
5
RE SUL TA DOS

5.1 Con clu sões

Os es tu dos des en vol vi dos, ain da que de ca rá ter
pri mor di al men te com pi la ti vos, pro pi ci a ram al guns
avan ços, tan to pela con tri bu i ção no en ten di men to
ge o ló gi co e geo tec tô ni co da re gi ão, quan to pelo
des cor tí nio das pers pec ti vas eco nô mi co/me ta lo -
ge né ti cas apre sen ta das.

5.1.1 Ge o lo gia

Os no vos da dos, re fle ti dos prin ci pal men te na
car to gra fia do Pr é-Cam bria no, pro pi ci am uma nova 
vi são ge o ló gi ca, per mi tin do a apli ca ção de mo de -
los evo lu ti vos mais atu a li za dos. 

Neste contexto, os terrenos mais antigos
(Complexo Granitóide-Gnáissico) tiveram suas
áreas redimensionadas e seus contatos redefinidos
de acordo com a nova conceituação tectônica
adotada.

Para as se qüên cias me ta vul ca no- se di men ta res,
a mo der ni za ção de cor reu de uma car to gra fia atu a -
li za da se gun do o mo de lo de tec tô ni ca dúc til- rúp til
em re gi me de ci sa lha men to sim ples, além de uma
mai or in di vi du a li za ção das uni da des e uma me lhor
de fi ni ção de seus li tó ti pos.

Alguns cor pos gra ní ti cos fo ram re in ter pre ta dos em
fun ção de pa râ me tros mi ne ra ló gi cos e, prin ci pal men te,
es tru tu ra is, os qua is fo ram agru pa dos em gra ni tos tipo
Rio Ca i a pó-Iporá e tipo Ser ra Ne gra.

Com re la ção às uni da des da Ba cia do Pa ra ná, o
in cre men to ge o ló gi co ad veio da in clu são da For -
ma ção Vila Ma ria na sua  base.

As co ber tu ras su per fi ci ais tam bém ti ve ram suas
áre as de ocor rên ci a re vis tas e, em mui tos ca sos,
am pli a das.

No campo estrutural, procedeu-se a uma reanálise
simplificada, muito mais em razão da pequena
freqüência de elementos nos trabalhos anteriores,
procurando-se dividir ou agrupar os dados em função
das características geológicas: a) domínio da crosta
intermediária (regime dúctil-rúptil) – terrenos
granito-gnáissicos, seqüências metavulcano-
sedimentares, coberturas metassedimentares (Grupo
Cuiabá), seqüência molassóide (Formação Piranhas) e
granitóides;  b) o domínio da crosta superior ou rúptil –
sedimentos da Bacia do Paraná, rochas da Província
Alcalina Rio Verde-Iporá e coberturas superficiais.

Foram caracterizadas falhas do tipo trans pur rão/
trans cor rên ci as com movimento preferencial e de
orientação SSE-NNW, as quais se comportaram
variavelmente ao longo do tem po ge o ló gi co, conforme
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atestam as ocorrências de material brechóide lado a
lado com estruturas de deformação plástica a
semiplástica. Definiu-se também um movimento de
massa tangencial de SSE para NNW, fenômeno comum
a toda a borda do Cráton Amazônico, a exemplo da
colisão entre os blocos Porangatu e Araguacema, e que
permitiu a formação de uma vigorosa foliação
penetrativa de transposição, traduzida em forte estrutura
imbricada entre os litótipos do embasamento.

5.1.2 Me ta lo gê ne se

Os prin ci pais re cur sos mi ne rais em la vra são:
dia man te, ouro, cal cá rio e ro chas or na men tais.

O di a man te é ga rim pa do ao lon go dos prin ci pais
rios e ria chos, de cu jas la vras o ouro é sub pro du to.
É uma ati vi da de eco nô mi ca se cun dá ria e com ple -
men tar à prin ci pal da re gi ão que é a agro pe cu á ria,
con cen tran do- se nos ga rim pos só no pe rí o do seco
(maio- ou tu bro). Há pro ba bi li da de de que, com um
in cre men to na pros pec ção – ten do por ori gens as
hi pó te ses aqui aven ta das: For ma ção Vila Ma ria,
con glo me ra dos do Gru po Ba u ru e/ou pi pes da Pro -
vín cia Al ca li na Rio Ver de- I po rá – ve nham a ser de -
tec ta dos de pó si tos de gran de mag ni tu de.

A ex tra ção e o be ne fi ci a men to de ro chas car bo -
ná ti cas para cor re ti vo agrí co la são fei tos ape nas na 
lo ca li da de Vila San ta Ma ria, a su des te da ci da de de 
Pi ra nhas. O cal cá rio ocor re in ter ca la do em me ta -
vul câ ni cas da Se qüên cia Me ta vul ca no- se di men tar
de Are nó po lis- Pi ra nhas, ad mi tin do- se a pos si bi li -
da de de que len tes se me lhan tes tam bém pos sam
ocor rer im bri ca das nas de mais uni da des, em se -
qüên cias vi zi nhas de mes ma na tu re za.

O ouro foi detectado principalmente em dois
ambientes restritos: em concentrados de bateia nas
áreas de ocorrência das seqüências Arenópolis-
Piranhas e Iporá-Amorinópolis; e nos garimpos
esporádicos nos córregos e riachos a jusante da
Seqüência Bom Jardim de Goiás (informações
verbais). Tais dados permitem deduzir que, tanto as
vulcanogênicas aflorantes nestes locais (fonte), quanto
as estruturas de cisalhamento que as cortam e os
fluidos hidrotermais que lhes são inerentes, constituem
ambientes promissores para depósitos minerais.

Há um bom po ten ci al para a ex plo ra ção e be ne fi -
ci a men to de ro chas or na men tais em áre as de ocor -
rên cia de gra ni tói des, gnais ses, me tar có seos, ro -
chas bá si co- ul tra bá si cas, al ca li nas e ou tras.

5.2 Re co men da ções

Em bo ra as atu a li za ções pro ce di das te nham pro -
pi ci a do uma vi são mais mo der na e in te gra da da
ge o lo gia e dos re cur sos mi ne rais, ain da per sis tem
ques tões de na tu re za ci en tí fi ca a se rem equa cio -
na das e de ava li a ção de po ten ci al mi ne ral, para os
quais ali nham- se al gu mas re co men da ções ao se -
tor pú bli co/ins ti tu ci o nal e à ini ci a ti va pri va da.

5.2.1 Le van ta men tos Ge o ló gi cos Bá si cos

O atual estágio do conhecimento geológico
demonstra a necessidade de levantamentos básicos
adicionais, recomendando-se, nas áreas de maior
potencial mineral,  mapeamento geológico e
prospecção geoquímica na escala 1:100.000, nos
moldes do Programa Levantamentos Geológicos
Básicos do Brasil. Tais trabalhos objetivariam melhorar 
a precisão cartográfica, definir e quantificar os dados
estruturais, definir o panorama geoquímico e os halos
anômalos para detalhamentos em pesquisa mineral.

Além des tes pro ce di men tos, é es pe ci al men te
acon se lha da a exe cu ção de um per fil re gi o nal de
gra vi me tria na di re ção E-W, com o ob je ti vo de ten -
tar es cla re cer as re la ções es tru tu rais en tre os pre -
su mi dos blo cos cra tô ni cos, ten do por re fe rên cia
geo tec tô ni ca o Ali nha men to Moi po rá- No vo Bra sil. 

5.2.2 Re cur sos Mi ne rais

Re co men da- se aten ção es pe ci al para a pros -
pec ção re gi o nal de dia man tes, prin ci pal men te nas
alu viões des en vol vi das pe las águas que se ori gi -
nam dos se di men tos da bor da da Ba cia do Pa ra ná
e nos pos sí veis pi pes kim berlí ti cos da re gi ão.

Para o ouro, é acon se lhá vel que os am bi en tes
ge o ló gi cos promissores (rochas-fonte, hos pe dei -
ras e ele men tos es tru tu rais fa vo rá veis, com so lu -
ções hi dro ter mais de les de ri va das ou ne les alo ja -
das) se jam pes qui sa dos para de pó si tos su per gê -
ni cos, con so an te os de con tex to si mi lar no Bra sil.

A presunção de expansão da atividade agrícola na
região permite indicar, para prospecção e pesquisa, as
possíveis lentes de calcário nos ambientes selecionados.

Para a con so li da ção de um pólo de ro chas or na -
men tais de cu nho re gi o nal é re co men dá vel que os
de pó si tos se jam me lhor di men sio na dos e me lhor
ca rac te ri za das as qua li da des das ro chas- fon te.
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