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INTRODUÇÃO

1.1 Histórico e Metodologia

O último trabalho de integração geológica reali-
zado na Folha Iporá, escala 1:250.000, data de
1986 (Sá & Marques), o qual reuniu os dados acu-
mulados até a metade da década de 80. Entremen-
tes, nestes dez últimos anos, um volume apreciável
de novos elementos foram gerados, advindos de
trabalhos de mapeamento geológico realizados
pela Universidade de Brasília, de pesquisas de em-
presas de mineração e de outras fontes, os quais
por si só justificam a presente atualização.

Além do próprio avanço propiciado pelos levan-
tamentos acima, que permitiram realçar na porção
centro-leste da folha áreas de interesse econômico
– cujos destaques são as seqüências vulcano-sedi-
mentares e os granitos ornamentais – foram aplica-
dos esforços no sentido de incorporar a evolução
dos conceitos e teorias geológicas aos dados bru-
tos, do que resultou o descortínio da atuação de
processos estruturais extremamente dinâmicos na
região.

O método de trabalho consistiu inicialmente na
atualização dos conhecimentos por meio de análise
bibliográfica, à qual seguiu-se uma fotointerpreta-
ção preliminar em áreas localizadas (fotos aéreas na

escala 1:60.000) e estudos em imagens de satélite
(TM-Landsat-5, canais 3 e 4), mosaicos de radar e
mapas aeromagnetométricos e aerogamaespectro-
métricos (estes últimos na escala 1:250.000). Tais
procedimentos geraram mapas integrados prelimi-
nares de geologia e de ocorrências minerais.

Entre o final de outubro e o princípio de novem-
bro/94 foi realizada uma breve etapa de campo
para verificações, após o que iniciou-se a consoli-
dação dos produtos intermediários do trabalho sob
a forma de mapas temáticos: Tectono-Estratigráfi-
co, Tectono-Estrutural, de Ocorrências Minerais,
de Afloramentos e de Compilação Geológica, que
se encontram arquivados na Superintendência Re-
gional de Goiânia da CPRM.

Os dados geofísicos foram consubstanciados
pelo geólogo Murilo Machado Pinheiro, os petro-
gráficos pela geóloga Maria Abadia Camargo, a re-
visão do texto e das figuras esteve a cargo do geó-
logo Vergílio Augusto Radaelli, os quais, com o au-
tor, constituem a equipe técnica responsável.

Duas cartas compõem os principais produtos fi-
nais: a Carta Geológica e a Carta Metalogenéti-
ca/Previsional. Os resultados sintetizados não são
estanques ou definitivos, sendo passíveis de modi-
ficações futuras, tanto em razão de refinamentos no

– 1 –

SE.22-V-B (Iporá)



conhecimento da região, quanto de avanços con-
ceituais das ciências geológicas ou da consolida-
ção de novos modelos evolutivos.

O principal objetivo foi criar um produto cartográ-
fico (textos e mapas) que representasse todas as in-
formações disponíveis atualizadas, para atender de
maneira simplificada e objetiva aos usuários.

1.2 Localização e Acesso

A Folha Iporá (SE.22-V-B) engloba aproximada-
mente 18.000km² e está limitada pelos paralelos
16� 00' e 17� 00' de latitude sul, e pelos meridianos
51� 00' e 52� 30' de longitude oeste de Greenwich,
localizando-se no oeste do estado de Goiás, na re-
gião denominada Mato Grosso Goiano. Em sua
porção noroeste adentra o estado de Mato Grosso
(município de Torixoréu), abrangendo parte e/ou
totalidade das áreas dos seguintes municípios goia-
nos: Iporá, Piranhas, Bom Jardim de Goiás, Aragar-
ças, Amorinópolis, Caiapônia, Doverlândia, Baliza,
Arenópolis, Montes Claros de Goiás, Diorama, Pa-
raúna, Rio Verde, Ivolândia, Moiporá, Jussara, Fa-
zenda Nova, Jaupaci e Israelândia.

Os acessos principais a partir da cidade de Goi-
ânia fazem-se através das rodovias asfaltadas:
BR-060, GO-060 e BR-158 (figura 1.1).

1.3 Aspectos Socioeconômicos

A região é caracterizada por possuir uma forte
atividade pecuária (corte e leiteira), cuja produção
é voltada para o abastecimento do mercado nacio-
nal e internacional.

A agricultura ocupa posição secundária, tendo
como principais produtos: soja, milho, arroz, feijão
e mandioca. A extração de madeiras está em fran-
co declínio, em razão do atual estágio de degrada-
ção da cobertura vegetal de grande porte. A inten-
sa ocupação do solo tem levado à destruição dos
cerrados nativos, cujos lenhos têm sido transforma-
dos em carvão.

As atividades garimpeiras estão restritas às alu-
viões e têm características sazonais, coincidindo
as explorações com os períodos secos. Os princi-
pais produtos são o diamante e o ouro, tendo sido
iniciada recentemente uma nova fase nas ativida-

des extrativas minerais relacionadas ao beneficia-
mento de pedras ornamentais, mormente dos gra-
nitos e das rochas afins.

O comércio é muito ativo e desenvolvido, desta-
cando-se as cidades-pólos de Iporá-GO e Barra do
Garças-MT.

A infra-estrutura é composta por estradas asfal-
tadas federais e estaduais, interligando os princi-
pais municípios. As vilas, lugarejos e fazendas são
servidas por estradas secundárias, revestidas ou
não por cascalho. A malha de distribuição de ener-
gia elétrica atende todos os núcleos urbanos, atin-
gindo inclusive as principais propriedades rurais,
as quais, em menor grau, também estão interliga-
das por serviços telefônicos. As instalações de
educação e saúde pública estão medianamente
capacitadas para atender a demanda local. Os
transportes estão restritos ao meio rodoviário e a
pequenas aeronaves particulares.

1.4 Clima, Fisiografia e Geomorfologia

O clima na região é do tipo Aw, segundo a classi-
ficação de Köppen (1948). É caracterizado por
duas estações bem distintas: uma seca (abril a se-
tembro) e outra chuvosa (outubro a março).

A região está situada entre a Província Equatorial
Amazônica e a Província Tropical Atlântica e é ca-
racterizada por cobertura de vegetação típica de
savanas ou cerrados. Esta cobertura varia desde o
cerrado fechado (cerradão), passando pelo cerra-
do típico, com extremos de campos sujos. Em raros
terrenos, como em especial sobre rochas máfi-
ca-ultramáficas, ocorre vegetação retilínea do tipo
mata de grande porte, restando atualmente apenas
pequenas ilhas isoladas a testemunhar as pretéri-
tas florestas.

O relevo em geral está condicionado à geologia,
predominando os terrenos aplainados e pouco mo-
vimentados nos domínios de rochas gnaissificadas
e em partes dos terrenos vulcano-sedimentares e
da Bacia do Paraná. As principais elevações estão
em sua maioria correlacionadas aos corpos graníti-
cos intrusivos e às cuestas desenvolvidas pelo re-
cuo erosivo dos sedimentos da Bacia do Paraná.
Elevações mais restritas estão geralmente associa-
das às rochas ígneas da Província Alcalina Rio Ver-
de-Iporá.
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