zircão, esfeno,
apatita, allanita e opacos.

Em geral exibem foliação moderada, podendo,
contudo, ocorrer zonas mais deformadas com
foliação milonítica como, por exemplo, na Serra
Grande (Granito Iporá, 22km a norte da cidade
homônima). São provavelmente intrusivos, e,
embora as relações de contato não estejam bem
definidas, apresentam comumente encraves de
metamáficas, af lorando localmente ainda
metagabros com xenólitos de xistos-verdes, que
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tanto podem estar associados às seqüências
metavulcano-sedimentares ou aos granitos (Pimentel &
Fuck, 1985). Freqüentes veios micrograníticos de cor
rósea, com cristais de microclínio de até 1cm de
comprimento, encontram-se imersos em matriz de
granulação fina (Pena & Figueiredo, 1972). Segundo
Sá & Marques (1986), na serra do Impertinente ocorrem
fenocristais de microclínio e leitos quartzo-feldspáticos
dispostos concordantemente e discordantemente à
foliação, além de bolsões irregulares, cujas gêneses
foram atribuídas a processos de intensa
metassomatose potássica (migmatização).

São classificados (Pimentel & Fuck, 1987a)
como calcialcalinos, tendo sido correlacionados
aos batólitos característicos de áreas magmáticas
jovens, de zona de choque de placas litosféricas,
em razão da ampla variedade de litótipos.

Ianhez et al. (1983) datam o granito do rio Caiapó
em 585±12 Ma com razão inicial igual a 0,70382 e o
de Iporá em 489� 48 Ma (r.i.=0,7039� 0,00511). Os
baixos valores das razões iniciais sugerem que parte
significativa foi formada preteritamente e acrescida à
crosta posteriormente, no Neoproterozóico.

Pimentel & Fuck (1986, 1987, 1987a) e Seer
(1985) sugerem que a região integra a Faixa Pa-
raguai-Araguaia, cinturão este que teria resulta-
do de choque tectônico entre o Cráton Amazôni-
co e a Microplaca de Goiás, esta representada
pelo embasamento exposto a leste da Falha Moi-
porá-Novo Brasil. A subducção da placa oceâni-
ca intermediária teria propiciado um sistema de
arcos magmáticos, semelhantes aos atuais ar-
cos-de-ilhas imaturos do tipo Margem Andina,
em cuja região, após a estabilidade crustal poste-
rior à colisão, teriam sido formados os granitos al-
calinos pós-tectônicos.

Os dados cintilométricos oriundos do Projeto
Iporá (1974) mostram uma boa correlação entre al-
tos radiométricos e corpos graníticos, ao passo que
o mapa magnetométrico não define uma assinatura
característica para estes terrenos (figura 2.4).

2.2.4.2 Granito Tipo Serra Negra (Pena &
Figueiredo, 1972) – E�

Sob a denominação Serra Negra foram engloba-
dos diversos corpos de granitos de natureza pós-
tectônica, o principal dos quais estende-se desde a

cidade de Piranhas para oeste (por mais de 30km)
até os limites com a Seqüência Metavulcano-sedi-
mentar de Bom Jardim de Goiás, ao passo que al-
guns outros, de dimensões mais reduzidas, situ-
am-se no centro-norte, alojados no Complexo Gra-
nitóide-Gnáissico e nas rochas supracrustais da
Seqüência Metavulcano-sedimentar de Arenópo-
lis-Piranhas.

Apresentam textura homogênea, granulação
média a grossa, com fenocristais de microclínio
rosa de até 3cm de comprimento. Possuem cor
avermelhada a rósea, constituindo-se de feldspa-
to potássico, plagioclásio (oligoclásio e albita),
quartzo e biotita. Em suas bordas podem ser ob-
servados contatos térmicos e, em alguns locais,
foliação incipiente. Segundo Sá & Marques
(1986), nas zonas dos contatos térmicos desen-
volveu-se uma fácies de bordo, caracterizada
por um granito fino a afanítico englobando xenó-
litos, ao passo que, as texturas rapakivi observa-
das no interior das massas graníticas (fenocris-
tais de microclínio envoltos por auréolas de pla-
gioclásios) confeririam caráter anorogênico ao
evento. Por sua vez, Hasui & Almeida (1970, in:
Sá & Marques, op. cit.) atribuem ao Serra Negra
(e ao Piranhas) idade isocrônica Rb/Sr de 500Ma
(r.i.= 0,708) e K/Ar de 488� 15 Ma., correlacio-
nando-os aos corpos São Vicente e Santa Cruz
em Mato Grosso, todos considerados como tar-
diorogênicos em relação ao Ciclo Brasiliano. Pi-
mentel & Fuck (1987b) datam o granito de Israe-
lândia por K/Ar, em 462� 28Ma, ligando-o aos do
tipo Serra Negra.

Os dados cintilométricos coletados pelo Projeto
Iporá indicam uma boa correlação entre as anoma-
lias radiométricas por contagem total e os corpos
graníticos, quer sejam do tipo rio Caiapó-Iporá ou
do tipo Serra Negra (figura 2.4).

2.2.5 Formação Piranhas (Rosito et al. 1971) – Ep

A Formação Piranhas foi definida por Rosito et al.
(1971, apud: Pena & Figueiredo, 1972) em dois lo-
cais: o primeiro, a sul-sudeste da cidade de Bom
Jardim de Goiás, na margem esquerda do ribeirão
dos Macacos e, o outro, a 10km ao sul da cidade de
Piranhas, em faixa de aproximadamente 15km de
comprimento por 2km de largura.
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Na base ocorre um metaconglomerado grosso,
composto por uma fração rudácea sustentada pe-
los clastos, com matacões de até 80cm de diâme-
tro. Em direção ao topo, a granulação decresce,
passando a metarcóseo e, localmente, a meta-
grauvaca epidotizada. Pequenas lentes de argili-
tos, de cores marrom e cinza-chumbo, interca-
lam-se no pacote e exibem clivagem ardosiana.
Os grãos dos metaconglomerados são de frag-

mentos de piroclásticas, lavas vítreas básicas,
traquitos, andesitos, quartzitos granatíferos, anfi-
bolitos, gnaisses e granitos.

O conjunto foi submetido a deformação de pe-
quena intensidade, sob a forma de incipiente folia-
ção planar, a qual, mesmo assim, obliterou as textu-
ras e estruturas primárias.

Em razão de portarem seixos de granitos do tipo
Serra Negra (505� 38Ma), admite-se que se
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depositaram no Ordoviciano. A Formação Vila
Maria (Siluriano) ocorre sobreposta a eles.

2.2.6 Bacia do Paraná

A Bacia Intracratônica ou Sinéclise do Paraná, do
Fanerozóico, ocupa uma área de 1.600.000 km² nos
territórios do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina,
abrangendo, no Brasil, partes dos estados de Goiás,
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Na Folha Iporá está representada pelos grupos Rio
Ivaí (Formação Vila Maria), Paraná (formações Fur-
nas e Ponta Grossa) e Itararé (Formação Aquidaua-
na) do Paleozóico. A Formação Serra Geral e o Gru-
po Bauru são os representantes do Mesozóico.

2.2.6.1 Grupo Rio Ivaí – Formação Vila Maria
(Faria & Reis, 1978) – Svm

Faria & Reis Neto (1978) definiram e cartografa-
ram pioneiramente a Formação Vila Maria (base do
Grupo Rio Ivaí) no flanco nordeste da bacia, em
cujo local ocorre de forma irregular, em faixa estrei-
ta, que distribui-se desde o rio Caiapó até o limite
oeste da folha. Mais recentemente (1990), traba-
lhos de graduação em geologia de alunos da Uni-
versidade de Brasília registram-na também a oeste
e sudoeste da cidade de Diorama.

A espessura varia de 14m a 30m podendo redu-
zir-se, localmente, a apenas poucos metros, não re-
presentáveis em mapas de escala regional.

Está recoberta pela Formação Furnas por conta-
to gradacional concordante e capeia discordante-
mente as unidades mais antigas.

Na base ocorrem diamictitos arroxeados e mi-
croconglomerados, seguindo-se, em direção ao
topo, arenitos cinza, siltitos e folhelhos micáceos de
cores rosadas a avermelhadas.

Os diamictitos são polimíticos contendo grânu-
los, seixos e matacões de quartzo, quartzitos, mica-
xistos, granitos e rochas máficas, em matriz areno-
argilosa. As dimensões dos fragmentos variam de
centimétricas a métricas, encontrando-se alguns
deles achatados, facetados e estriados.

Os arenitos exibem cores que variam de tons
marrom-arroxeado a cinza-escuro. Têm granula-
ção fina e são feldspáticos, calcíferos, sericíticos e
mal classificados.

Os folhelhos geralmente ocorrem entremeados
nos diamictitos e, mais para o topo, intercalam-se
com siltitos e arenitos. Ocorrem em estratos hori-
zontais bem laminados, quebradiços, micáceos e
exibem fraturas subconchoidais e cores vermelho-
roxo a cinza.

Os siltitos exibem cores cinza a roxa, laminações
plano-paralelas e concreções em forma de bolacha
de cor esverdeada, as quais contêm, em seus nú-
cleos, acumulações de óxidos de ferro.

Os microconglomerados afloram intercalados
nos diamictitos. São constituídos por grãos angulo-
sos e mal selecionados de quartzo leitoso e exibem
cor acinzentada, laminações e estruturas tipo es-
tratificação cruzada e pseudomarcas de ondas.

Gonzaga (1994) correlaciona estes sedimentos
com os da Formação Iapó, que ocorre no estado do
Paraná em posição estratigráfica semelhante (Pré-
Furnas e neo-ordoviciana). Admite ainda que ambas
representem depósitos de sistemas glaciais, os
quais teriam sido os agentes de dispersão regional
de diamantes, que, em retrabalhamento posterior,
teriam sido redepositados na Formação Furnas.

2.2.6.2 Grupo Paraná – Formação Furnas
(Oliveira, 1912) – Df

Há diversos estudos e levantamentos sobre os li-
tótipos, as relações estratigráficas e a distribuição
espacial da Formação Furnas, havendo ampla con-
cordância quanto aos parâmetros que a identifi-
cam. Por sua vez, as grandes diferenças entre as
naturezas do embasamento e de Furnas, facilitam a
delimitação do contato basal, o qual, além do mais,
é ressaltado pelas escarpas, em forma de cuestas,
desenvolvidas pelo pacote sedimentar, ressalvan-
do-se, contudo, os casos de justaposições por fa-
lhas. No seu topo, passa transicionalmente para a
Formação Ponta Grossa e exibe contato térmico
com as alcalinas.

A distribuição na área é irregular, aflorando em
uma faixa principal com largura variável de 10km a
30km de direção E-W, mas exibindo-se também em
porções isoladas a nordeste e noroeste da folha.

É constituída de arenitos, brancos a creme, de
granulação média a grossa, mal selecionados, friá-
veis, feldspáticos, caulínicos e micáceos, intercala-
dos com níveis secundários de conglomerados,
arenitos conglomeráticos e siltitos. A estrutura mar-
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cante é a estratificação cruzada acanalada. A con-
centração de minerais micáceos é variável, atingin-
do, em alguns locais, proporções significativas, en-
quanto que altos teores de óxidos de ferro configu-
ram um aspecto pintalgado, assemelhando os se-
dimentos a “pele-de-onça” (Ianhez et al.,1983). São
formados basicamente por grãos de quartzo, angu-
lares a subangulares, e de feldspatos subordina-
dos, ambos associados a mica e óxidos de ferro.
Segundo Pena et al. (1975), os grãos de quartzo se-
riam subangulares e polifacetados.

Admite-se terem os sedimentos sido deposita-
dos no Devoniano, tanto por estarem assentados
sobre a Formação Piranhas (Eo-Paleozóico) e so-
bre rochas pré-cambrianas, quanto por gradarem
no topo para a Formação Ponta Grossa (esta de
idade devoniana comprovada por fósseis).

O ambiente de deposição deve ter sido marinho
costeiro na base, o qual teria gradado superior-
mente para continental costeiro. No topo, a sedi-
mentação teria sido submetida à influência de regi-
mes fluviais anastomosados.

2.2.6.3 Grupo Paraná – Formação Ponta
Grossa (Oliveira, 1912) – Dpg

Ocupa a maior parte dos terrenos, ocorrendo
principalmente em uma faixa disposta na direção
E-W, com largura média de cerca de 20km, ocu-
pando ainda pequenas áreas nos quadrantes
nor-deste e noroeste da folha, com espessura da
ordem de 150m (Pena et al., 1975).

É constituída dominantemente por arenitos finos,
contendo níveis centimétricos de conglomerados,
que passam, em direção ao topo, a siltitos e folhe-
lhos e, localmente, a delgados níveis de argilitos.

Os arenitos são de cor branca, cinza, amarela ou
marrom. Apresentam granulação fina, com grãos
bem selecionados, contendo feldspatos, micas, e,
em alguns pontos, concentrações de óxidos de ferro.
Exibem estratificações plano-paralela e cruzada de
baixo ângulo e, localmente, leitos ondulados desen-
volvidos por efeito da compactação diferencial.

Os siltitos, folhelhos e argilitos são de cores varia-
das, predominando as amareladas e marrom aver-
melhadas. Exibem laminação muito bem desenvol-
vida e alto conteúdo de micas.

A limonitização supergênica é um fenômeno co-
mum no topo dos afloramentos, a qual lhes propicia

uma laterização de tonalidade marrom-chocolate
típica, e que, quando alterada, produz uma frag-
mentação poligonal em forma de bastonetes, pla-
quetas e confetes (Ianhez et al., 1983).

Exibe contato concordante e/ou por falha de gra-
vidade com a Formação Furnas e discordante ero-
sional com a Formação Aquidauana. Assenta-se
em discordância do tipo não-conformidade sobre o
cristalino.

Segundo Pena et al. (1972), em um importante sí-
tio fossilífero localizado na fazenda Santa Marta, a
2,5km ao sul da estrada que liga Amorinópolis a
Ivolândia, foi constatado que os braquiópodos
constituem 90% do total dos fósseis, ocorrendo su-
bordinadamente moluscos e equinodermados. Em
outros afloramentos fossilíferos estudados, tais au-
tores obtiveram idades de deposição que variam
do Devoniano Inferior ao Neopaleozóico.

O ambiente de deposição é considerado como
tendo sido marinho transgressivo de águas rasas,
com gradações para águas mais profundas (Ia-
nhez et al., op. cit.), sítios estes refletidos na acumu-
lação de clásticos finos na base e de siltitos e folhe-
lhos no topo.

2.2.6.4 Grupo Itararé – Formação Aquidauana
(Lisboa, 1909) – Ca

A denominação Formação Aquidauana foi usada
por Almeida et al. (1971, apud: Pena et al., 1975)
para caracterizar os sedimentos que ocorrem em
ampla faixa de direção E-W, no sul e em porção
considerável no quadrante NW da folha.

Na base é constituída por arenitos de coloração
vermelho-cerâmica a arroxeados que passa para
tons avermelhados no topo. Possuem aspecto ma-
ciço e são silicificados e friáveis, quando alterados.
Mostram granulação média a grossa e contêm
grãos mal a regularmente selecionados, arredon-
dados, algo feldspáticos e imersos em cimento fer-
ruginoso.

Os diamictitos ocorrem em lentes e bolsões inter-
calados com arenitos grossos, brancos a róseos,
em todos os níveis da coluna, mas com maior fre-
qüência na porção média a superior. São constituí-
dos por grãos, seixos, blocos e matacões de quart-
zo leitoso, chert, micaxisto e siltito, com formas an-
gulosas e subarredondadas, em matriz areno-argi-
losa. Sá & Marques (1986) citam diversos níveis de
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tilitos com seixos de quartzitos facetados, polidos e
estriados, com aspecto de “ferro-de-engomar”.

Os sedimentos exibem principalmente estratifica-
ção cruzada planar, de pequeno a grande porte, es-
truturas acanaladas de sobrecarga e dobras convo-
lutas. Os arenitos mais homogêneos podem apre-
sentar ainda estruturas do tipo “casco-de-tartaru-
ga”.

A sedimentação da Formação Aquidauana ocor-
reu no Carbonífero.

Sá & Marques (1986) – tendo por base a cor ver-
melha dos sedimentos, as estruturas sedimenta-
res, os diamictitos e tilitos e a grande variação ver-
tical e horizontal de fácies – propõem que teriam
se originado a partir da lavagem de depósitos gla-
ciais e flúvio-glaciais, em ambiente continental
periglacial.

2.2.6.5 Grupo São Bento – Formação Serra
Geral (White, 1906) – JKsg

A Formação Serra Geral ocorre em pequenas áre-
as de contornos irregulares na região centro-sul.

É constituída de sucessivos derrames de lavas
básicas intertrapeadas com arenitos eólicos e flu-
viais (correspondentes à Formação Botucatu) e di-
ques e sills de diabásios e andesitos.

Os vulcanitos básicos são representados em sua
maioria por basaltos toleiíticos de cor verde-escuro
a cinza-escuro, granulação fina a média, afanítica,
que, quando alterados, mostram cor amarelo-ferru-
gem. Em alguns locais exibem vesículas e amígda-
las preenchidas por quartzo, clorita e calcita. A es-
trutura típica é a disjunção colunar. São compostos
por plagioclásio, piroxênio, clorita e opacos, tendo
por acessórios óxidos de ferro e apatita. Origina-
ram-se de derrames vulcânicos em ambiente conti-
nental, sob o domínio de clima árido a semi-árido.

Assentam-se sobre as formações Ponta Grossa
e Aquidauana. Em alguns locais afloram sob a for-
ma de diques de diabásio alojados ao longo de an-
tigas transcorrências, como os que cortam o emba-
samento na GO-060, a 10km a SW de Arenópolis e
na região do contato com o Grupo Cuiabá, a sul de
Bom Jardim de Goiás.

Os sills e os diques de diabásios e de andesitos,
quando alterados exibem superficialmente exfolia-
ção esferoidal, em blocos de tamanhos variados e,
quando totalmente intemperizados, edificam es-

pessos pacotes de latossolos vermelhos a amar-
ronzados, conhecidos como “terra-roxa”, de alta
fertilidade.

Os arenitos intertrapeados pelos derrames são
geralmente lenticulares, de coloração rosa, verme-
lha e amarela, com grãos bem classificados e arre-
dondados e contêm intercalações subordinadas
síltico-argilosas.

Os derrames basálticos da Formação Serra Ge-
ral são do Juro-Cretáceo.

2.2.6.6 Grupo Bauru (Campos, 1905) – Kb

Utilizou-se os dados de Sá & Marques (1986), não
tendo sido executados levantamentos adicionais de
campo na área de ocorrência do Grupo Bauru.

Aflora em uma pequena porção no extremo- su-
deste da área, onde está assentado discordante-
mente sobre as formações Aquidauana e Ponta
Grossa. Apresenta contato tectônico com o granito
Morro Alto e está recoberto pelos sedimentos terciá-
rios da Formação Cachoeirinha.

Sua base é constituída por conglomerado mal
classificado, sustentado por matriz calcífera-argilo-
sa, com seixos arredondados de quartzo, quartzi-
tos e rochas básicas. A ele sobrepõem-se arenitos
de granulação média a fina, de cor creme-averme-
lhado, mal classificados, bem arredondados, de
alta esfericidade e, localmente, calcíferos. Níveis
de sílex e de sílex oolítico são bastante comuns. As
estruturas sedimentares estão pobremente expos-
tas, predominando entre elas as tabulares, as lami-
nações plano-paralelas e as cruzadas.

Os sedimentos depositaram-se no Cretáceo Su-
perior.

Em função da grande variedade faciológica de
seus litótipos, não foi precisado um sítio deposicio-
nal específico, interpretando-se um ambiente conti-
nental subaquoso raso, no qual teriam predomina-
do os depósitos de planície.

2.2.7 Província Alcalina Rio Verde-Iporá
(Danni et al., 1992) – Krvi

A Província Alcalina, anteriormente designada
de Grupo Iporá (Guimarães et al., 1968, apud:
Pena, 1975), compreende uma vasta variedade de
intrusivas e vulcânicas de filiação alcalina, ocorren-
do em forma de sills, diques, plugs e pipes, além de
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depósitos de lavas e de piroclásticas (Danni et al.,
1992). Seus corpos afloram em formas que variam
de subcirculares a irregulares, com dimensões di-
versas e de, no máximo, 10km de diâmetro.

Desenvolveram contatos térmicos com as encai-
xantes, caracterizados por auréolas de recozimen-
to, fenitização e intenso fraturamento.

Apresentam grande diversidade petrográfica,
com espectro de litótipos ácidos (alaskitos e
nord-markitos), intermediários (sienitos, nefelina sie-
nitos, sieno-gabros e andesitos basálticos) e bási-
co-ultrabásicos (gabros, dunitos, peridotitos,
piroxenitos, serpentinitos, basanitos, traquibasaltos,
diabásios e lamprófiros).

Segundo Pena et al. (1975), os alaskitos ocorrem
na zona de borda do corpo intrusivo da fazenda Bu-
riti (oeste da cidade de Iporá). São rochas de cor
cinza-claro, isótropas, granulação fina a grossa,
constituídas dominantemente por cristais euédri-
cos de feldspato potássico (50% - 73%), quartzo in-
tersticial (10% - 15%) e opacos disseminados. Os
nordmarkitos (quartzo sienitos), que também ocor-
rem na fazenda Buriti, são rochas de cor cinza-cla-
ro a amarronzadas, de granulação grossa com pór-
firos de ortoclásio (1,5cm) e quartzo (0,5cm). Em lâ-
mina delgada, os plagioclásios ocorrem, principal-
mente, como pertita e formam auréola em torno dos
cristais de ortoclásio. A pistacita é rara.

Os sienitos são rochas de cor cinza e granulação
média. Compõem-se de aegerina-augita (15%
-20%), microclínio (15% - 20%), plagioclásio (ande-
sina, 30% - 35%) e opacos. Os gabros alcalinos e
os sieno-gabros são rochas que tanto gradacionam
entre si quanto com os sienitos. Possuem coloração
cinza-escuro com pintas esbranquiçadas e granu-
lação fina a média, apresentando a seguinte com-
posição modal média: augita (40% - 50%), plagio-
clásio (An 56-53, 30% - 40%), Ti-biotita (10% -
15%), nefelina (0% - 10%) e opacos (< 5%).

Os dunitos foram descritos no morro dos Maca-
cos e no corpo de Montes Claros de Goiás, locais
em que gradam para piroxenitos. São rochas muito
escuras, isótropas e de granulação fina, que, quan-
do alteradas, exibem cores amarelo-esverdeadas
com pontos e “veios” de opacos. Segundo Pena et
al. (1975), ao microscópio revelaram ser constituí-
dos essencialmente por olivina transformada em
serpentina, contendo ainda augita, biotita, zeólita,
plagioclásio e opacos. Os piroxenitos são os termos

transicionais entre os dunitos-peridotitos e os esse-
xitos, cujas passagens podem ser observadas na in-
trusão de Montes Claros de Goiás, a norte, no morro
dos Macacos, e apresentam composição muito pró-
ximas a de jacupirangito. Apresentam tons escuros
e texturas homogêneas, de granulação fina a média,
ou porfiríticas em matriz afanítica. Compõem-se de
augita-titanoaugita (50% - 60%), olivina (10% - 25%),
plagioclásio (5%) e opacos (5% - 10%). Os serpenti-
nitos registram alterações hidrotermais e são com-
postos essencialmente por serpentina e opacos,
ocorrendo secundariamente carbonato, clorita, tal-
co e raros cristais de olivina e piroxênio. Em superfí-
cie apresentam-se silicificados.

Os basanitos são lavas que ocorrem em forma
de diques e sills. Exibem cor cinza a preta, com fe-
nocristais de augita, hornblenda e plagioclásio com
até 2mm de comprimento, imersos em matriz afaní-
tica muito rica em vesículas preenchidas por calcita
(Pena et al., 1975).

Os diabásios são rochas de cor cinza-escuro, às
vezes esverdeadas, e contêm fenocristais de pla-
gioclásio com até 1cm de comprimento, imersos
em matriz fina. Em alguns diques observa-se sulfe-
to de ferro (pirita).

No grupo dos lamprófiros foram definidos três ti-
pos principais: monchiquitos, fourchitos e odinitos,
todos de cor preta, com fenocristais de biotita, horn-
blenda, augita, olivina e plagioclásio, imersos em
matriz afanítica.

Estudos petroquímicos (Cerqueira & Danni,1994),
efetuados no corpo da fazenda Buriti, confirmam a fi-
liação alcalina e também a atuação dos processos
de cristalização fracionada do magma, concluindo
que as subvulcânicas e vulcânicas (microssienitos e
traquitos) representam pulsos magmáticos, tardios,
nos quais os traquitos parecem derivar da contami-
nação de magmas mais saturados.

Segundo Pena (op. cit.), os dados geocronológi-
cos aliados aos dados de campo, confirmam que
as alcalinas foram geradas no Cretáceo Superior.

2.2.8 Coberturas Superficiais

2.2.8.1 Formação Araguaia (Barbosa, et al.,
1965) – Ta

Definida por Barbosa et al., (1966, apud: Pena et
al., 1975), a Formação Araguaia é constituída de
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sedimentos continentais inconsolidados, contendo
na base um conglomerado, ao qual seguem-se sil-
tes e areias siltosas, mal selecionados, de colora-
ção amarela a castanho-avermelhada e de granu-
lometria variável. Ocorrem no limite centro-norte da
folha, em área de cerca de 120km², acompanhan-
do o vale do rio Araguaia.

Tal seqüência, silto-argilosa em essência, teria
sido depositada em ambiente continental contro-
lado por movimentação tectônica de direção
nordeste. Constitui atualmente uma superfície
muito plana, denominada de “Peneplanície Ara-
guaia”, na qual estão alojadas drenagens de flu-
xo baixo e grande quantidade de lagoas e mean-
dros abandonados.

Recobrem as rochas do embasamento antigo,
as magmáticas da Província Alcalina Rio Verde-
Iporá e os sedimentos da Formação Furnas.

Depositaram-seno Plioceno (Barbosaetal., 1966).

2.2.8.2. Formação Cachoeirinha (Gonçalves &
Schneider, 1970) – Tc

A conceituação da Formação Cachoeirinha é mui-
to controversa, havendo alguns autores que discor-
dam de sua caracterização como unidade autônoma,
englobando os sedimentos nas coberturas lateríticas
(Olivatti & Ribeiro Filho, 1976; Ghignone, 1980; Mar-
ques et al. 1981, apud: Ianhez et al., 1983). Em que
pese estas restrições, adotou-se a definição de Pena
et al. (1975) que a consideram uma seqüência sedi-
mentar isolada do Terciário Inferior.

É constituída de argilas e areias brancas, cinza,
amarelas e avermelhadas, intercaladas tanto com
níveis conglomeráticos quanto com outros lateriza-
dos, todos lenticulares.

Na área em apreço recobre os grupos Aquidaua-
na e Bauru, em pequena extensão no extremo-
sudeste da folha.

Assim como a Formação Araguaia, a Formação
Cachoeirinha também teria sido originada por fa-
lhamentos e arqueamentos terciários, ambas sob a
forma de bacias continentais.

2.2.8.3 Coberturas Detrito-Lateríticas – TQdl

Ocorrem dispersamente por quase toda a folha,
tendo maior área de exposição nos domínios dos
terrenos granito-gnáissicos e vulcano-sedimenta-
res. Geralmente ocupam interflúvios de extensas
áreas peneplanizadas, conhecidas regionalmente
como chapadões e chapadas.

Derivam da ação intempérica sobre o substrato
rochoso e podem ser divididas nos seguintes níve-
is: basal – composto por rocha alterada com estru-
tura preservada (isalterita); mosqueado – ou alote-
rítica (sem preservação das estruturas) com argi-
las diversas, rica em óxidos de alumínio; concre-
ções lateríticas – endurecidas com estruturas oolí-
ticas/pisolíticas, granular/microgranular, fragmen-
tada e/ou maciça; e, por último, latossolos – verme-
lho-amarronzados, geralmente argilosos. Suas es-
pessuras variam desde poucos decímetros a até,
no máximo, 50m.

As coberturas detrítico-lateríticas da área desen-
volveram-se durante o Tércio-Quaternário.

2.2.8.4 Aluviões – QPa e Qa

Os depósitos aluvionares ocorrem descontinua-
mente ao longo das principais drenagens.

Os sedimentos que os compõem são formados
por blocos, matacões, cascalhos, seixos, areias,
siltes e argilas, em proporções variadas. A fração
grossa é constituída geralmente de gnaisses,
quartzitos e micaxistos, dentre outros fragmentos.
As areias e os seixos quartzosos exibem granulo-
metria variável, cujo grau de arredondamento de-
riva do porte da drenagem que os transportou. O
material arenoso contém muito comumente mine-
rais micáceos e pesados (ilmenita, magnetita, ruti-
lo e zircão).

A divisão proposta por Pena et al. (1975) em Alu-
viões Recentes (Qa) e Pleistocênicas (Qpa) foi
mantida.
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