
2
GE O LO GIA

2.1 Con tex to Ge o ló gi co Re gi o nal

Se gun do Al mei da (1968) a área em es tu do está
in se ri da no Ma ci ço Me di a no de Goi ás, en ti da de
geo tec tô ni ca que cons ti tui um em ba sa men to soer -
gui do no pré- U rua çua no. É bor de ja do a oes te pe -
las fai xas de do bra men tos Pa ra guai e Ara guaia,
que por sua vez faz con ta to com o Crá ton Amazôni -
co, e a les te pe las fai xas Urua çu e Bra sí lia, que
acom pa nham o li mi te oci den tal do Crá ton do São
Fran cis co. Foi re de fi ni do por Fuck et al. (1993) e
Fuck (1994), a par tir da re vi são da Pro vín cia To can -
tins, sob a de no mi na ção de Ma ci ço de Goi ás, in di -
vi du a li zan do- se uma fai xa de Arco Mag má ti co neo -
pro te ro zói co e in clu in do a Fai xa Urua çu no con tex -
to da Fai xa Bra sí lia, den tro de uma pro pos ta de
evo lu ção de for ma ci o nal pro gres si va.

Se gun do Fuck (1994), o Ma ci ço de Goi ás re pre -
sen ta va um mi cro con ti nen te en vol vi do nos pro ces -
sos co li si o nais bra si lia nos, en glo ban do os ter re nos
gra ni to gre ens to ne de Goi ás, Cri xás e Gua ri nos- Pi -
lar de Goi ás, for ma dos no Ar quea no, acres ci dos de 
ter re nos or tog náis si cos de ida de pa le o pro te ro zói -
ca. Es ses fo ram re co ber tos por me tas se di men tos
do Gru po Ser ra da Mesa e jus ta pos tos pe las se -
qüên cias vul ca no- se di men ta res me so pro te ro zói -
cas de Jus ce lân dia, In daia nó po lis e Pal mei ró po lis,
ad ja cen tes aos com ple xos má fi co- ul tra má fi cos de

Bar ro Alto, Ni que lân dia e Cana Bra va, con fi gu ran -
do este con jun to um frag men to crus tal com ple xo e
de com por ta men to in de pen den te du ran te os even -
tos ter mo tec tô ni cos do Ci clo Bra si lia no.

La cer da Fi lho e Del ga do (1995) su ge rem a de no -
mi na ção de Nú cleo An ti go para as áre as do Ma ci ço 
Me di a no de Goi ás re pre sen ta das es sen ci al men te
por ter re nos gra ni to-gre ens to ne. Es tes são for ma -
dos por or tog nais ses gra ní ti cos, to na lí ti cos e gra -
no dio rí ti cos, cor ta dos por di ques e stocks má fi co-
 ul tra má fi cos (Ber bert, 1980 e Dan ni & Fuck, 1981) e
por es trei tas fai xas de ro chas su pra crus tais das as -
so ci a ções vul ca no- se di men ta res do tipo gre ens to -
ne belt (Goi ás, Cri xás e Gua ri nos - Pi lar de Goi ás),
de fi ni das res pec ti va men te por Dan ni e Ri bei ro
(1978), Ri bei ro Fi lho et al. (1978) e Sa bóia (1979).
Es tas são ca rac te ri za das por der ra mes má fi co- ul -
tra má fi cos de na tu re za ko ma tií ti ca a to leií ti ca,
trans for ma dos em tal co xis tos, tal co- clo ri ta xis tos,
tal co- ac ti no li ta xis tos e ser pen ti ni tos, em que são
pre ser va das es tru tu ras tipo pil low la vas, tex tu ra
spi ni fex e dis jun ção po lie dral. As uni da des me tas -
se di men ta res são re pre sen ta das por xis tos gra fi to -
sos e quart zo- clo ri ta xis tos, clo ri ta- se ri ci ta- quart zo
xis tos, mus co vi ta- quart zo xis tos, fi li tos gra fi to sos e
se ri cí ti cos, me ta cherts, for ma ções fer rí fe ras, se ri ci -
ta quart zi tos às ve zes ar co sia nos, mus co vi ta- quart -
zo xis tos e len tes de me ta do lo mi tos.
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Pela nova re de fi ni ção dos blo cos geo tec tô ni cos
este ma ci ço está li mi ta do, a oes te, pelo Arco Mag -
má ti co de Goi ás (Pi men tel et al., 1991), atra vés da
Zona de Cisa lha men to trans cor ren te Moi po rá- No vo 
Bra sil, de di re ção N-S e, a les te, pela fai xa mó vel de
alto grau que in clui o Com ple xo Aná po lis- I tau çu
(Ma ri ni et al., 1984 e Oli vei ra et al., 1997), atra vés de 
uma ex pres si va des con ti nui da de crus tal mar ca da
por for te gra di en te gra vi mé tri co (fi gu ra 2.1).

Na re gi ão cen tral de Goi ás, na área des te pro je to 
e suas pro xi mi da des, ocor rem ou tras uni da des pa -
le o pro te ro zói cas, in clu si ve o Com ple xo Or tog náis -
si co e se qüên cias me ta vul ca no- se di men ta res, as -
se me lha das às do tipo gree ens to ne belts, de no mi -
na das de Ani cuns- I ta be raí (Bar bo sa, 1987; Ara ú jo,
1997 e La cer da Fi lho, 1995) e Arua nã- Pin do ra ma
(La cer da, 1996), por en quan to sem a iden ti fi ca ção
das fei ções tex tu rais e es tru tu rais con clu si vas.

O Me so pro te ro zói co acha-se re pre sen ta do pela
Fa i xa de Do bra men tos Bra sí lia sub di vi di da em
duas zo nas: in ter na e ex ter na. A pri me i ra é for ma da
por uma ba cia do tipo pla ta for mal (Gru po Ser ra
Dou ra da) ca rac te ri za da por me tas se di men tos pe li -
to-psamíticos com ní ve is con glo me rá ti cos di a man -
tí fe ros e por uma se qüên cia de me tas se di men tos
psa mí ti cos, psa mo-pelíticos e pe lí ti cos (Gru po Ara -
xá) com in ter po si ções tec tô ni cas de cor pos alóc to -
nes ul tra bá si cos, ser pen ti ni za dos, e que é in ter pre -
ta da como um fo re land fold and thrust belt, re sul -
tan te da in ver são de uma mar gem pas si va, que ca -
rac te ri za a par te de uma me lan ge ofi o lí ti ca, trans -
por ta da em di re ção ao Crá ton do São Fran cis co.
(Stri der & Nil son, 1991-92; Fuck et al., 1993; Fuck,
1994). A zona ex ter na é for ma da pe los me tas se di -
men tos mo lás si cos do Gru po Pa ra noá.

Na por ção sul da área em es tu do, en cai xa dos
nos ter re nos or tog náis si cos ocor re uma sé rie de
cor pos plu tô ni cos bá si co- ul tra bá si cos di fe ren ci a -
dos, per ten cen tes à Su í te In tru si va Ame ri ca no do
Bra sil (Com ple xos de Ame ri ca no do Bra sil, Man ga -
bal I e II e Ade lân dia) e par te da Su í te Ga bro- Dio rí ti -
ca Ani cuns- San ta Bár ba ra. Aflo ram, tam bém, cor -
pos gra ní ti cos, sin a pós- tec tô ni cos, re pre sen ta dos 
pela Su í te Al ca li na de Ita pu ran ga (Oli vei ra et al.,
1997) e gra ni tos do tipo Ara goi â nia (La cer da Fi lho e 
Oli vei ra, 1995).

A oes te da área es tu da da ve ri fi ca- se uma fai xa
de ter re nos neo pro te ro zói cos re sul tan tes de um
even to de acres ção crus tal ca rac te ri za dos por or -
tog nais ses e pe las se qüên cias me ta vul ca no- se di -
men ta res Bom Jar dim de Goi ás (Cos ta et al., 1977 e 
Seer, 1985); Are nó po lis- Pi ra nhas (Pi men tel,1985),
Ipo rá- Amo ri nó po lis (Cam pos et al., 1994), Jau pa ci

(Ama ro, 1989) e Mara Rosa (Ri bei ro Fi lho, 1981). In -
tru di dos nes ses ter re nos ocor rem cor pos gra ní ti -
cos pós- tec tô ni cos a ano ro gê ni cos (590 ± 47Ma)
per ten cen tes à Su í te Ser ra Ne gra, dis tri bu í dos prin -
ci pal men te ao lon go de zo nas de ci sa lha men tos e
apre sen tan do com po si ção al ca li na. Es tu dos geo -
cro no ló gi cos U-Pb e Rb- Sr,  re a li za dos por Pi men -
tel & Fuck (1987) re ve la ram ida des en tre 467Ma e
485Ma para os gra ni tos, e en tre 950Ma e 580Ma
para os or tog nais ses e me ta vul câ ni cas, res pec ti va -
men te.

Du ran te o Fa ne ro zói co ins ta lou- se na por ção
sul- su des te do Bra sil, abran gen do a par te sul do
es ta do de Goi ás, a Ba cia do Pa ra ná, pre en chi da
por uma su ces são se di men tar com in ter ca la ções
de der ra mes ba sál ti cos.

Já no Ter ci á rio for mou- se a De pres são do Ara -
guaia nas pro xi mi da des do rio ho mô ni mo, onde se
de po si ta ram os se di men tos con ti nen tais da For ma -
ção Ara guaia (Bar bo sa et al., 1966).

2.2 Es tra ti gra fia

A área es tu da da si tua- se em do mí ni os de um Nú -
cleo An ti go (frag men to crus tal), en vol vi do na tec tô -
ni ca bra si lia na, cons ti tu í do por ro chas gnáis si cas e
su pra crus tais do tipo gre ens to ne belt de ida de ar -
quea na e uma se qüên cia vul ca no- se di men tar pa le -
o pro te ro zói ca. Têm- se ain da me tas se di men tos
me so pro te ro zói cos, in tru si vas neo pro te ro zói cas e
as co ber tu ras ce no zói cas.

As uni da des ge o ló gi cas apre sen tam fei ções ca -
rac te rís ti cas de uma evo lu ção po li cí cli ca onde a
mai o ria dos seus ele men tos es tra ti grá fi cos, es tru tu -
rais e mi ne ra ló gi cos ori gi nais fo ram obli te ra dos
pela su per po si ção de vá ri os even tos tec to no- me ta -
mór fi cos atuan tes du ran te sua his tó ria ge o ló gi ca.
Es ses even tos pro du zi ram es tru tu ras de na tu re za e
in ten si da de bas tan te va ri a das, con di ci o na das a
pro ces sos como plu to nis mo, vul ca nis mo, me ta -
mor fis mo e mig ma ti za ção, e ge ra ram pro du tos li to -
ló gi cos com ple xos.

Os da dos ob ti dos nes te es tu do per mi ti ram o re -
co nhe ci men to das prin ci pais fei ções geo tec tô ni -
cas da área e a in di vi du a li za ção das se guin tes uni -
da des: Com ple xo Gra ni tói de- Gnáis si co, Stocks e
Di ques Bá si co- Ul tra bá si cos, Gru po Goi ás Ve lho,
Se qüên cia Ser ra do Can ta ga lo, Com ple xo Or tog -
náis si co, Di ques Bá si cos, Se qüên cia Me ta vul ca -
no-Sedimentar Ani cuns- I ta be raí, Gru po Ser ra Dou -
ra da; Su í te Má fi co- Ul tra má fi ca Ame ri ca no do Bra -
sil, Su í te Ga bro- Dio rí ti ca Ani cuns- San ta Bár ba ra e
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Su í te In tru si va Ita pu ran ga, além de cor pos gra ni tói -
des po si ci o na dos em di fe ren tes ní veis crus tais, di -
ques de di a bá sio e co ber tu ras de tri to- la te rí ti cas e
alu vi o na res.

A fi gu ra 2.2 apre sen ta uma sín te se da es tra ti gra -
fia das fo lhas Goi ás,  San cler lân dia e Mor ro Agu do
de Goi ás.

2.2.1 Com ple xo Gra ni tói de-Gnáissico (Agrgn)

Cor res pon de aos gra ni tói des ho mo gê ne os e/ou
gnais si fi ca dos que com põem o par gra ni to-gre ens -
to ne de Goi ás. Está in se ri do no de no mi na do Nú -
cleo An ti go e está li mi ta do, res pec ti va men te, a oes -
te e a les te, pe las fai xas de do bra men tos Pa ra guai-
 Ara guaia e Bra sí lia.

Esta de no mi na ção foi ini ci al men te uti li za da por
Oli vei ra (1997) e in clui gra ni tos, gra no dio ri tos, to na -
li tos e suas trans for ma ções por me ta mor fis mo re gi -
o nal e di nâ mi co com par ti ci pa ção de ati vi da de hi -
dro ter mal.

Ocu pa ex ten si va men te a mai or par te da área do
pro je to, ocor ren do na por ção nor te da Fo lha San -
cler lân dia, des de o li mi te oes te até seu qua dran te
NE, e aden tra am pla men te nas fo lhas Goi ás e Mor -
ro Agu do de Goi ás (fi gu ra 2.3). Re pre sen ta o em ba -
sa men to e/ou en cai xan te das de mais uni da des
ocor ren tes na área. 

As re la ções de con ta to são tec tô ni cas. Des ta for -
ma os con ta tos com as ro chas do Gru po Goi ás Ve -
lho são as si na la dos atra vés de zo nas de ci sa lha -
men tos dúc teis oblí quos e con tra ci o nais, de alto e
bai xo ân gu los. Com a co ber tu ra me tas se di men tar
(Gru po Ser ra Dou ra da) os con ta tos são con tra ci o -
nais de bai xo ân gu lo e cul mi nam com a for ma ção
de es tru tu ra em nappe tec tô ni co. Já com as ro chas
da Su í te In tru si va Ita pu ran ga são oblí quos e con tra -
ci o nais, de alto ân gu lo. Os con ta tos com os stocks
bá si co- ul tra bá si cos são apa ren te men te dis cor dan -
tes; com os di ques bá si cos são dis cor dan tes, brus -
cos e de ca rá ter in tru si vo.

Este com ple xo exi be gran de nú me ro de aflo ra -
men tos, qua se sem pre sob a for ma de ma ci ços em
re le vo pla no a on du la do e mais res tri ta men te for -
man do ser ras, a exem plo da ser ra dos Dois Ir mãos e 
do mor ro do Chu pa dor, nas quais os aflo ra men tos
são pra ti ca men te con tí nu os. Boas ex po si ções apa -
re cem ao lon go das prin ci pais ro do vias, po rém des -
ta cam- se as da pe drei ra si tu a da na GO- 164, a 26km
a nord es te de Goi ás, da ca cho ei ra das An do ri nhas e 
do bal ne á rio Rio Ver me lho, to das na Fo lha Goi ás.

No cam po, so bre tu do em es ca la de aflo ra men to, 
os ter mos pe tro grá fi cos que com põem esta uni da -

de (gra ni tos, gra no dio ri tos, to na li tos e suas de ri va -
ções) ocor rem in ti ma men te as so ci a dos, guar dan -
do gran de se me lhan ça em seus as pec tos fí si cos,
não per mi tin do que se dis tin ga di fe ren ci a ção acen -
tu a da em suas ca rac te rís ti cas bá si cas de tex tu ra,
es tru tu ra e co lo ra ção, na pas sa gem de um tipo ao
ou tro. En tre tan to nota- se uma re la ti va pre do mi nân -
cia de ro chas to na lí ti cas no sul da área em re la ção
às ro chas gra ni to- gra no dio rí ti cas que pre do mi nam
na por ção nor te, es pe ci al men te na Fo lha Mor ro
Agu do de Goi ás. Ocor rem, so bre tu do, na for ma de
la je dos ma ci ços (foto 3), mui tas ve zes des pro vi dos
de co ber tu ra ve ge tal. 

Os gra ni tos pos su em, em sua mai o ria, cor cin za
a cin za-claro, tex tu ra gra nu lar mé dia a gros sa, lo -
cal men te por fi rói de e es tru tu ra ma ci ça, sen do
cons ti tu í dos pre do mi nan te men te por feld spa tos
po tás si cos (40- 50%), quart zo (25- 30%), pla gio clá -
sio (15- 20%) bio ti ta (5-10%) e por mi ne rais se cun -
dá ri os e aces só ri os como epi do to, se ri ci ta, mus co -
vi ta, car bo na to e opa cos. O pla gio clá sio é re pre -
sen ta do por al bi ta- o li go clá sio. O quart zo ocor re em 
cris tais xe no mór fi cos en tre me a dos aos agre ga dos
de ál ca li- feld spa tos e apre sen ta ex tin ção on du lan -
te quan do de for ma do. Nas va rie da des por fi rói des
a tex tu ra pre do mi nan te é por fi ro blás ti ca, lo cal men -
te apre sen ta- se com tex tu ra por fi ro clás ti ca gros sa
a mui to gros sa e mos tra pór fi ros de feld spa tos po -
tás si cos, em ge ral per tí ti cos e com ge mi na ção po -
lis sin té ti ca cru za da, imer sos em ma triz de gra nu la -
ção mé dia (fo to mi cro gra fi as 1, 2 e 3).

Os gra no dio ri tos têm cor cin za em vá ri as to na li -
da des, tex tu ra gra nu lar mé dia a gros sa e es tru tu ra
ma ci ça e ho mo gê nea. São cons ti tu í dos por pla gio -
clá sio (40- 50%), quart zo (20- 25%), feld spa to po -
tás si co (15- 20%) e bio ti ta (5-10%), se gui dos de mi -
ne rais se cun dá ri os como epi do to, se ri ci ta, mus co -
vi ta e car bo na to. O pla gio clá sio é ta bu lar xe no mór -
fi co a idi o mór fi co, por ve zes ge mi na do e par ci al -
men te saus su ri ti za do. O feld spa to po tás si co é xe -
no mór fi co, in ters ti ci al ao pla gio clá sio e mos tra ge -
mi na ção po lis sin té ti ca cru za da. O quart zo é xe no -
mór fi co e in ters ti ci al aos feld spa tos e por ve zes
apre sen ta ex tin ção on du lan te. A bio ti ta é de cor
ver de, for ma agre ga dos la me la res as so ci a dos a
mus co vi ta e apa re ce mui tas ve zes par ci al men te
clo ri ti za da.

Os to na li tos apre sen tam cor cin za-clara, tex tu ra
gra nu lar mé dia a gros sa e es tru tu ra ma ci ça. Ao mi -
cros có pio re ve lam como mi ne rais es sen ci ais pla -
gio clá sio (50- 55%), quart zo (25- 30%) e bio ti ta (10-
 15%) e como mi ne rais se cun dá ri os mus co vi ta, se ri -
ci ta e epi do to. O pla gio clá sio é qua se sem pre su bi -
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di o mór fi co e apa re ce par ci al men te saus su ri ti za do.
O quart zo é xe no mór fi co e apre sen ta ex tin ção on -
du lan te. A bio ti ta é ver de, for ma agre ga dos la me la -
res, for tui ta men te ori en ta dos e no ge ral as so cia- se
ou está em par te subs ti tu í da por la me las de mus co -
vi ta. (fo to mi cro gra fia 4).

Es ses ti pos pe tro grá fi cos fo ram re la ti va men te
mui to bem pre ser va dos nos even tos geo tec tô ni cos
pos te ri o res, guar dan do para a épo ca atu al um
gran de re gis tro ge o ló gi co dos tem pos ar quea nos.
To da via, al gu mas fai xas lo ca li za das des sa uni da -
de so fre ram re mo bi li za ções, trans for ma ções e in -
ten sas de for ma ções, sen do as mais cons pí cuas e
evi den tes im pres sas pela tec tô ni ca bra si li a na que
ge rou li ne a men tos, fa lhas  e zo nas de ci sa lha men to 
de vá ri as am pli tu des, ali nha das pre fe ren ci al men te
na di re ção nord es te (NE) em con cor dân cia com os
cha ma dos Li  ne a men tos Trans bra si  l ia nos
(Schobbe nhaus Fi lho, 1975b).

O me ta mor fis mo, ao me nos nos ter mos gnáis si -
cos, pa re ce ter atin gi do mé dio a alto grau (fá cies
an fi bo li to; su ge ri do pela pa ra gê ne se quart zo +
feld spa to po tás si co + pla gio clá sio). Ob ser va- se
ape nas leve ori en ta ção mi ne ra ló gi ca, so bre tu do
dos mi ne rais la me la res mi cá ceos, pro mo ven do
uma es tru tu ra ção gnáis si ca pou co des en vol vi da.
En tre tan to, as de for ma ções e trans for ma ções me -
ta mór fi cas mais fa cil men te ob ser vá veis fo ram de
ca rá ter di nâ mi co, com in ten sa ati vi da de hi dro ter -
mal as so ci a da (fo to mi cro gra fia 5), ge ran do ro chas
ca ta clás ti cas/mi lo ní ti cas em seus vá ri os es tá gi os
de de for ma ção. Uma nova as so ci a ção mi ne ral,
cons ti tu í da por quart zo, al bi ta, mi cro clí nio, epi do to, 
clo ri ta e mus co vi ta, re ve la uma pa ra gê ne se de
mais bai xo grau, re sul tan te de um pro ces so re tro -
me ta mór fi co su pe rim pos to.

A as si na tu ra geo fí si ca con cer nen te à mag ne to -
me tria, pela pró pria na tu re za áci da des te Com ple -
xo Gra ni tói de- Gnáis si co, apa re ce bas tan te su a ve e 
ho mo gê nea em re la ção às ou tras uni da des ge o ló -
gi cas. En tre tan to, evi den cia ano ma li as que mar -
cam tra ços e des con ti nui da des es tru tu rais e/ou di -
ques bá si cos que po dem ocor rer em pro fun di da -
de. A cin ti lo me tria as si na la na tu ral men te re le vo de
des ta que exi bin do re al ce cin ti lo mé tri co em re la ção
às ro chas bá si co- ul tra bá si cas da área.

Inú me ras da ta ções efe tu a das por vá ri os mé to dos
em ro chas gra ni to- gnáis si cas da re gi ão de Pi lar, Cri -
xás, Hi dro li na e Goi ás con fir mam ida de ar quea na
para este Com ple xo. Na área cita- se To mazzo li
(1992) que efe tu ou duas da ta ções des sas ro chas na 
re gi ão da ci da de de Goi ás, ob ten do isó cro nas Rb/Sr 
com 2.670 ± 142Ma e 2.669 ± 122Ma.

Pi men tel et al. (1995) ob te ve pelo mé to do Sm-
 Nd, em amos tra co le ta da nas pro xi mi da des de
Uvá, ida de 2.851 ± 180Ma, con fir man do, mais uma
vez, ida de ar quea na. 

Em es ca la bem res tri ta, aflo ran do prin ci pal men -
te nos qua dran tes no ro es te e su des te, res pec ti va -
men te fo lhas San cler lân dia e Goi ás, ocor rem fi nos
veios e pe que nas in tru sões gra ní ti cas cor tan do as
ro chas des ta uni da de, em con ta tos brus cos e fran -
ca men te dis cor dan tes (foto 4). No aflo ra men to LM-
 42, pró xi mo à ser ra Dou ra da, apa re cem pe que nos
blo cos sol tos de gra ni to de cor ro sa da, tex tu ra gra -
nu lar mé dia a gros sa, es tru tu ra ma ci ça, cons ti tu í -
dos do mi nan te men te por feld spa to, quart zo e mus -
co vi ta. O feld spa to po tás si co é ta bu lar, xeno a su bi -
di o mór fi co e mos tra a ge mi na ção po lis sin té ti ca cru -
za da; o pla gio clá sio é ta bu lar idi o mór fi co a su bi di o -
mór fi co e apre sen ta- se ge mi na do se gun do as leis
da Al bi ta e Al bi ta-Carlsbad; mos tra- se saus su ri ti za -
do e par ci al men te subs ti tu í do por pa lhe tas de se ri -
ci ta e agre ga dos mi cro gra nu la res de epi do to. A
bio ti ta ocor re em ra ras la me las es ver dea das a par -
das e está qua se to tal men te clo ri ti za da e/ou mus -
co vi ti za da. Mi ne rais aces só ri os pre sen tes são ti ta -
ni ta, opa cos, zir cão e al la ni ta (fo to mi cro gra fia 6).

2.2.2 Stocks e Di ques Bá si co-Ultrabásicos (Aν)

Na re gi ão em es tu do, en xa mes de di ques e
stocks de ro chas bá si co- ul tra bá si cas, cor tan do os
ter re nos gra ni tói des- gnáis si cos, fo ram re gis tra dos
por To mazzo li (1985 e 1997), To mazzo li et al.
(1986), Kuyumjian (1991 e 1992), Va len te e
Kuyumjian (1993) e Oli vei ra et al. (1997).

To mazzo li (1997) sub di vi diu- os em cin co gru -
pos, as sim dis cri mi na dos:

I - Di ques de an de si tos e me tan de si tos ba sál ti cos
II - Di ques má fi cos
II - Di ques má fi co- ul tra má fi cos
IV - Di ques ul tra má fi cos
V - Stocks má fi co-ultramáficos

Nes te tra ba lho es tas ro chas fo ram agru pa das
em dois con jun tos: a) Cons ti tu í do por cor pos di fe -
ren ci a dos bá si co- ul tra bá si cos, prin ci pal men te ul -
tra bá si cos, de ida de pro va vel men te ar quea na, cor -
re la cio ná veis aos gru pos III, IVe V; e b) Cons ti tu í do
por ro chas bá si cas, pro va vel men te do Pa le o pro te -
ro zói co, cor res pon den te aos gru pos I e II, o qual
será des cri to em ca pí tu lo pos te ri or.

As ro chas do con jun to a apre sen tam am pla dis -
tri bu i ção na por ção nor te da Fo lha San cler lân dia e
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nas fo lhas Go iás e Mor ro Agu do de Go iás. Encon -
tram-se in t ru di  das nas ro chas gra ni  tó i  -
de-gnáissicas, atra vés de con ta tos abrup tos, dis -
pos tos na for ma de di ques ir re gu la res e stocks. Ge -
ral men te a fo li a ção da ro cha hos pe de i ra é dis cor -
dan te da dos di ques (foto 5). Às ve zes, lo cal men te,
ob ser vam-se mar gens de res fri a men to, ou mes mo
al te ra ção me tas so má ti ca, como na re gião do rio do
Índio ou do For te em que no con ta to en tre o di que
de ac ti no li ta xis to e o bi o ti ta gna is se to na lí ti co, de -
sen vol ve ram-se bi o ti ti tos e bi o ti ta xis tos. Os di ques
apre sen tam-se com es pes su ras mé tri cas, nor mal -
men te não ma peá ve is nes ta es ca la, e os stocks são 
de di men sões ma i o res, po den do al can çar com pri -
men to da or dem de 15km, como o ob ser va do a nor -
des te da ci da de de Mor ro Agu do de Go iás. São for -
ma dos por ro chas má fi co-ultramáficas di fe ren ci a -
das e ali nha das pre fe ren ci al men te nas di re ções
NW-SE, N-S e E-W. Este po si ci o na men to se deu
pos si vel men te du ran te o re gi me de tec tô ni ca dis -
ten si va que pos si bi li tou o sur gi men to do Gru po Go -
iás Ve lho.

Os li tó ti pos pre do mi nan tes são me ta cli no pi roxê -
nio hornblen di tos, me ta or to pi ro xe ni tos e me ta bá si -
cas. Nor mal men te as so ci am- se a zo nas de ci sa lha -
men tos e mos tram evi dên ci as de pro ces sos hi dro -
ter mais (ser pen ti ni za ção, tre mo li ti za ção, car bo na -
ti za ção, tal ci fi ca ção).

Os me ta cli no pi roxê nio hornblen di tos apa re cem
prin ci pal men te nos cor pos aflo ran tes na Fo lha Mor -
ro Agu do de Goi ás, onde es tão pre ser va dos como
pods em meio a ro chas ul tra má fi cas com ple ta men -
te trans for ma das por pro ces sos hi dro ter mais. Mos -
tram co lo ra ção ver de-escura, su per fi ci al men te
ama re la da por al te ra ção, tex tu ra gra no blás ti ca, es -
tru tu ra ori en ta da. São com pos tos es sen ci al men te
por hornblen da (65 a 70%), cli no pi roxê nio (8 a
30%) e tre mo li ta (5 a 10%). A hornblen da é ta bu lar,
su bi di o mór fi ca a idi o mór fi ca, ori en ta da, por ve zes
es ti ra da, e de fi ne os pla nos de fo li a ção. O cli no pi -
roxê nio apa re ce como agre ga dos de cris tais, fra tu -
ra dos e xe no mór fi cos, in ters ti ciais ao an fi bó lio. A
tre mo li ta for ma agre ga dos pris má ti cos, nor mal -
men te as so ci a dos à hornblen da. Se cun da ri a men te 
no tam- se cris tais la me la res ou fi bro sos de tal co,
clo ri ta e ser pen ti na e cris tais xe no mór fi cos de oli vi -
na, opa cos, apa ti ta e zir cão.

Os me ta or to pi ro xe ni tos exi bem cor cin za-escuro,
tex tu ra gra nu lar mé dia, es tru tu ra fo li a da e cons ti tu -
em-se es sen ci al men te por or to pi ro xê nio (40 a 50%),
tre mo li ta (20 a 35%), oli vi na (1 a 5%), ser pen ti na (3 a
5%), clo ri ta (10 a 15%), es pi né lio (1 a 5%), tal co (1 a
5%), car bo na to (2%) e opa cos (3 a 5%). O or to pi ro -

xê nio ocor re em gran des cris ta is ta bu la res par ci al -
men te subs ti tu í dos por tre mo li ta ta bu lar ou em fe i xes 
de pris mas aci cu la res. A ser pen ti na apa re ce como
al te ra ção da oli vi na e clo ri ta e tal co como agre ga dos 
la me la res. O es pi né lio é ver de, xe no mór fi co e as so -
cia-se a opa cos (fo to mi cro gra fi as 7 e 8).

As me ta bá si cas pos su em cor ver de-escura com
vê nu las cin za-claras, tex tu ra gra no blás ti ca e es tru -
tu ra ori en ta da e ban da da. São com pos tas pre do mi -
nan te men te por horn blen da, cli no pi ro xê nio e pla gi o -
clá sio; fre qüen te men te mos tram for te epi do ti za ção
e en ri que ci men to em quart zo, car bo na to e tre mo li ta.

As ro chas ul tra bá si cas fo ram trans for ma das em
xis tos mag ne sia nos (ser pen ti ni tos, tre mo li ti tos, clo -
ri ti tos, tal co- clo ri ta xis tos, tre mo li ta- ac ti no li ta xis tos) 
por al te ra ção hi dro ter mal (fo to mi cro gra fia 9). Apre -
sen tam tex tu ras, co res e es tru tu ras va ri a das, em
fun ção da com po si ção, grau de al te ra ção e po si ci -
o na men to em re la ção às fai xas de alto strain das
zo nas de ci sa lha men to.

Se gun do To mazzo li (1997) as ro chas ul tra má fi -
cas te ri am sido ori gi na das a par tir de mag ma ba -
sál ti co, atra vés do fra ci o na men to de grãos cú mu los 
de oli vi na e pi roxê nio.

No mapa mag né ti co de cam po re si du al (fi gu ra
2.4) po de-se ob ser var re le vos mag né ti cos ex pres si -
vos, os qua is re ve lam a pre sen ça de en xa mes de di -
ques e stocks, como os que apa re cem nas re giões
de Uvá, Ca i ça ra e Ri be i rão Gu a rá, na Fo lha Go iás.

Es ses cor pos bá si cos- ul tra bá si cos, po dem re -
pre sen tar uma ge ra ção mais an ti ga, pro va vel men -
te de ida de ar quea na, cor re la ci o ná vel às ro chas
bá si co- ul tra bá si cas do Gru po Goi ás Ve lho (Gre -
ens to ne belt de Goi ás). Esta su po si ção está ba se a -
da no fato de os cor pos ul tra bá si cos es ta rem cor ta -
dos por di ques bá si cos, cu jos da dos geo cro no ló gi -
cos apre sen tam ida des de 2,3 - 2,4Ga (To mazzo li,
1997). Um dos exem plos é o di que de ac ti no li ta xis -
to/ac ti no li ti to aflo ran te pró xi mo ao rio do Ín dio e cor -
ta do por di que de me ta bá si ca mais jo vem, ali nha do 
se gun do a di re ção NE- SW. 

As ro chas ul tra bá si cas dos stocks e di ques
trans for ma das em xis tos mag ne sia nos apre sen -
tam, de uma ma nei ra ge ral, uma pa ra gê ne se me ta -
mór fi ca cons ti tu í da por tal co, clo ri ta, ser pen ti na,
car bo na to e tre mo li ta- ac ti no li ta, tí pi ca da fá cies xis -
to- ver de. Já os me ta pi ro xe ni tos e me ta cli no pi roxê -
nio hornblen di tos mos tram a pa ra gê ne se or to pi -
roxê nio, cli no pi roxê nio, hornblen da, hornblen -
da/tre mo li ta e clo ri ta. A tre mo li ta é um dos mi ne rais
ín di ces da fá cies- xis to ver de, po rém a subs ti tui ção
en tre an fi bó lios pode evi den ci ar even to re tro me ta -
mór fi co da fá cies an fi bo li to para a fá cies xis to- ver -
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Fi gu ra 2.4 – Mapa mag ne to mé tri co da área do pro je to.



de. As ro chas me ta bá si cas são ca rac te ri za das
pela as so ci a ção ac ti no li ta, al bi ta, quart zo e car bo -
na to, que é uma pa ra gê ne se me ta mór fi ca re pre -
sen ta ti va da fá cies xis to- ver de.

Es tu dos li to geo quí mi cos, com base em ele men -
tos mai o res como o pro pos to por Jen sen (1976),
de fi nem para os stocks ul tra má fi cos ten dên cia ko -
ma tií ti ca a to leií ti ca (fi gu ra 2.5). O di a gra ma de
Miya shi ro (1975) con fir ma a na tu re za to leií ti ca para
os stocks de ro chas má fi cas. Es tas ro chas quan do
plo ta das no grá fi co adap ta do por Vil jo en et al.
(1982), en qua dram- se como ko ma tií tos ba sál ti cos
(fi gu ra 2.6). A clas si fi ca ção quí mi ca des tas ro chas
cor res pon dem a ba sal tos, con for me Kuno (1976),
mo di fi ca do por Cox (1980). 

2.2.3 Gru po Go iás Ve lho (Gre ens to ne Belt de
         Go iás)  Agν)

A de no mi na ção Gru po Goi ás Ve lho foi ini ci al -
men te em pre ga da por Dar den ne et al. (1972) para
de si gnar as ro chas bá si co- ul tra bá si cas as so ci a -
das a me tas se di men tos aflo ran tes na re gi ão de
Goi ás- Fai na. Sa bóia (1979) cor re la cio na-o aos gre -
ens to nes belts de Cri xás e Pi lar de Goi ás, e Tei xei ra
(1981) fez uso da de si gna ção de Dar den ne et al.
(op. cit.), sub di vi din do-o em três uni da des (ba sal,
mé dia e de topo) e se pa ran do-o em dois blo cos
(Goi ás e Fai na).

Ain da em 1981, Dan ni et al. uti li zam o ter mo Gre -
ens to ne belt Ser ra de San ta Rita, po rém dis tin guem
uma fai xa de se di men tos lo ca li za da nas pro xi mi da -
des de Goi ás e para a qual su ge rem o nome de Se -
qüên cia Ser ra do Can ta ga lo. 

Re sen de (1997), em es tu dos de de ta lhe nos me -
tas se di men tos aflo ran tes nas cer ca ni as de Goi ás,
sub di vi de- os em qua tro uni da des es tra ti grá fi cas
dis tin tas, e as de no mi na pro vi so ri a men te de A, B, C
e D.

As ro chas má fi cas e ul tra má fi cas do Gru po Goi -
ás Ve lho, bem como as dos Gre ens to ne belt de Cri -
xás, Gua ri nos e Pi lar de Goi ás apre sen tam gran de
va ri e da de li to ló gi ca e so fre ram for tes trans for ma -
ções. Os ti pos de al te ra ções mais fre qüen tes são:
ser pen ti ni za ção, tal ci fi ca ção, car bo na ti za ção, an fi -
bo li ti za ção, clo ri ti za ção, epi do ti za ção e tur ma li ni -
za ção.

No pre sen te tra ba lho de ci diu- se usar o ter mo
Gru po Goi ás Ve lho, ape sar da ine xis tên cia da to po -
ní mia “Goi ás Ve lho”, por ser um nome já con sa gra -
do no meio ge o ló gi co. Pro põe- se, ain da, a di vi são
des ta uni da de em qua tro for ma ções: 1) For ma ção
Cór re go Ma no el Le o cá dio – com pos ta do mi nan te -

men te por ro chas me ta vul câ ni cas ul tra bá si cas; 2)
For ma ção Di go-Digo – re pre sen ta da pre do mi nan -
te men te por me ta vul câ ni cas bá si cas; 3) For ma ção
Li me i ra – for ma da por li to lo gias me tas se di men ta -
res e sub di vi di das em uni da des pe lí ti cas e psa mí ti -
cas; 4) For ma ção Ser ra de San ta Rita – con tem pla -
da por uma se di men ta ção rica em ele men tos fer ro-
 mag ne sia nos e que por sua vez foi sub di vi di da em
duas uni da des (quí mi ca e psa mo- pe lí ti ca). A cor re -
la ção des tas for ma ções com as uni da des de si gna -
das por al guns au to res que tra ba lha ram na re gi ão,
pode ser ob ser va da na fi gu ra 2.7. Para os con glo -
me ra dos, quart zi tos con glo me rá ti cos e quart zi tos
aflo ran tes na ser ra do Can ta ga lo, se guiu- se a de -
no mi na ção su ge ri da por Dan ni et al. (1981) e será
dis cu ti da com mais de ta lhe no item re la ci o na do à
Se qüên cia Ser ra do Can ta ga lo.

Este gru po é ca rac te ri za do por uma evo lu ção
que se ini cia com su ces si vos der ra mes ko ma tií ti -
cos se gui dos por ba sal tos to leií ti cos, com al gu mas
in ter rup ções por se di men ta ção quí mi ca e/ou pe lí ti -
ca, fi na li zan do com a de po si ção das li to lo gias se di -
men ta res.

Es tu dos li to geo quí mi cos des en vol vi dos em li tó ti -
pos ul tra má fi cos con fir mam sua na tu re za ko ma tií ti -
ca. Os re la ti vos às ro chas má fi cas in di cam as cen -
dên cia to leií ti ca (fi gu ra 2.6) com al gu ma pre sen ça
no cam po cal ci al ca li no (fi gu ra 2.8). No di a gra ma
de clas si fi ca ção das ro chas má fi cas (fi gu ra 2.9),
es tas são plo ta das nos cam pos dos ba sal tos e dos
an de si tos; es tu dos com pa tí veis com To mazzo li
(1985) que con clui de modo aná lo go.

As for ma ções do Gru po Goi ás Ve lho dis tri bu em-
 se numa fai xa alon ga da, do ex tre mo-sudoeste da
Fo lha Mor ro Agu do ao ex tre mo-sudeste da Fo lha
Goi ás (fi gu ra 2.3), com lar gu ra que va ria de 3 a
10km. Seus li mi tes in ter nos e ex ter nos, bem como,
en tre suas for ma ções en con tram- se em con ta to ex -
clu si va men te tec tô ni co, atra vés de ex pres si vas zo -
nas de ci sa lha men to.

Foi- lhe  atri bu í da ida de ar quea na com base nas
suas re la ções com os ter re nos gra ni tói de- gnáis si -
cos de ida de ar quea na e com os di ques bá si cos
pa le o pro te ro zói cos que o cor tam. Uma aná li se
geo cro no ló gi ca K/Ar (To mazzo li, 1992) so bre ac ti -
no li ta re ve lou ida de de 1.274 ± 32,9Ma, pro va vel -
men te re la ci o na da a re fle xo de even tos tec to no- ter -
mais so bre este gru po.

A geo quí mi ca, par tin do dos se di men tos de cor -
ren te, ge rou car to gra mas de dis tri bu i ção de Cu,
Pb, Zn, Ni, Co, Cr e As (fi gu ras 2.10 a 2.16) que, em
ter mos re gi o nais, mos tram, para a mai o ria dos ele -
men tos, a ca rac te ri za ção de um re le vo geo quí mi co
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Fi gu ra 2.5 – Di a grama tri an gu lar para stocks ul tra má fi cos.

Fi gu ra 2.6 – Clas si fi ca ção dos ko mat iítos e ro chas cor re la tas do Gru po On verwatch.



– 22 –

P
ro g

ram
a Le van ta m

en tos G
eológ

i cos B
ási cos d

o B
ra sil



– 23 –

SD.22- Z- C- II (Morro Agudo de Goiás) SD.22- Z- C-V (Goiás)
SE.22- X- A- II (San clerlân dia)

Fi gu ra 2.8 – Di a grama AFM para as ro chas má fi cas.

Fi gu ra 2.9 – Clas si fi ca ção das ro chas má fi cas.
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Fi gu ra 2.10 – Dis tri bu i ção de co bre em se di men to de cor ren te.
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Figura 2.10 - DISTRIBUIÇÃO DE COBRE EM SEDIMENTO DE CORRENTE
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Fi gu ra 2.11 – Dis tri bu i ção de chumbo em se di men to de cor ren te.
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Figura 2. 11 - DISTRIBUIÇÃO DE CHUMBO EM SEDIMENTO DE CORRENTE
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Fi gu ra 2.12 – Dis tri bu i ção de zinco em se di men to de cor ren te.
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Figura 2.12 - DISTRIBUIÇÃO DE ZINCO EM SEDIMENTO DE CORRENTE
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Fi gu ra 2.13 – Dis tri bu i ção de ní quel em se di men to de cor ren te.
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Fi gu ra 2.14 – Dis tri bu i ção de cobalto em se di men to de cor ren te.
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Fi gu ra 2.15 – Dis tri bu i ção de cromo em se di men to de cor ren te.



– 30 –

Pro grama Le van ta men tos Geológi cos Bási cos do Bra sil

Fi gu ra 2.16 – Dis tri bu i ção de arsênio em se di men to de cor ren te.



bas tan te dis tin to, para este gru po. A as si na tu ra
geo quí mi ca do ar sê nio (fi gu ra 2.16) é evi den ci a da
prin ci pal men te na por ção no ro es te do Gru po Goi -
ás, onde aflo ram as li to lo gias da For ma ção Ser ra de 
San ta Rita.

O mapa mag ne to mé tri co des ta ca lon go ali nha -
men to que acom pa nha o po si ci o na men to des te
gru po (fi gu ra 2.4), prin ci pal men te nas suas por -
ções cen tral e su des te.

Um seg men to des te gru po foi in di vi du a li za do no
li mi te no ro es te da Fo lha San cler lân dia, per fa zen do
cer ca de 22km2, cu jos do mí ni os es ten dem- se para
a fo lha vi zi nha (Fa zen da Nova). Suas me lho res ex -
po si ções ocor rem ao lon go da ro do via GO- 326 no
tre cho com pre en di do en tre a ser ra Dou ra da e o li -
mi te oes te da fo lha. A por ção ma pea da alo ja- se em
ter re nos ar quea nos do mi na dos por gnais ses e
stocks de ro chas má fi co- ul tra má fi cas, es tan do a
sul en co ber ta por me tas se di men tos do Gru po Ser -
ra Dou ra da. Os con ta tos com es tas uni da des são
tec tô ni cos. Com pre en dem me ta vul câ ni cas má fi -
co- ul tra má fi cas, nor mal men te trans for ma das por
ação de pro ces sos hi dro ter mais. São re pre sen ta -
das por an fi bo li tos, tal co- clo ri ta xis tos, tal co xis tos,
clo ri ta xis tos, além de quart zo- bio ti ta xis tos, mus co -
vi ta- clo ri ta- quart zo xis tos e mus co vi ta quart zi tos.
Apre sen tam- se do bra dos (foto 6), ci sa lha dos, fa tia -
dos e im bri ca dos en tre si. São fre qüen te men te en -
tre cor ta dos por vê nu las e veios de quart zo, e in je -
ções de ma te ri al peg ma tói de com pos san ças di -
ver sas. Não raro ob ser va- se tam bém boxworks de
sul fe tos de fer ro com ple ta men te oxi da dos. Nas
pro xi mi da des do con ta to com as ro chas do Gru po
Ser ra Dou ra da fo ram ob ser va das ro chas quart zo-
 feldspá ti cas, al te ra das, fi nas e for te men te ci sa lha -
das que po dem ser in ter pre ta das como oriun das
de gnais ses dos ter re nos gra ni to-gre ens to ne ou de
me ta vul câ ni cas áci das.

Um clo ri ta- tre mo li ta- hornblen da xis to re pre sen -
tan te de um pro tó li to de com po si ção ul tra bá si ca foi
a úni ca amos tra des ta uni da de sub me ti da a aná li se 
pe tro grá fi ca. Apre sen ta cor ver de-escura, tex tu ra
ne ma to le pi do blás ti ca, es tru tu ra fo lia da e com põe-
 se es sen ci al men te de hornblen da (42%), tre mo li ta
(25%), clo ri ta (25%), tal co (5%) e opa cos (3%). A
hornblen da é de cor ver de com há bi to pris má ti co
ta bu lar e as so cia- se a pris mas de tre mo li ta. O tal co
for ma agre ga dos la me la res in ters ti ciais aos an fi bó -
lios. Os mi ne rais opa cos são xe no mór fi cos e es tão
par ci al men te oxi da dos. 

Ain da re pre sen tan do seg men tos des te gru po fo -
ram iden ti fi ca das duas pe que nas áre as (fi gu ra
2.3), si tu a das no ex tre mo-oeste da Fo lha Goi ás.

Apre sen tam- se como tes te mu nho es tru tu ral
(klippe) e es ten dem- se para a fo lha vi zi nha (Ju ça -
ra). Tra ta- se de se ri ci ta- clo ri ta- quart zo xis to se me -
lhan te aos xis tos da uni da de psa mo- pe lí ti ca da For -
ma ção Ser ra de San ta Rita.

Tan to os da dos dos le van ta men tos ae ro geo fí si -
cos como os do geo quí mi co não mos tram cor re la -
ções dis cri mi nan tes en tre esta uni da de e o Gru po
Goi ás Ve lho.

2.2.3.1 For ma ção Cór re go Ma no el Le o cá dio 
            (Aml)

É re pre sen ta da pre do mi nan te men te por ro chas
me ta vul câ ni cas ul tra bá si cas. Dis tri bui- se des de a
ci da de de Goi ás, onde se ma ni fes ta sob a for ma
de es trei tas fai xas en vol ven do ro chas das de mais
for ma ções do Gru po Goi ás Ve lho, até as ime di a -
ções de Bue nolân dia, lo cal em que re ve la mai or
área aflo ran te. Uma ou tra fai xa apa re ce cru zan do
o rio Fer rei ra, na re gi ão de no mi na da Ca pe la (fi gu -
ra 2.17).

As pri mei ras re fe rên ci as às ro chas des ta for ma -
ção são atri bu í das a Dar den ne et al. (1972) e Dan ni
et al. (1973). A par tir do fi nal da dé ca da de 70 fo ram
des mem bra das do Gru po Ara xá e in ter pre ta das
como a uni da de ba sal de uma se qüên cia do tipo
gre ens to ne belt (Sa bóia, 1979), con cei to este acei -
to até os dias atu ais.

Ex ce len tes aflo ra men tos ex põem- se ao lon go do 
cór re go Ma no el Leo cá dio, onde po dem ser ob ser -
va das es tru tu ras pri má ri as como pil low la vas (foto
7) e spi ni fex (foto 8) e toda sua va ri e da de li to ló gi ca,
ra zão pela qual este lo cal foi es co lhi do para re pre -
sen tar a área - tipo des sa for ma ção.

É com pos ta por me ta vul câ ni cas ul tra bá si cas re -
pre sen ta das por xis tos mag ne sia nos, ser pen ti ni -
tos, clo ri ti tos, clo ri ta xis tos e tre mo li ti tos. Su bor di na -
da men te são no ta das in ter ca la ções de clo ri ta-
 quart zo xis tos, me ta chert fer rí fe ro, me ta chert gra fi -
to so, fi li tos e fi li to gra fi to so. Den tre os di ver sos li tó ti -
pos des ta for ma ção são des cri tos, a se guir, os mais 
fre qüen tes.

Tre mo li ti tos – Mos tram cor ver de, es tru tu ra ma ci -
ça e cons ti tu em- se es sen ci al men te por tre mo li ta
(80%), clo ri ta (10%) e opa cos (10%). A tre mo li ta
ocor re em fei xes de pris mas aci cu la res ou preen -
chem es tru tu ras ri pi for mes, alon ga das, en tre cor ta -
das en tre si, ca rac te ri zan do tex tu ra spi ni fex. A clo ri -
ta com põe agre ga dos la me la res in ters ti ciais ao an -
fi bó lio. Mi ne rais opa cos são xe no mór fi cos e es tão
as so ci a dos a tre mo li ta, nos bor dos das es tru tu ras
alon ga das. (fo to mi cro gra fia 10).
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Ser pen ti ni tos – Apre sen tam cor cin za-esverdea-
da es cu ra com man chas aver me lha das por al te ra -
ção, tex tu ra fina e es tru tu ra fo lia da. Ser pen ti na
(80%), tal co (15%) e opa cos (5%) são os mi ne rais
es sen ci ais. O tal co ma ni fes ta- se em agre ga dos la -
me la res in ters ti ciais aos agre ga dos de ser pen ti na.
Mi ne rais opa cos en con tram- se par ci al men te oxi -
da dos e es ti ra dos se gun do os pla nos da fo li a ção.
Pe lí cu las de hi dró xi do de fer ro ama re lo a ver me lho,
en vol vem os agre ga dos de ser pen ti na e tal co. (fo -
to mi cro gra fi as 11 e 12).

Clo ri ti tos – Exi bem cor ver de es cu ra, tex tu ra le pi -
do blás ti ca, es tru tu ra ma ci ça e con sis tem es sen ci -
al men te em clo ri ta em agre ga dos de fi nís si mas pa -
lhe tas.

Tal co- car bo na to- clo ri ta xis tos – Pos su em cor
cin za-esbranquiçado, tex tu ra le pi do blás ti ca, es -
tru tu ra fo lia da e en con tram- se to tal men te trans for -
ma dos por pro ces sos de al te ra ção hi dro ter mal.
Cons ti tu em- se por tal co (65%), car bo na to (25%),
clo ri ta (0,5%) e opa cos (5%). O tal co apa re ce
como agre ga dos la me la res en tre me a dos por mi -
nús cu los cris tais rom boé dri cos de car bo na to. A
clo ri ta é la me lar e in ters ti ci al ao tal co e os opa cos
são xe no mór fi cos.

Clo ri ta-tremolita/ac ti no li ta xis tos – Estas ro chas
são for ma das es sen ci al men te por tre mo li ta/ac ti no -
li ta (95%) e clo ri ta (5%). Pos su em cor ver de- acin -
zen ta da, tex tu ra ne ma to blás ti ca e es tru tu ra fo li a da. 
A tre mo li ta/ac ti no li ta apa re ce sob a for ma de pris -
mas alon ga dos, cris ta is pris má ti cos-tabulares e em 
fe i xes de pris mas aci cu la res com ple o cro ís mo de
in co lor a ver de-pálido. A clo ri ta for ma agre ga dos
la me la res in ters ti ci a is aos an fi bó li os. Mi ne ra is opa -
cos são ra ros e es tão par ci al men te oxi da dos.

Nor mal men te os li tó ti pos que com põe esta for -
ma ção so fre ram pro ces sos de for ma ci o nais di fe -
ren ci a dos ge ran do ro chas ex tre ma men te mi lo ni ti -
za das (zo nas da alto strain), ve ri fi can do- se po rém, 
lo cais com pou ca ou ne nhu ma de for ma ção, como
na de sem bo ca du ra do cór re go Ma no el Leo cá dio,
onde fo ram iden ti fi ca das es tru tu ras do tipo pil low
la vas em ac ti no li ta- tre mo li ta xis to (foto 7), tex tu ra
spi ni fex em tre mo li ti to (foto 8) e tex tu ras cu mu lí ti -
cas em ser pen ti ni tos. Es tru tu ras apa ren te men te
de dis jun ção po lie dral são des cri tas por di ver sos
au to res (To mazzo li, 1985; Sa bóia, 1979; e Tei xei ra
et al., 1985).

De vi do à in ten sa de for ma ção que afe ta par te
des ta for ma ção é di fí cil uma es ti ma ti va pre ci sa de
sua es pes su ra que, se gun do di ver sos au to res (Te i -
xe i ra, 1985 e To maz zo li, 1985), va ria de 60m a
2.000m.

As ro chas ul tra bá si cas des te gru po po dem ser
re pre sen ta das por pa ra gê ne ses en vol ven do ser -
pen ti na, tal co, clo ri ta, tre mo li ta, car bo na to e quart -
zo. Re sul tam de vá ri as re a ções (Wink ler, 1977),
com par ti ci pa ção de H2O e CO2, pres são e tem pe -
ra tu ra em con di ções me ta mór fi cas de bai xo grau,
fá cies xis to ver de.

2.2.3.2 For ma ção Di go-Digo (Add)

Dis tri bui- se em três fai xas alon ga das se gun do a
di re ção NW-SE (fi gu ra 2.17) nas ime di a ções dos
cór re gos Di go- Di go e Li mei ra e a su des te da ser ra
do Can ta ga lo. A de mai or di men são lo ca li za- se a
NE da ci da de de Goi ás, sen do atra ves sa da em sua
por ção me di a na pelo cór re go Di go- Di go, nas pro xi -
mi da des de sua bar ra com o rio Ver me lho. Nes se
seg men to essa uni da de ex põe uma gran de va ri e -
da de li to ló gi ca e bons aflo ra men tos, ra zão pela
qual op tou- se pela de no mi na ção Di go- Di go para
esta for ma ção, além des te já ser um nome bas tan te
di vul ga do no meio ge o ló gi co da Re gi ão Cen tro-
 Oes te. Bons aflo ra men tos são tam bém ob ser va dos 
na lo ca li da de de São Se bas ti ão (JD- 108), onde
ocor rem már mo res e ro chas me ta vul câ ni cas bá si -
cas, e no cór re go Li mei ra (JD- 289), lo cal em que se
no tam me ta ba sal tos.

En con tra- se em con ta to tec tô ni co, atra vés de
zo nas de ci sa lha men to con tra ci o nal de alto ân gu -
lo, com li to lo gias das for ma ções Cór re go Ma no el
Leo cá dio e Li mei ra e com a Se qüên cia Ser ra do
Can ta ga lo. 

De vi do às de for ma ções pro du zi das por fe nô me -
nos tec to no- es tru tu rais é di fí cil pre ci sar sua es pes -
su ra real, po rém na re gi ão do cór re go Di go- Di go
sua es pes su ra apa ren te é es ti ma da em tor no de
1.500m.

É re pre sen ta da por me ta vul câ ni cas bá si cas tais
como me ta ba sal tos, me ta ba si tos e xis tos bá si cos
(ac ti no li ta- tre mo li ta- quart zo xis tos, clo ri ta- quart zo
xis tos, e clo ri ta- quart zo xis tos car bo na ta dos). Su -
bor di na da men te ma ni fes tam- se tal co- clo ri ta xis tos, 
me ta tu fos feldspá ti cos, for ma ções fer rí fe ras, me ta -
cherts, me ta pe li tos gra fi to sos, do lo mi tos e me ta vul -
câ ni cas in ter me diá ri as.

Me ta ba sal tos – Pos su em cor ver de com to na li da -
des aver me lha das quan do al te ra dos, tex tu ra ne ma -
to blás ti ca fina e es tru tu ra fo lia da, e dis tri bu em- se
prin ci pal men te no cór re go Li mei ra (JD- 289), onde
acham- se pre ser va dos fe no cris tais de pla gio clá sio
e amíg da las pree chi das por quart zo (dru sas) (foto
9). São cons ti tu í dos por tre mo li ta- ac ti no li ta (39%),
hornblen da (30%) em cris tais pris má ti cos ori en ta -
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dos, e pla gio clá sio (10%) xe no mór fi co, for man do
agre ga dos in ters ti ciais a an fi bó lios; são os mi ne rais
es sen ci ais. Quart zo (5%) xe no mór fi co po li go nal as -
so cia- se ao pla gio clá sio, e bio ti ta (5%) par da en con -
tra- se ori en ta da e par ci al men te clo ri ti za da. O epi do -
to (5%) é gra nu lar e xe no mór fi co e for ma agre ga dos. 
Mi ne rais opa cos xe no mór fi cos e ti ta ni ta são os aces -
só ri os pre sen tes. Fe no cris tais de pla gio clá sio e
amíg da las pre en chi das com dru sas de quart zo são
pre ser va dos em al gu mas amos tras.

Me ta ba si tos – Mos tram cor ver de-clara, tex tu ra
gra no blás ti ca fina e es tru tu ra fo lia da. Cons ti tu em-
 se do mi nan te men te por hornblen da (70%), clo ri ta
(10%) e epi do to (10%). A hornblen da é ver de, ori -
en ta da e ta bu lar (fo to mi cro gra fia 13); a clo ri ta apa -
re ce em agre ga dos la me la res e o epi do to é gra nu -
lar. O quart zo (05%) é neo for ma do como cris tais
po li go nais in ters ti ciais ao an fi bó lio e está as so ci a -
do ao pla gio clá sio (05%). Opa cos, ti ta ni ta e zir cão
são os mi ne rais aces só ri os pre sen tes. 

Xis tos Bá si cos – Estas li to lo gias acham- se ge ral -
men te mi lo ni ti za das e apre sen tam cor ver de-clara
com ní veis es cu ros, tex tu ra gra no le pi do blás ti ca
mui to fina e es tru tu ra fo lia da. São for ma das do mi -
nan te men te por ac ti no li ta- tre mo li ta, hornblen da,
clo ri ta, quart zo, pla gio clá sio, epi do to e car bo na to.

De vi do apre sen tar- se bas tan te rico em mi ne rais
me tá li cos (pi ri ta, pir ro ti ta e pentlan di ta) men ci o na-
 se aqui o aflo ra men to JD- 285, lo ca li za do na bar ra
do cór re go Di go- Di go com o rio Ver me lho, onde
ocor re, su bor di na da men te às ro chas má fi cas des -
ta for ma ção, ca ma da mé tri ca de me ta chert gra fi to -
so de cor cin za-escuro, com vê nu las es bran qui ça -
das, tex tu ra gra no blás ti ca fina e es tru tu ra fo lia da.

No lei to do cór re go Di go- Di go, a cer ca de 2km
aci ma de sua bar ra com o rio Ver me lho, aflo ra ro -
cha de cor ver de-claro, cons ti tu í da es sen ci al men te 
de clo ri ta, con ten do frag men tos (em tor no de 1mm)
ar re don da dos e an gu lo sos de quart zo e feld spa to
se ri ci ti za do, tra tan do- se, pro va vel men te, de tufo de 
com po si ção in ter me diá ria.

Pró xi mo à nas cen te do cór re go Di go- Di go aflo ra
pe que na len te de me ta cal cá rio do lo mí ti co de cor
cin za, com vê nu las cla ras in ter ca la das. Exi be tex -
tu ra cris ta loblás ti ca fina, es tru tu ra fo lia da e com -
põe- se es sen ci al men te de car bo na to (72%), quart -
zo, se ri ci ta e opa cos.

Os xis tos bá si cos apre sen tam a se guin te pa ra gê -
ne se: ac ti no li ta- tre mo li ta, hornblen da, clo ri ta, quart -
zo, pla gio clá sio, epi do to e car bo na to; que é a mais
ca rac te rís ti ca des ta uni da de. É tí pi ca da zona da clo -
ri ta, da fá cies xis to- ver de. O me ta ba sal to apre sen tou
a pa ra gê ne se tre mo li ta + ac ti no li ta + hornblen da +

pla gi oclá sio + quart zo + bio ti ta + epi do to, que ca -
rac te ri za fá cies xis to- ver de, zona da bio ti ta.

2.2.3.3 For ma ção Li me i ra (Al)

Esta de no mi na ção é su ge ri da para es pe ci fi car
os me tas se di men tos aflo ran tes a no ro es te e les te
da ci da de de Goi ás. É sub di vi di da em duas uni da -
des (pe lí ti ca e psa mí ti ca) que cor res pon dem, res -
pec ti va men te, às uni da des A e B da Se qüên cia Me -
tas se di men tar es tu da da por Re sen de e Jost (1997)
(fi gu ra 2.7).

Uni da de Pe lí ti ca (Al1) – Ca rac te ri za-se por uma
as so ci a ção de fi li tos, fi li tos gra fi to sos/car bo no sos,
clo ri ta- quart zo xis tos, car bo na to- quart zo xis tos,
cia ni ti tos, me ta cherts e for ma ções fer rí fe ras, dis -
pos ta sob a for ma de fai xas alon ga das se gun do a
di re ção NW-SE (fi gu ra 2.17). A de mai or di men são
lo ca li za- se a les te da ci da de de Goi ás, na bor da
nord es te da ser ra de São Fran cis co ou Can ta ga lo,
onde sua es pes su ra, se gun do Re sen de (1997), va -
ria de 300m a 1.000m. Duas fai xas me no res apa re -
cem a NW de Goi ás e SE de Bue nolân dia, sen do
uma de las atra ves sa da pelo cór re go Li mei ra (nome 
su ge ri do para a for ma ção), onde se no tam ex ce len -
tes aflo ra men tos tan to des ta uni da de quan to da
uni da de psa mí ti ca. Ro chas des ta uni da de são ain -
da ob ser va das a NW de Bue nolân dia, nas ime di a -
ções da bar ra do cór re go Mar za gão, su do es te e
nord es te da ser ra da Can ji quei ra.

Seus con ta tos com as for ma ções cór re go Ma no -
el Leo cá dio e Di go- Di go, com a Se qüên cia Ser ra do 
Can ta ga lo e com as li to lo gias do Gru po Ser ra Dou -
ra da são nor mal men te tec tô ni cos (zona de ci sa lha -
men to dúc til com pres si va de alto ân gu lo), po den -
do, en tre tan to, mos trar con ta tos tran si ci o nais como 
os que são ob ser va dos na par te nord es te da ser ra
da Can ji quei ra, NW de Bue nolân dia.

Os fi li tos e os fi li tos gra fi to sos/car bo no sos são as
ro chas pre do mi nan tes des ta uni da de. Os fi li tos
gra fi to sos/car bo no sos, que ocu pam pre fe ren ci al -
men te a par te ba sal e se ma ni fes tam como in ter ca -
la ções cen ti mé tri cas para o topo, mos tram cor cin -
za- es cu ro a pre ta, gra nu la ção mui to fina, fo li a ção
pe ne tra ti va pro e mi nen te e ge ral men te cre nu la da, e 
com põem- se pre do mi nan te men te de quart zo e se -
ri ci ta, além do ma te ri al gra fi to so/car bo no so pro pri -
a men te dito. Os fi li tos, mais fre qüen tes na par te do
topo, apre sen tam cor cin za- chum bo a mar rom-
 aver me lha do, tex tu ra gra no blás ti ca fina a le pi do -
blás ti ca e fo li a ção pe ne tra ti va fre quen te men te cre -
nu la da. Cons ti tu em- se por cris tais xe no mór fi cos de 
quart zo e pla gio clá sio, for man do fi nas ban das al -
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ter na das com la me las de mus co vi ta e se ri ci ta, de fi -
nin do a fo li a ção prin ci pal.

Gra fi ta xis tos e clo ri ta- quart zo xis tos as so ci am- se
a zo nas de ci sa lha men tos. Os clo ri ta- quart zo xis tos
exi bem cor ver de- cla ro a ver de- es cu ro, man chas
aver me lha das de hi dró xi do de fer ro e ban das ri cas
em quart zo al ter na das com fi nas ban das de clo ri ta e
se ri ci ta, evi den ci an do a fo li a ção prin ci pal. Ao mi -
cros có pio re ve lam tex tu ra gra no blás ti ca fina a le pi -
do blás ti ca, es tru tu ra fo lia da e quart zo, clo ri ta, mus -
co vi ta e se ri ci ta como mi ne rais es sen ci ais. O quart -
zo ocor re em agre ga dos de cris tais es ti ra dos, frag -
men ta dos, im bri ca dos en tre si, com for te ex tin ção
on du lan te e ori en ta dos se gun do o pla no da fo li a ção. 
Clo ri ta, mus co vi ta e se ri ci ta for mam agre ga dos la -
me la res in ters ti ciais aos mo sai cos de quart zo.

Cia ni ti tos de cor cin za- cla ro, es tru tu ra ma ci ça
for ma dos pre do mi nan te men te por cris tais pris má ti -
co- ta bu la res de cia ni ta, aflo ram sob a for ma de len -
te mé tri ca in ter ca la da nos fi li tos, pró xi mo ao cór re -
go Li mei ra, a apro xi ma da men te 2,5km a NW de
Goi ás.

In ter ca la ções de for ma ções fer rí fe ras e me ta -
cherts são fre qüen tes. Pró xi mo à bar ra do cór re go
Pa dre Ar nal do foi in di vi du a li za da uma pe que na
área onde es tas ro chas são mais abun dan tes.
Apre sen tam cor cin za-avermelhada com man chas
ver me lhas in ter ca la das, tex tu ra gra no blás ti ca fina
a mé dia e es tru tu ra mi li me tri ca men te ban da da,
com fai xas cla ras ri cas em quart zo e fai xas es cu ras
ri cas em óxi do de fer ro.

Uni da de Psa mí ti ca (Al2) – Con sis te em se ri ci ta
quart zi tos, mus co vi ta-quartzo xis tos, mus co vi ta-
 clo ri ta- quart zo xis tos e quart zi tos ar co sia nos. Tem
apro xi ma da men te 200m de es pes su ra e suas prin -
ci pais áre as de ocor rên cia (fi gu ra 2.17) si tu am- se a
NW de Goi ás, dis pos tas sob a for ma de fai xas alon -
ga das NW-SE, nor mal men te em con ta to com as ro -
chas da For ma ção Cór re go Ma no el Leo cá dio, da
Uni da de Pe lí ti ca e da For ma ção Di go- Di go, por
meio de zo nas de ci sa lha men to. Ocu pa tam bém a
par te sul da ser ra da Ca ti ta (NE de Goi ás), onde
está em con ta to tec tô ni co com ro chas da For ma -
ção Cór re go Ma no el Leo cá dio e do Com ple xo Gra -
ni to- Gnáis si co. Aflo ra tam bém na re gi ão da ser ra
da Can ji quei ra onde apre sen ta con ta to tran si ci o nal
com a Uni da de Pe lí ti ca.

Os mus co vi ta- quart zo xis tos e os mus co vi ta- clo -
ri ta- quart zo xis tos apre sen tam co res va rian do de
cin za- cla ro a cin za-esverdeado, es tru tu ra fo lia da e
ocor rem as so ci a dos aos se ri ci ta quart zi tos. Mos -
tram tex tu ra gra no blás ti ca fina a le pi do blás ti ca e
quart zo, mus co vi ta, clo ri ta e se ri ci ta como mi ne rais

es sen ci ais. O quart zo en con tra- se for te men te re -
cris ta li za do, com ex tin ção on du lan te e for man do
mo sai cos de cris tais po li go ni za dos, em ge ral tan -
gen ciais en tre si. A mus co vi ta é la me lar e ocor re ori -
en ta da e de for ma da. A clo ri ta for ma agre ga dos la -
me la res ori en ta dos se gun do a fo li a ção mi lo ní ti ca e
a se ri ci ta for ma agre ga dos de pa lhe tas.

Os quart zi tos ar co sia nos apre sen tam cor cin za
com grâ nu los es bran qui ça dos, tex tu ra gra no blás ti -
ca fina a mé dia, es tru tu ra ori en ta da e cons ti tu em- se 
pre do mi nan te men te por quart zo, feld spa to po tás -
si co, pla gio clá sio, se ri ci ta, mus co vi ta e bio ti ta. O
quart zo é xe no blás ti co, está frag men ta do, mos tra
for te ex tin ção on du lan te e for ma mo sai cos de sub -
grãos e frag men tos im bri ca dos en tre si. O feld spa -
to po tás si co ocor re como grãos ar re don da dos, fra -
tu ra dos, com ge mi na ção po lis sin té ti ca cru za da,
en vol vi dos por frag men tos de cris tais de quart zo. O 
pla gio clá sio é xe no mór fi co e os mi ne rais mi cá ceos
(se ri ci ta, mus co vi ta e bio ti ta) ocor rem como agre -
ga dos la me la res de fi nin do os pla nos de fo li a ção.

A uni da de pro pos ta cor res pon de à Uni da de B
de Re sen de e Jost (1997) e apre sen ta as se guin tes
pa ra gê ne ses: (1) se ri ci ta+mus co vi ta+clo ri -
ta+quart zo, que é a mais fre qüen te e re pre sen ta a
fá cies xis to- ver de, zona da clo ri ta; e (2) quart zo +
felspa to po tás si co (mi cro clí nio) + pla gio clá sio ± se -
ri ci ta ± mus co vi ta + bio ti ta, que pode ser con si de -
ra da como fá cies- xis to ver de, zona da bio ti ta.

2.2.3.4 For ma ção Ser ra de San ta Rita (Asr)

Esta pro po si ção é su ge ri da para de si gnar as ro -
chas me tas se di men ta res aflo ran tes a SW de Fai na
(fi gu ra 2.17), cor res pon den tes ao Blo co de Fai na,
con for me de fi ni ção de Tei xei ra (1981). Os tra ba -
lhos de cam po, as so ci a dos aos es tu dos pe tro grá fi -
cos per mi ti ram sub di vi dí- la em duas uni da des : (1)
Quí mi ca – cons ti tu í da por fi li tos, clo ri ta- quart zo xis -
tos, do lo mi tos, me ta cherts, me ta cherts fer ru gi no -
sos e man ga ne sí fe ros, e for ma ção fer rí fe ra; e (2)
Psa mo-Pelítica – ca rac te ri za da por se ri ci ta- clo ri ta-
 quart zo xis tos e se ri ci ta quart zi tos com in ter ca la -
ções len ti cu la res de me ta cherts e xis tos pe lí ti cos.
As prin ci pais li to lo gias des ta for ma ção su ge rem
um am bi en te de po si ci o nal ma ri nho de pla ta for ma
rasa e de bai xa ener gia.

Es tas ro chas me tas se di men ta res, pelo seu alto
teor em mi ne rais fer ro mag ne sia nos, pro va vel men te 
ti ve ram as for ma ções ba sais do Gru po Goi ás Ve lho
como for ne ce do ras de ma te ri al para sua cons ti tu i -
ção. Es ten dem- se ao lon go das ser ras da Can don -
ga e de San ta Rita, si tu a da a NW de Fai na, como
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uma am pla fai xa com ori en ta ção SE- NW, en cai xa -
da tec to ni ca men te em ro chas do Com ple xo Gra ni -
tói de- Gnáis si co, atra vés de ex pres si vas zo nas de
ci sa lha men to dúc teis de bai xo ân gu lo, ge ra das por 
uma tec tô ni ca con tra ci o nal. Con ta ta- se tam bém,
tec to ni ca men te, com as ro chas ul tra má fi cas da
For ma ção Cór re go Ma no el Leo cá dio, como se ob -
ser va a sul de Je ro a qua ra e na bor da sul da fai xa.
Na re gi ão do rio Fer rei ra, su des te da ser ra San ta
Rita, o con ta to com as ro chas gnáis si cas se dá atra -
vés de uma zona de ci sa lha men to ge ra da por uma
fa lha trans cor ren te dex tral.

Nes ses me tas se di men tos ob ser vam- se do bras
re cum ben tes, aper ta das e as si mé tri cas, e sua es -
pes su ra foi es ti ma da como su pe ri or a 1.300m (Dan -
ni et al., 1981).

Uni da de Qu í mi ca (Asr1) – Aflo ra ao lon go da bor -
da su do es te das ser ras de San ta Rita e da Can don -
ga, sob a for ma de um sin for me in ver ti do, e é en vol -
vi da por clo ri ta-quartzo xis tos da Uni da de Psa -
mo-Pelítica, atra vés de fa lha.

Fi li tos, clo ri ta-quartzo xis tos, me ta cherts, for ma -
ções fer rí fe ras e do lo mi tos são as ro chas pre do mi -
nan tes. Os fi li tos, com pos tos es sen ci al men te por
quart zo, clo ri ta e se ri ci ta, e nor mal men te as so ci a -
dos aos clo ri ta-quartzo xis tos, apre sen tam-se ge -
ral men te al te ra dos, com cor mar rom-avermelhada
e fo li a ção bem mar ca da e fre qüen te men te cre nu la -
da. Os clo ri ta-quartzo xis tos apre sen tam cor cin za-
es ver de a da, fo li a ção bem mar can te, tex tu ra gra no -
le pi do blás ti ca e ca rac te ri zam-se por in ter ca la ções
rít mi cas en tre fa i xas de cor cin za-clara, ri cas em
quart zo, e fa i xas es ver de a das com pos tas pre do mi -
nan te men te por clo ri ta. Em furo de son da gem, re a -
li za do pela Mi ne ra ção Ge ni pa po, com cer ca de
70m de pro fun di da de, lo ca li za do pró xi mo ao cór re -
go do Ma ca co, no ta-se ro cha me ta pe lí ti ca al te ra da, 
de cor ver me lha, fo li a da e com in ter ca la ções mé tri -
cas de me ta chert man ga ne sí fe ro e do lo mi to. 

Os do lo mi tos (foto 10) apa re cem como es pes sas
len tes e apre sen tam tex tu ra fina, es tru tu ra ori en ta da e 
ban da da, e mos tram car bo na to e quart zo como
cons ti tuin tes prin ci pais, e, su bor di na da men te, pla -
gio clá sio, clo ri ta, se ri ci ta e opa cos. O car bo na to
ocor re em mo sai co de cris tais rom boé dri cos e xe no -

mór fi cos. O quart zo é xe no mór fi co, in ters ti ci al ao car -
bo na to e tam bém ocor re como mo sai cos de cris tais
po li go ni za dos. Clo ri ta e se ri ci ta ocor rem em la me las
e pa lhe tas ori en ta das e os mi ne rais opa cos es tão dis -
pos tos ale a to ri a men te (fo to mi cro gra fia 14).

Os re sul ta dos ana lí ti cos efe tu a dos em duas
amos tras acham- se con ti dos na ta be la 2.1.

Es tas duas amos tras fo ram tam bém ana li sa das
por di fra ção de Raios-X, ob ten do- se os se guin tes
re sul ta dos: 
• Amos tra JD-194 – Do lo mi ta (pre do mi nan te),

quart zo (tra ços), gru po das mi cas (tra ços).
• Amos tra JD-283 – Do lo mi ta (pre do mi nan te),

quart zo (su bor di na do), gru po da mica (tra ços) e
gru po da clo ri ta (tra ços).
A as so ci a ção mi ne ra ló gi ca do lo mi ta + quart zo +

clo ri ta + se ri ci ta, re sul tou do me ta mor fis mo re gi o nal,
equi va len te à fá cies xis to- ver de, zona da clo ri ta.

Os me ta cherts são pro va vel men te se di men tos
de ori gem quí mi ca e ocor rem in ter ca la dos len ti cu -
lar men te aos me ta pe li tos des ta uni da de. Ge ral -
men te são man ga ne sí fe ros e/ou fer rí fe ros, apre -
sen tan do al ter nân cia en tre ban das cla ras cen ti mé -
tri cas, ri cas em quart zo, e ban das ver me lhas, ri cas
em mag ne ti ta e he ma ti ta, ou man ga nês.

For ma ções fer rí fe ras (óxi do de fer ro mai or que
30%) são fre qüen tes, mos tram cor ver me lha, tex tu -
ra gra no loblás ti ca fina a mé dia, es tru tu ra fo lia da e
ban da da e cons ti tu em- se do mi nan te men te por
quart zo (65%) e óxi dos de fer ro (35%). O quart zo é
xe no mór fi co, for ma mo sai cos de cris tais po li go ni -
za dos, tan gen ciais en tre si, e mos tra ex tin ção on -
du lan te mo de ra da. Os óxi dos de Fe são xe no mór fi -
cos a su bi di o mór fi cos e ten dem a se con cen trar em 
ban das, in ter ca la das aos mo sai cos de quart zo.

Uni da de Psa mo- Pe lí ti ca (Asr2) – Expõe-se nas
por ções ex ter nas das ser ras de San ta Rita e Can -
don ga e no li mi te NW da Fo lha Goi ás, onde fo ram
in di vi du a li za das duas fai xas ex pres si vas com di re -
ção NW-SE (fi gu ra 2.17). É for ma da por me tas se di -
men tos re pre sen ta dos pre do mi nan te men te por se -
ri ci ta- clo ri ta- quart zo xis tos e se ri ci ta quart zi tos.

Os se ri ci ta- clo ri ta- quart zo xis tos (foto 11) são se -
me lhan tes aos da uni da de des cri ta aci ma, po rém,
nor mal men te, mos tram- se com mai or teor de quart -
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Amos tra SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 Fe2O3 FeO P2O3 MnO P.Fogo H2O

JD- 194 6,7 1,1 18,5 27,5 0,08 0,63 não-
de tec ta do 0,46 1,6 não-

de tec ta do 0,67 42,7 >0,1

JD- 283 34,1 0,24 13,0 20,3 0,16 0,07 não-
de tec ta do 1,0  1,4 não-

de tec ta do 0,34 30,1 >0,1

Ta bela 2.1 –  Re sul ta dos quí mi cos (em %) dos do lo mi tos da Uni da de Quí mi ca da For ma ção San ta Rita.



zo. Em lâ mi nas del ga das nota- se al ter nân cia en tre
ban das quart zo sas e clo rí ti cas, tex tu ra gra no le pi -
do blás ti ca e es tru tu ra fo lia da e mi cro do bra da.
Cons ti tu em- se es sen ci al men te de quart zo (59%)
sob a for ma de mo sai co de cris tais, ora tan gen -
ciais, ora im bri ca dos en tre si, e com for te ex tin ção
on du lan te. Se ri ci ta (20%) e clo ri ta (15%) ocor rem
as so ci a das em agre ga dos la me la res, ori en ta dos e
de for ma dos em mi cro e me so do bras. Mi ne rais
opa cos es tão re mo bi li za dos e par ci al men te al te ra -
dos a hi dró xi dos de fer ro.

Os quart zi tos apre sen tam cor cin za-claro, tex tu -
ra gra no blás ti ca fina, es tru tu ra fo lia da e cons ti tu -
em- se por quart zo e se ri ci ta. Amos tra de quart zi to
fer ru gi no so co le ta da em ga rim po au rí fe ro na fa zen -
da Mon jo lo apre sen ta a se guin te cons ti tu i ção:
quart zo (68%), opa cos (25%), se ri ci ta (5%) e sí li ca
crip to cris ta li na (2%). (fo to mi cro gra fia 15).

Inter ca la ções len ti cu la res de me ta pe li tos de cor
cin za-clara, me ta cherts e me ta cherts fer ru gi no sos,
apa re cem nes ta uni da de.

As ro chas en con tram- se, em ge ral, al te ra das e
trans for ma das por pro ces sos hi dro ter mais. As -
sim, a ine xis tên cia de es tru tu ras e da mi ne ra lo gia
pré- me ta mór fi ca di fi cul ta a de ter mi na ção da li to lo -
gia ori gi nal. Pos si vel men te tra ta- se de cherts ar gi -
lo sos ri cos em ele men tos fer ro mag ne sia nos, os
quais fo ram me ta mor fi za dos na fá cies xis to- ver de, 
zona da clo ri ta.

2.2.4 Se qüên cia Ser ra do Can ta ga lo (Asc)

Esta de no mi na ção foi uti li za da por Dan ni et al.
(1981) para ca rac te ri zar a se qüên cia de me tas se -
di men tos que re co brem, atra vés de uma dis cor -
dân cia ero si va, as ro chas má fi co-ultramáficas e
me tas se di men tos por eles de no mi na dos de Gre -
ens to ne belt Ser ra de San ta Rita. Te i xe i ra (1981) e
Te i xe i ra et al. (1984) pre fe rem con si de rar es tes me -
tas se di men tos como par te da uni da de de topo do
gre ens to ne belt (Gru po Go iás Ve lho) (fi gu ra 2.7).

To mazzo li (1985) des cre ve sei xos de clo ri ta-
 quart zo xis to no me ta con glo me ra do in tra for ma ci o -
nal aflo ran te no lei to do rio Ver me lho, den tro da ci -
da de de Goi ás, co nhe ci do no meio ge o ló gi co como 
Con glo me ra do Ca rio qui nha, e con sid er a, com este
ar gu men to, que esta se qüên cia se ria uma uni da de
à par te do gre ens to ne belt. Res sal ta ain da o fato de
os con ta tos en tre es tas uni da des ge o ló gi cas se rem 
por fa lhas de em pur rão NW-SE e a gran de va ri a ção
da es pes su ra dos me tas se di men tos (50m a 1km).
Tam bém Re sen de (1997a) em es tu do so bre a se -
qüên cia me tas se di men tar do gre ens to ne belt, se -

pa ra as ro chas aflo ran tes na ser ra do Can ta ga lo,
dos de mais me tas se di men tos, por in ter mé dio de
uma zona de fa lha.

Nes te tra ba lho uti li zou- se a de no mi na ção Gru po
Goi ás Ve lho para re pre sen tar as ro chas do gre ens -
to ne belt e ado tou- se a ter mi no lo gia Se qüên cia Ser -
ra do Can ta ga lo (Dan ni et al., 1981), para de si gnar
os me tas se di men tos aflo ran tes na ser ra ho mô ni ma, 
sub di vi din do- os, em con so nân cia com Re sen de
(1997a), em duas uni da des: uma cons ti tu í da por
quart zi tos con glo me rá ti cos, com len tes de me ta -
con glo me ra dos po li mí ti cos in tra for ma ci o nais; e ou -
tra com pos ta por se ri ci ta quart zi tos, com va ri a ções
para mus co vi ta- quart zo xis tos.

Es ses me tas se di men tos en con tram- se en cai xa -
dos no Gru po Goi ás Ve lho atra vés de zona de ci sa -
lha men to con tra ci o nal de alto ân gu lo, en vol vi dos
por um bra quis sin for me in ver ti do.

Uni da de 1 – Ocor re no flan co su des te da ser ra
de Can ta ga lo ou São Fran cis co sob a for ma de fai -
xa alon ga da de di re ção NW-SE, (fi gu ra 2.17). Sua
es pes su ra é de apro xi ma da men te 250m e en con -
tra- se so to pos ta às ro chas me taul tra bá si cas da
For ma ção Cór re go Ma no el Leo cá dio, atra vés de
uma zona de ci sa lha men to con tra ci o nal dúc til de
alto ân gu lo. O con ta to com a Uni da de 2 é tran si ci o -
nal, com os quart zi tos con glo me rá ti cos gra dan do
para quart zi tos mi cro con glo me rá ti cos, quart zi tos
gros sos e se ri ci ta quart zi tos.

Os quart zi tos con glo me rá ti cos e me ta con glo -
me ra dos apre sen tam clas tos de quart zo (pre do -
mi nan te), clo ri ta xis tos e cherts (ra ros), de di men -
sões va ri á veis, su bar re don da dos, es ti ra dos e dis -
per sos numa ma triz de se ri ci ta quart zi to de cor
cin za cla ro.

O me ta con glo me ra do apre sen ta- se com abun -
dan tes clas tos de quart zo es ti ra dos (foto 12) e com
até 25cm de com pri men to por 5cm de lar gu ra. Os
clas tos de clo ri ta xis to (foto 13) são su bar re don da -
dos, de cor ver de e com até 4cm em seu com pri -
men to (Lx). Se gun do Dan ni et al. (1981) a ma triz
quart zí ti ca con tém pi ri ta de trí ti ca e ouro.

Uni da de 2 – Apre sen ta uma dis tri bu i ção mais
am pla, em re la ção à Uni da de 1, ocu pan do a ma i or
par te da ser ra do Can ta ga lo (fi gu ra 2.17). É ca rac -
te ri za da por se ri ci ta quart zi tos, ge ral men te es -
bran qui ça dos, com to na li da des ró se as e ró -
seo-claras, tex tu ra gra no blás ti ca fina a gra no le pi -
do blás ti ca e es tru tu ra ori en ta da. Qu an do rico em
se ri ci ta mos tra-se fo li a do e às ve zes trans for ma do
em se ri ci ta-quartzo xis to, po den do no tar-se a al -
ter nân cia de ban das mi li mé tri cas quart zo sas e mi -
cá ce as.
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Além de seu con ta to com a For ma ção Cór re go
Ma no el Leo cá dio, es tas ro chas en con tram- se tam -
bém em con ta to com as for ma ções Li mei ra e Di go-
 Di go atra vés de zo nas de ci sa lha men to dúc til de
alto ân gu lo.

Os se di men tos ru dá ceos e are no sos des ta se -
qüên cia fo ram pro va vel men te de po si ta dos por um
com ple xo sis te ma flu vi al de ca nais anas to mo sa dos 
que se for ma ram so bre as ro chas do Gru po Goi ás
Ve lho.

A as sem bléia for ma da por quart zo + mus co vi ta + 
clo ri ta + fuchsi ta de fi ne um me ta mor fis mo na fá cies
xis to- ver de, zona da clo ri ta.

2.2.5 Com ple xo Ortog náis si co (APgn)

Com pre en de os “gna is ses tí pi cos, fi na men te
ban da dos” de Dan ni et al. (1973), Dar den ne et
al.(1981) e Si mões (1984) que os in clu í ram como
li tó ti pos do Gru po Ara xá. Pena et al. (1975) e
Schob be nha us et al. (1975b,1982) en qua dra ram
os gna is ses a sul da ser ra Dou ra da no Com ple xo
Ba sal. Sil ve i ra e Sá (1987) agru pa ram es tas ro -
chas no Com ple xo Gnáis si co. Fuck et al. (1994),
Pi men tel et al. (1996), de no mi na ram es ses gna is -
ses de “Horn blen da Gna is ses de San cler lân dia”
de ori gem íg nea, que se es ten dem, para oes te,
até a re gião de Bom Jar dim de Go iás, for man do
com as se qüên ci as me ta vul ca no-sedimentares
de Ja u pa ci, Are nó po lis e Bom Jar dim de Go iás, o
Arco Mag má ti co de Go iás, de ida de ne o pro te ro -
zói ca.

Nes te tra ba lho ado ta- se o ter mo Com ple xo Or -
tog náis si co para os gnais ses ban da dos bi mo dais
que ocor rem a sul da ser ra Dou ra da, ul tra pas san do 
os li mi tes da Fo lha San cler lân dia, equi va len te, em
par te, aos or tog nais ses do Arco Mag má ti co de Goi -
ás, di fe rin do dos au to res aci ma quan to à sua evo lu -
ção. Ad mi te- se, que es tes gnais ses se jam mais an -
ti gos (Pa le o pro te ro zói co?/Ar quea no?) por abri ga -
rem se qüên cias su pra crus tais ti das como da mes -
ma ida de (Ani cuns- I ta be raí, Jau pa ci, Are nó po lis e
Bom Jar dim de Goi ás). As ida des neo pro te ro zói cas 
es ta ri am re fle tin do os úl ti mos even tos tec to no- me -
ta mór fi cos que atin gi ram esta vas ta re gi ão.

Os gnais ses ban da dos, do bra dos e po li de for -
ma dos ocu pam a mai or par te da área que, a par tir
do cen tro da Fo lha San cler lân dia, es ten dem- se
para sul, ul tra pas san do os li mi tes do pro je to, li mi -
tan do- se a oes te pelo rio Far tu ra e a les te pe las ca -
be cei ras do cór re go da Água Cla ra e ri bei rão Boa
Es pe ran ça, na re gi ão do Li mo ei ro. Hos pe dam vá ri -
os cor pos má fi co- ul tra má fi cos len ti cu la ri za dos,

com com pri men to de, no má xi mo, 500m, e lar gu ra
de apro xi ma da men te 200m, por ta do res de ver mi -
cu li ta, pro va vel men te co ge né ti cos com os cor pos
de Man ga bal I e II e Ame ri ca no do Bra sil. Abri gam,
ain da, por tec tô ni ca dúc til- rúp til, im por tan tes fai xas 
da Se qüên cia Me ta vul ca no- se di men tar  Ani cuns-
Ita be raí, bem como gra ni tói des de di men sões va ri -
a das do tipo Ara goi â nia.

São ro chas de gra nu la ção va ri á vel (mé dia a
gros sa), cor cin za-escuro, ban da das com ní veis
cla ros e es cu ros, cons ti tu í dos de mi ne rais fél si cos
(quart zo, feld spa to) e má fi cos (bio ti ta, hornblen da). 
Este ban da men to é iden ti fi ca do em amos tra de
mão, ou em es ca la de se mi de ta lhe, como por
exem plo, en tre Ade lân dia e Sil volân dia, onde atin -
gem até 300m de área aflo ran te.

É co mum a pre sen ça de mo bi li za dos quart zo-
 feldspá ti cos (foto 14) atri bu í dos a pro ces sos tec to -
no- me ta mór fi cos mais jo vens (Neo pro te ro zói co?).

Suas me lho res ex po si ções ocor rem ao lon go
dos cor tes da ro do via GO- 164, no tre cho en tre as
ci da des de São Luís de Mon tes Be los e San cler lân -
dia, e des ta para Ani cuns, GO- 326, prin ci pal men te
em uma pe drei ra lo ca li za da às mar gens da ro do via
(LM- 355).

As aná li ses pe tro grá fi cas mos tram que es sas ro -
chas são cons ti tu í das do mi nan te men te por pla gio -
clá sio (oli go clá sio/an de si na), quart zo, feld spa to
po tás si co, hornblen da e bio ti ta. (fo to mi cro gra fia
16). Es tes dois úl ti mos mi ne rais va ri am de lo cal
para lo cal po den do, em si tu a ções ex tre mas, um
de les fi car au sen te. A tex tu ra é gra no blás ti ca mé -
dia a gra no ne ma to blás ti ca e fo lia da. O pla gio clá sio 
ocor re em cris tais ta bu la res idi o mór fi cos a su bi di o -
mór fi cos, ge mi na dos se gun do a leis da Al bi ta e
Abi ta- Carlsbad e, às ve zes, zo na dos. O feld spa to
po tás si co é xe no mór fi co e mos tra ge mi na ção po lis -
sin té ti ca cru za da. O quart zo é xe no mór fi co, in ters ti -
ci al ao pla gi clá sio e exi be ex tin ção on du lan te mo -
de ra da. A hornblen da é ver de, ta bu lar e ocor re ori -
en ta da e as so ci a da a agre ga dos la me la res de bio -
ti ta par da. O epi do to é gra nu lar e as so cia- se aos
mi ne rais má fi cos. Opa cos, ti ta ni ta, apa ti ta e zir cão
são os mi ne rais aces só ri os.

A as sem bléia mi ne ra ló gi ca pla gio clá sio
(olig./and.); ± feld spa to po tás si co; ± bi o ti ta; ± horn -
blen da re ve la um me ta mor fis mo de grau mé dio, fá -
cies an fi bo li to.

As va ri a ções com po si ci o nais, prin ci pal men te
en tre o pla gio clá sio, quart zo e feld spa to po tás si co,
per mi ti ram clas si fi car os prin ci pais li tó ti pos como
gnais ses to na lí ti cos, gra no dio rí ti cos, dio rí ti cos e
gra ní ti cos, em or dem de cres cen te de abun dân cia.
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A clas si fi ca ção, baseada na plotagem de
elementos maiores e traço (figuras 2.18, 2.19 e
2.20), permiente enquadrar  os or tog nais ses como
de com po si ção ba sál ti ca- an de sí ti ca até tra qui- an -
de sí ti ca, com pequenas variações. As rochas do
Complexo Gra ni tói de- Gnáis si co dis tri bu em- se pre -
fe ren ci a men te no campo do riólito com algumas
invasões para os domínios de rio da ci to- da ci to;
con subs tan cian do a di fe ren ci a ção química entre
estes gnaisses, ni ti da men te bimodais (fél si co- má fi -
co) a sul da serra Dourada e pra ti ca men te ho mo gê -
ne os ao norte da citada serra. Con tra ri a men te, os
dados li to geo quí mi cos (figura 2.21) mostram que
os gnaisses po si ci o na dos ao norte da serra
Dourada apre sen tam curva de dis tri bu i ção de
elementos ter ras- ra ras se me lhan tes aos or tog nais -
ses do sul. Este diagrama possui curvas de dis tri -
bu i ção com ausêcia de anomalia de Eu conforme o
padrão dos TTG’s arqueanos (Taylor e McLennan,
1985).

Os dados gra vi mé tri cos dis po ní veis também
reforçam a se me lhan ça dos terrenos gnáis si cos,
tanto a norte quanto a sul da serra Dourada. Ambos
fazem parte de uma crosta mais delgada a oeste,
em oposição a uma crosta espessada a leste (veja
Relatório Temático de Geofísica).

A idade desta unidade ainda não se encontra
bem definida. Segundo Pimentel et al. (1991),
Pimentel e Fuck (1992) e Pimentel et al. (1996) estas 
rochas são cor re la cio ná veis às que ocorrem na
região oeste do estado de Goiás (e.g. gnaisses
Are nó po lis, Matrinxã e San cler lân dia) e cujas
idades variam entre 940Ma a 895Ma, formando,
junto com as se qüên cias me ta vul ca no- se di men ta -
res de Ipo rá- Amo ri nó lis, Jaupaci, Are nó po lis e Bom 
Jardim de Goias, e gra ni tói des diversos, o Arco
Magmático de Goiás, de idade neo pro te ro zói ca.

Nilson et al. (1997) ao estudarem o corpo má fi -
co-ultramáfico acamadado de Americano do
Brasil, dataram também os gnaisses en ca i xan tes,
que revelaram idades modelo TDM entre 1,0 Ga e
1,1 Ga. Esses autores admitem serem tais gnaisses 
se me lhan tes aos da região oeste do estado de
Goiás, também cor re la ci  o ná ve is ao Arco
Magmático de Goiás.

Pimentel e Fuck (1992) citam os litótipos in ten sa -
men te de for ma dos do Gnaisse Ribeirão, que
ocorrem embutidos por processos tec tô ni cos na
Seqüência Me ta vul ca no-sedimentar de Are nó po -
lis, como tendo idades entre o Arqueno e o Pa le o -

pro te ro zói co. As idades cal cu la das em relação ao
manto depletado (TDM) é de 3,0Ga. Datações iso -
crô ni cas de Rb-Sr e Pb-Pb indicam idades em torno 
de 1,8Ga. Os autores acima in te pre tam que esses
gnaisses re pre sen tam um fragmento alóctone da
crosta antiga, po si ci o na do entre rochas mais novas 
por processos tec tô ni cos.

No presente trabalho admite-se que os or tog -
nais ses, que ocorrem re gi o nal men te, têm idade se -
me lhan te à dos Gnaisse Ribeirão, ou seja, ar quea -
na- pa le o pro te ro zói ca. Esta idade seria coerente
com o modelo proposto neste trabalho e con subs -
tan cia do por dados li to geo quí mi cos, ae ro geo fí si -
cos e es tru tu rais, que indicam evolução destes
termos sobre crosta siálica. As idades neo pro te ro -
zói cas, até aqui de ter mi na das estariam re fle tin do a
atuação de processos tec to no- ter mais que foram
res pon sá veis pela atual es tru tu ra ção desta região.

2.2.6 Diques Bá si cos (Pβ)

Diques de rochas básicas, cortando rochas do
Complexo Gra ni tói de-Gnáissico, são fre qüen tes na 
parte cen tro-oeste de Goiás, es ten den do-se desde 
as ime di a ções da cidade de Goiás até Crixás,
tendo sido objeto de estudos de Tomazzoli (1985 e
1997), Tomazzoli et al. (1986), Kuyumjian (1991 e
1992) e Oliveira et al. (1997). Dentro da área atu al -
men te em estudo suas melhores ex po si ções lo ca li -
zam-se na Folha Morro Agudo de Goiás, onde
mostram es pes su ras bastante variáveis, chegando 
a atingir dimensões su pe ri o res a 100m, e se
estendem por dezenas de qui lô me tros, de forma
des con tí nua, devido aos des lo ca men tos pro du zi -
dos por folhas trans cor ren te de direção NE-SW, ca -
rac te ri za dos por estreitas zonas de ci sa lha men to
de mo vi men ta ção pre do mi nan te men te dextral. Os
diques po si ci o nam-se pre fe re ci al men te segundo
as direções NS-N10°W, N45°W e E-W. Nas pro xi mi -
da des de Bu e no lân dia notam-se diques de
diabásio de direção NE-SW cortando sericita quart -
zi tos do Grupo Goiás Velho (JD-176 e JD-177).

Os corpos de maiores dimensões foram in di vi du -
a li za dos a partir da análise das variações do relevo
em imagens de satélite e de in ter pre ta ção de fo to -
gra fi as aéreas con ven ci o nais (escala 1:60.000),
enquanto os demais foram car to gra fa dos a partir
de trabalhos an te ri o res e neste le van ta men to
geológico. Apre sen tam- se ver ti ca li za dos, em
contato brusco com as rochas en cai xan tes e cor -
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Fi gu ra 2.18 – Clas si fi ca ção das ro chas gnáis si cas.

Fi gu ra 2.19 – Clas si fi ca ção dos gnais ses dos com ple xos Gra ni tói de-Gnáissico e Ortog náis si co.
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Fi gu ra 2.20 – Ro chas gnáis si cas e or tog nais ses em di a gra ma de clas si fi ca ção de vul câ ni cas.

Fi gu ra 2.21 – Dis tri bu i ção dos ele men tos ter ras- ra ras (ETR) nos gnaisses.



res pon dem ao Grupo II e parte dos grupos I e III, da
divisão proposta por Tomazzoli (1997) para os
diques e stocks má fi co- ul tra má fi cos aflo ran tes
nesta região.

São re pre sen ta dos por rochas que variam com -
po si ci o nal e tex tu ral men te desde diabásios até
gabros, ga bro- no ri tos e noritos. Os diabásios apre -
sen tam cor ver de- es cu ro, textura su bo fí ti ca,
estrutura maciça e cons ti tu em- se do mi nan te men te
por pla gio clá sio e minerais máficos (fo to mi cro gra -
fia 17). O pla gio clá sio (26 a 52%) aparece como
cristais pris má ti cos, ri pi for mes, geminados
segundo as leis da Albita, Albita-Carlsbad e Pe ri clí -
nio e está envolvido pelos minerais máficos. O or to -
pi roxê nio (15 a 30%) é tabular, anédrico e as so cia-
 se a cristais tabulares de hornblen da verde (10 a
30%). Uralita, tremolita ac ti no li ta, sericita, epidoto,
quartzo, titanita, biotita e opacos completam a mi -
ne ra lo gia. Os produtos se cun dá ri os estão re la ci o -
na dos a alteração hi dro ter mal.

Os cor res pon den tes de gra nu la ção média a
grossa (gabros, ga bro- no ri tos e noritos) são comuns 
e apre sen tam coloração cin za- es cu ra. Clino e or to -
pi roxê nios, pla gio clá sio e hornblen da ocorrem
como minerais es sen ci ais (fo to mi cro gra fia 18). À se -
me lhan ça dos diabásios, processos de ura li ti za -
ção/tre mo li ti za ção nos minerais máficos e saus su ri -
ti za ção nos pla gio clá sios estão re la ci o na dos a
alteração hi dro ter mal e/ou re tro me ta mor fis mo.

Nor mal men te não apre sen tam de for ma ção, à
exceção dos locais onde são sec ci o na dos pelas
zonas de si sa lha men tos NE-SW.

Quando me ta mor fi za da, prin ci pal men te em
zonas de ci sa lha men to, a as so ci a ção mi ne ra ló gi ca
hornblen da, pla gio clá sio, biotita, epidoto e quartzo
pode ser con si de ra da de fácies an fi bo li to (Winkler,
1977). Os diques máficos confirmam a natureza to -
leií ti ca, conforme estudos de Tomazzoli et al.
(1986). Os dados químicos, quando plotados no
gráfico de Kuno (1976), mostram com po si ção se -
me lhan te à dos basaltos.

O le van ta men to ae ro mag né ti co realizado pelo
Projeto Geofísico Bra sil-Canadá (PGGC) mostra
extensos ali nha men tos mag né ti cos, ori en ta dos
segundo a direção E-W e WNW-ESE, marcando a
Me ga fle xu ra dos Pirineus. A parte ocidental destas
feições en con tra-se dentro dos limites da Folha
Morro Agudo de Goiás e cor res pon de a diques de
diabásio com es pes su ras in fe ri o res a 20m
(Pinheiro, 1995). Os demais diques, apesar de

apre sen ta rem maior espessura e direção variáveis
(N-S a N60°W), não foram re gis tra dos pelo le van ta -
men to ae ro mag né ti co, razão pela qual sus pe i ta-se
que os diques descritos nesta unidade podem ter
sido gerados em di fe ren tes épocas e que somente
estudos es pe cí fi cos (li to ge o quí mi ca e ge o cro no lo -
gia) poderiam levar a um melhor en ten di men to
destas rochas.

Diques de rochas básicas trans for ma das em an -
fi bo li tos são raros, de pequena dimensão e alguns
en con tram- se sec ci o na dos e des lo ca dos pelos
diques de diabásio (JO-04, sul de Morro Agudo de
Goiás).

Datações K-Ar em diques de andesito e me tan -
de si to basáltico, lo ca li za dos a sul de Morro Agudo
de Goiás, foram efetuadas por Tomazzoli (1997) e
revelaram idades de 2.400Ma.

2.2.7 Se qüên cia Me tavul ca no- Se di men tar
         Ani cuns-Itaberaí (Pai)

Esta unidade engloba as rochas an te ri or men te
mapeadas na área, parcial ou to tal men te como
Grupo Araxá no Projeto Goiânia II (Pena, et al.,
1975), Seqüência Mossâ me des (Simões, 1984 e
Barbosa, 1987) e Seqüência Ani cuns- I ta be raí
(Barbosa, 1987), conforme proposta de Lacerda
Filho & Oliveira (1995). Na Folha Itaberaí, vizinhas a
leste, Araújo et al. (1997) di vi dem- na em dois
conjuntos: Or to de ri va do Bá si co- Ul tra bá si co e Pa -
ra de ri va do. Neste trabalho, adota-se a sub di vi são
em: a) Unidade Me ta vul câ ni ca Má fi co-Ultramáfica
e b) Unidade Me tas se di men tar.

Re gi o nal men te esta seqüência ocorre como
faixas estreitas e ir re gu la res formando uma
estrutura em arco, onde um dos segmentos se
inicia nas pro xi mi da des da cidade de Au ri lân dia
(oeste) com con ve xi da de na altura da cidade de
Mossâ me des (norte), in fle tin do para sul até a
cidade de Edealina.

Na Folha San cler lân dia ocupa extensas áreas
em forma de faixas tabulares estreitas, oca si o nal -
men te ir re gu la res, seg men ta das, comumente
subpa ra le li za das. Na porção oes te- su do es te cons -
ta ta- se a presença de várias faixas de direção N-S
e NE-SW que, na região cen tro- nor te da folha, se
unem para formar um segmento de direção E-W,
paralelo à serra Dourada. Outra faixa inicia-se no
limite sul, edi fi can do a estreita serra de São Luís de
Monte Belos que, à medida que avança em direção
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nor te- nor des te, é re pre sen ta da por vários
segmentos que en con tram- se na região a sul- su -
des te da cidade de Mossâ me des com a faixa que
bordeja a serra Dourada, dando origem a uma
estrutura regional em forma de “Z”. A partir deste
local sua área de ocor rên cia é estendida, tendo
como limites a serra Dourada (norte) e a borda
oeste do corpo má fi co- ul tra má fi co de Anicuns
(Sul). Outro segmento de forma irregular ocupa
apro xi ma da men te 52km2 da porção S-SE da Folha
San cler lân dia, con ti nu a da para sul em direção à
cidade de Fir mi nó po lis. No ex tre mo-sudeste da
Folha Goiás ocupa uma área de apro xi ma da men te
3km2, sendo re pre sen ta da do mi nan te men te por
me tas se di men tos.

Os contatos com as unidades ge o ló gi cas li mí tro fes 
são em geral tec tô ni cos, re ti lí neos e marcados por
falhas do tipo trans cor ren tes e/ou trans pur rões.
Contatos normais são raros e foram ob ser va dos
somente na porção sudoeste da Folha San cler lân dia. 
Em razão da forte atuação de processo in tem pé ri cos
e da forte de for ma ção tectônica, há, em vários locais,
a presença de milonitos alterados di fi cul tan do a
separação destas rochas su pra crus tais dos gnaisses 
per ten cen tes aos terrenos mais antigos.

Esta seqüência é re pre sen ta da por uma grande
variedade li to ló gi ca, en vol ven do uma mis ce lâ nia de
rochas de origem vulcânica, química e se di men tar.
Em nível de aflo ra men to o arranjo destes litótipos é
muito irregular e complexo, di fi cul tan do, na escala
do presente trabalho, a in di vi du a li za ção de su bu ni -
da de, em função das altas taxas de de for ma ção su -
pe rim pos tas, com fre qüen tes im bri ca men tos, do -
bra men tos e es ti ra men tos de graus variados, pro -
por ci o nan do uma di ver si da de de termos li to ló gi cos.
Some-se a este quadro complexo a atuação de um
forte processo de in tem pe ris mo, que pro por ci o na
um maior grau de di fi cul da de para a distinção das
unidade em zonas de contato mi lo ni ti za das. Assim,
em razão das condições acima, somadas as ca rac -
te rís ti cas destas as so ci a ções li to ló gi cas quanto à
origem, me ta mor fis mo e de for ma ção, foi possível
se pa rá- las em duas unidade: A – Unidade Me ta vul -
câ ni ca Má fi co-Ultramáfica, formada por me ta vul ca -
ni tos mi lo ni ti za dos, an fi bo li tos, epidoto an fi bo li tos,
granada an fi bo li tos, bio ti ta- clo ri ta xistos, se ri ci ta-
 quart zo- clo ri ta xistos, epi do to- mus co vi ta- quart zo-
 hornblen da xistos, tre mo li ta- ac ti no li ta xistos, clo ri ti -
tos e tal co- clo ri ta- an to fi lita xistos; e B – Unidade Me -
tas se di men tar, re pre sen ta da por gra na da- mi ca

xistos feldspá ti cos, cia ni ta- quart zo xistos, se ri ci ta-
 clo ri ta- quart zo xistos, quar ti zi tos micáceos (QT),
me tas se di men tos síl ti co- ar gi lo sos, quart zi tos fer ru -
gi no sos (FF), quart zi tos man ga ne sí fe ros, mármores
cal cí ti cos (MM), me ta cherts e grafita xistos.

A) Unidade Me ta vul câ ni ca Má fi co-Ultramáfica –
Sob esta de no mi na ção pro cu rou- se agrupar as
rochas me ta vul câ ni cas de com po si ção má fi co- ul -
tra má fi ca e seus produtos hi dro ter ma li za dos que
ocorrem in ter ca la dos e/ou im bri ca dos por toda a
unidade, quer sejam car to gra fá veis ou não na
escala deste trabalho.

Uma única área deste conjunto, com apro xi ma da -
men te 40km2, foi mapeada na região cen tro- les te da 
Folha San cler lân dia, en glo ban do as mi cror re gi ões
da Serragem e da parte ao norte da serra de São
João/Santa Marta, cor res pon den do à Unidade An fi -
bo lí ti ca da base da Seqüência Mossâ me des
definida por Barbosa (1987). De formato irregular,
se me lhan te a um arco inclinado com con ve xi da de
voltada para sudeste, com as abas de oeste e de
leste afetadas por tectônica de direção nordeste.
Seus contatos, tanto com os gnaisses do em ba sa -
men to quanto com os me ta gra ni tos da serra de São
João, são tec tô ni cos, com con se qüen te des en vol vi -
men to de pro to mi lo ni tos e milonitos. Ocorre também
em fatias len ti cu la res de dimensões variadas, não
car to gra fá veis na escala deste trabalho e inseridas
na Unidade Me tas se di men tar. São tipos de gra nu la -
ção fina a média, às vezes mi li me tri ca men te
bandados, in ten sa men te ci sa lha dos, mi cro do bra -
dos e fra tu ra dos. Apre sen tam- se com cor verde-
escuro e tons de cinza a ver de-claro. Quando
bandados, os níveis mi li mé tri cos são de cor cinza-
es bran qui ça do. Os prin ci pais litótipos com pre en -
dem: epidoto an fi bo li tos, granada an fi bo li tos e os
derivados de al te ra ções hi dro ter mais como bio ti ta-
 clo ri ta xistos, se ri ci ta- quart zo- clo ri ta xistos, tal co-
 clo ri ta xistos, epi do to- clo ri ta- mus co vi ta- quart zo-
 hornblen da xistos, tre mo li ta- ac ti no li ta xistos, clo ri ti -
tos e tal co- clo ri ta- an to fi li ta xistos. Ainda segundo
Barbosa (1987) os litótipos desta unidade cor res -
pon de ri am a me ta ba sal tos e me tan de si tos, com
pre do mi nân cia destes últimos.

Os epi do to- clo ri ta- mus co vi ta- quart zo- hornblen -
da xistos revelaram ao mi cros có pio textura ne ma to -
loe pi do blás ti ca com cristais pris má ti cos, tabulares
e poi qui lí ti cos, de horblenda verde, podendo
atingir até 3mm de com pri men to. O quartzo está
po li go ni za do, formando mosaicos de cristais tan -
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gen ciais entre si e com acentuada extinção
ondulante. Os minerais micáceos ocorrem em
agregados lamelares ori en ta dos e o epidoto é
granular. Opacos, titanita e apatita são os minerais
aces só ri os presentes (fo to mi cro gra fia 19).

Os tal co- clo ri ta xistos, bio ti ta- clo ri ta xistos, se ri -
ci ta- quart zo- clo ri ta xistos, clo ri ti tos, tre mo li ta- ac ti -
no li ta xistos e tal co- clo ri ta- an to fi li ta xistos são
rochas tran si ci o nais entre si, em que um de ter mi na -
do litótipo pode gradar para outro, de pen den do da
presença de uma de ter mi na da fase adi ci o na da
e/ou depletada, através de soluções hi dro ter mais,
sendo que, em alguns locais, ob ser va- se a
passagem para um ou dois termos, e em outros,
para vários tipos em um mesmo aflo ra men to, como
no ponto LM-219, serra das Divisões e/ou Santa
Marta. São rochas de gra nu la ção ex tre ma men te
variada indo de fina a grossa, foliadas, dobradas e
estiradas. Os clo ri ti tos, tre mo li ta- ac ti no li ta xistos e
tal co-clorita-antofilita xistos são os re pre sen tan tes
de gra nu la ção mais grossa, chegando a termos
por fi rí ti cos com cristais de an to fi li ta com até 8cm de 
com pri men to e hábito radical (LM-219).

B) Unidade Me tas sedimen tar – É a de maior dis -
tri bu i ção su per fi ci al per fa zen do mais de 80% da
área car to gra fa da no âmbito da Seqüência Me ta -
vul ca no- Se di men tar Ani cuns- I ta be raí. Foram
separados três conjuntos li to ló gi cos: 1) quart zi tos
micáceos que ocorrem na região da serra de
Mangabal; 2) lente de mármore calcítico lo ca li za da
a sul do povoado de Mi ran dó po lis; e 3) lentes de
quart zi tos fer ru gi no sos dis tri bu í das na porção
nordeste da Folha San cler lân dia.

É cons ti tu í do pre do mi nan te men te de me tas se di -
men tos pelíticos a psa mí ti cos, com fre qüen tes in -
ter ca la ções (tec tô ni cas) de delgadas lentes de
rochas me ta vul câ ni cas má fi co- ul tra má fi cas e de
rochas de natureza química.

Os litótipos de origem se di men tar são re pre sen -
ta dos por micaxistos (gra na da-epidoto-pla gi o clá -
sio-muscovita-clorita-biotita-quartzo xistos, cia ni -
ta- quart zo xistos, se ri ci ta- clo ri ta- quart zo xistos),
quart zi tos micáceos e me tas se di men tos síl ti co- ar -
gi lo sos.

Os mi ca- quart zo xistos feldspá ti cos (gra na -
da-plagioclásio-muscovita-clorita-bi o ti ta-quartzo
xistos) são as rochas do mi nan tes, ocorrendo por
quase toda a área desta unidade. São rochas de
cor ver de-acinzentado, ad qui rin do tons aver me lha -
dos/ama re la dos quando alteradas, foliadas,

dobradas em escalas métrica a mi li mé tri ca, cre nu -
la das e com gra nu la ção fina à média. Ma cros copi -
ca men te ob ser vam- se granada, biotita, muscovita
e quartzo em pro por ções variáveis, gradando, ora
para termos mais quart zo sos, ora para re pre sen -
tan tes mais micáceos. Ao mi cros có pio revelam
textura gra no le pi do blás ti ca fina a média, na qual o
quartzo forma mosaicos de cristais po li go ni za dos
estirados ou em fitas, exibindo forte extinção
ondulante. A biotita as so cia- se à muscovita
formando agregados lamelares, ori en ta dos e de -
for ma dos, mos tran do- se par ci al men te clo ri ti za da.
O pla gio clá sio é tabular, xe no mór fi co a su bi di o mór -
fi co, in ters ti ci al ao quartzo e mostra por vezes a
geminação da Lei da Albita. A granada é poi qui -
loblás ti ca, xe no mór fi ca, ar re don da da a su bi di o -
mór fi ca e inclui grãos de quart zo-titanita, e opacos.
O epidoto e a clorita são se cun dá ri os. Os minerais
aces só ri os são: titanita, turmalina, apatita e zircão
(fo to mi cro gra fia 20).

Os cia ni ta- quart zo xistos são rochas de gra nu la -
ção grossa que ocorrem pre fe ren ci al men te nas
zonas mi lo ni ti za das de contato. Equivalem a tec to ni -
tos do tipo “L” com pro e mi nen te ori en ta ção dos
cristais de quartzo ao longo do eixo de es ti ra men to
máximo (Lx). Suas prin ci pais ocor rên ci as lo ca li zam-
 se no quadrante sudeste da Folha San cler lân dia, na
região do córrego Águas Claras, formando morrotes
estreitos, len ti cu la res e alinhados. São de cor cin za-
 es ver de a do brilhante e quando alterados exibem
uma mescla de tons que vão do ama re lo- es ver de a -
do ao ver me lho- ar ro xea do. Mi cros co pi ca men te o
quartzo é observado sob forma de agregados e
frag men tos de cristais for te men te im bri ca dos entre
si com intensa extinção ondulante. A cianita ocorre
em agregados de cristais pris má ti cos, estirados e
de for ma dos. Minerais opacos são xe no mór fi cos e
liberam película vermelha de hidróxido de ferro. A
muscovita é lamelar e en con tra- se orientada.

Os abun dan tes se ri ci ta- quart zo xistos e se ri ci ta-
 clo ri ta- quart zo xistos ocorrem pre fe ren ci al men te
na porção nor te- nor des te da Folha San cler lân dia,
são de cor cinza a verde, às vezes prateada, e
quando alterados adquirem tons aver me lha dos.
Possuem gra nu la ção fina a média, foliação bem
des en vol vi da, cre nu la ção, e exibem dobras de
forma as si mé tri ca e estiradas. Segundo Barbosa &
Jost (1990) estes me tas se di men tos, ao norte da
cidade Mossâ me des, estão “en tre me a dos com
metatufos de cristais de com po si ção ácida e finos
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níveis de formação ferrífera bandada”, ca rac te ri -
zan do a Unidade Me ta vul câ ni ca Superior da
Seqüência Mossâ me des.

Os quart zi tos micáceos são cons ti tu í dos por
quartzo, muscovita e/ou sericita. Ocorrem in ter ca -
la dos nos demais litótipos, com es pes su ras
variáveis, formando lentes e estratos ir re gu la res,
au xi li an do na sus ten ta ção das formas de relevo
positivas. São rochas de cor es bran qui ça da e cre -
me- ama re la do, às vezes com finos estratos de
espessura cen ti mé tri ca a mi li mé tri ca e de cor
cinza. Possuem gra nu la ção fina a média e estão
laminados, dobrados e fra tu ra dos. Quando
estudados sob o mi cros có pio revelam a presença
de quartzo (80-90%), muscovita e/ou sericita (5%),
tendo opacos, turmalina e zircão como aces só ri os.
O quartzo forma um mosaico de cristais xe no mór fi -
cos, alongados, ori en ta dos, im bri ca dos entre si,
mostrando moderada extinção ondulante. O par
sericita/muscovita ocorre em forma de palhetas
bem ori en ta das, definindo os planos de foliação.
Minerais opacos ge ral men te estão par ci al men te
oxidados, formando películas aver me lha das nos
contornos dos grãos de quartzo e bordos das
lamelas de muscovita e sericita. A turmalina ocorre
em prismas ou seções basais tri an gu la res. O zircão 
é raro e exibe-se em forma de grãos ar re don da dos.

Os me tas se di men tos sil to- ar gi lo sos ocorrem in -
ter ca la dos nos gra na da- mi ca xistos feldspá ti cos e
em clo ri ta- quart zo xistos de maneira su bor di na da e 
pro va vel men te em forma de lentes e/ou estratos ir -
re gu la res. A área onde afloram en con tra- se
bastante arrasada, di fi cul tan do sua car to gra fia,
tendo suas melhores ex po si ções ao longo da
rodovia Mossâ me des- Goi ás, aflo ra men tos LM-154, 
LM-181 e LM-182. Em geral mostram cores aver -
me lha das, tons rosa e roxo, ban da men to mi li mé tri -
co, gra nu la ção fina e en con tram- se dobrados de
maneira complexa, de for ma dos e alterados. Com -
põem- se de quartzo, ar gi lo- mi ne rais, clorita,
sericita e pla gio clá sios.

A porção de natureza química desta su bu ni da de 
é re pre sen ta da por mármores, me ta cherts, quart zi -
tos fer ru gi no sos (BIF) e quart zi tos man ga ne sí fe ros.

Foi car to gra fa da somente uma pequena lente de
mármore (me ta cal cá rio calcítico), com su per fí cie
ao redor de 1km2 e que atu al men te está sendo
explorada para uso como corretivo de solos, entre
outros. Trata-se de uma rocha bandada cujos
estratos têm es pes su ras mi li mé tri cas a de ci mé tri -

cas, e são dobrados ir re gu lar men te, fra tu ra dos e
separados em faixas de 2-5m por finas su per fí cies
mi lo ní ti cas geradas por mo vi men tos tec tô ni cos de
baixo ângulo (foto 15). A rocha apresenta cor cinza
com níveis claros e escuros, textura cris ta loblás ti ca 
média, estrutura foliada e reage for te men te a ácido
clo rí dri co diluído. É cons ti tu í da do mi nan te men te
por carbonato e tem como aces só ri os, opacos, pla -
gio clá sio e sericita (fo to mi cro gra fia 21). A análise
cal co grá fi ca revelou minerais metálicos (cal co pi ri -
ta, es fa le ri ta, pirrotita, pirita, pentlan di ta e ar se no pi -
ri ta) e rutilo de gra nu la ção fina a muito fina, com
quan ti da de estimada de, no máximo, 0,5% do total
da rocha. Estas rochas foram com pa ra das, através
de análises por elementos ter ras- ra ras, com os
dolomitos do Grupo Goiás Velho e não revelaram
se me lhan ça.

Me ta cherts, quart zi tos fer ru gi no sos e quart zi tos
man ga ne sí fe ros ocorrem, in ter ca la dos com outras
rochas da unidade, sob a forma de lentes e faixas
estiradas e/ou dobradas, des con tí nuas e ir re gu la -
res e com espessura cen ti mé tri ca a hec to mé tri ca.
Os me ta cherts são de cor branca a cin za-claro e
cons ti tu em- se do mi na men te por quartzo re cris ta li -
za do e com minerais opacos como aces só ri os e
sericita como se cun dá rio. Os quart zi tos fer ru gi no -
sos são rochas mag né ti cas de cor cinza com níveis
pretos e to na li da des ver me lho- ama re la das quando 
alterados. Possuem textura gra no blás ti ca fina,
estrutura foliada e cons ti tu em- se de quartzo,
granada e óxido de ferro (fo to mi cro gra fi as 22 e 23).
O quartzo (80%) é xe no mór fi co, po li go ni za do e
forma cristais tan gen ciais entre si, com forte
extinção ondulante. A granada (0 a 10%) é xe no -
mór fi ca, ocorre em cristais dispersos ou agru-
pados. Está par ci al men te alterada e subs ti tu í da por 
hidróxido de ferro de cor vermelha. Os minerais
metálicos, revelados por meio de análise cal co grá -
fi ca (amostra LM-149B), são re pre sen ta dos pela
magnetita, que está par ci al men te mar ti ti za da,
ilmenita e sulfetos presentes como pirita e cal co pi ri -
ta em forma de grãos hi pi di o mór fi cos, por vezes
apre sen tan do textura de “cárie”. Estima-se que os
minerais metálicos perfazem 8% da rocha e os
sulfetos res trin ge- se a apenas 0,5%.

Os me tas se di men tos se comportam de maneira
se me lhan te aos do Grupo Goiás Velho, com os
elementos ter ras- ra ras leves (ETRL) tendo en ri que -
ci men to acentuado, como as argilas pós- ar quea -
nas, e os do grupo dos ter ras- ra ras pesados (ETRP) 
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seriam cor re la cio ná veis aos se di men tos de po si ta -
dos em ambiente do tipo ar co-de-ilhas, segundo
Bhatia (apud Fi guei re do, 1993).

O me ta mor fis mo que atuou sobre estas rochas
indica condições da fácies xis to- ver de, zona da
biotita, ob ser vá veis nos me ta pe li tos. Já os termos
me ta vul câ ni cos, nos quais tem-se hornblen da com
andesina em equi li brio com cli no zoi si ta, o me ta -
mor fis mo é do grau an fi bo li to inferior.

Estudos li to quí mi cos das rochas máficas,
baseados em elementos maiores (diagrama de
Miyashiro, 1975) mostram tendência to leií ti ca
(figura 2.8). A tendência das rochas máficas,
quando lançadas no gráfico tri an gu lar adaptado de 
Viljöen et al. (1982), indica transição entre as
afinidade to leií ti cas e ko ma tií ti cas para os basaltos
(figura 2.6). A clas si fi ca ção química destas me ta -
vul câ ni cas aponta para a con ti nu a ção do campo
dos basaltos (figura 2.9).

Os dados do le van ta men to ae ro geo fí si co
revelaram uma boa cor res pon dên cia entre o canal
de potássio e as rochas desta seqüência. Já os
relativos à mag ne to me tria não mostraram uma cor -
re la ção confiável.

A idade destas rochas é pa le o pro te ro zói ca, fun -
da men ta da em análises ra di o mé tri cas re a li za das
por Pimentel et al. (1995, 1996) na região de Mos sâ -
me des. Estes autores in ves ti ga ram oito amostras
em um único aflo ra men to de rochas me ta vul câ ni -
cas (Unidade Pe li to-Vulcânica Inferior–Simões,
1984), onde obtiveram uma isócrona Rb/Sr, em
rocha total de 1.977 ± 55Ma com razão inicial Sr87 /
Sr86 baixa (0,7023 ± 0,0003), o que pode sugerir
curta re si dên cia crustal do protólito. Pelo método
Sm/Nd obteve-se valores de TDM de ca. 2.200Ma.
Ainda segundo os autores citados, em outro aflo ra -
men to desta undiade, 6km a leste do ponto anterior, 
obteve-se uma isócrona Rb/Sr de 4 pontos com
idade de 1.582 ± 101Ma, com razão inicial mais
elevada (ca. 0,7053) podendo indicar um evento de 
re o mo ge ne i za ção isotópica no Me so pro te ro zói co.
Estes autores in ter pre tam estas rochas como per -
ten cen tes ao Maciço de Goiás, em sua ex tre mi da -
de sul. Barbosa (1987) cor re la ci o na ao Greenstone
belt de Goiás, po si ci o nan do-as no Arqueano.
Neste trabalho in ter pre ta-se que possam re pre sen -
tar terrenos mais jovens do tipo greenstone belt
com algumas reservas quanto à natureza de suas
lavas, pre do mi nan do os termos de com po si ção to -
le i í ti ca que em geral são des pro vi dos de es tru tu ras

primárias (não ob ser va das até o presente).
Reforçam a hipótese de estes terrenos serem do
tipo gre ens to ne belt a me ta lo ge nia de minerais
metálicos, prin ci pal men te do ouro, que exibe várias 
anomalias de con cen tra do de bateia (veja mapas
ge o quí mi cos), além de três ja zi men tos auríferos
(Anicuns, Au ri lân dia, Ba ci lân dia); a intensa
variação li to ló gi ca; a dis po si ção em faixas estreitas
e alongadas; a possível presença de me ta vul câ ni -
cas fésicas (Simões, 1984 e Barbosa, 1987); e a
presença de me tas se di  men tos quí  mi -
cos-exalativos, além de sulfetos de metais básicos
(Cu, Pb, Zn). A cor re la ção ou a con ti nu i da de com o
Gre ens to ne belt de Goiás (Grupo Goiás Velho),
como sugere Barbosa (1987), é pre ju di ca da por
uma forte dis cor dân cia es tru tu ral de direção N-S,
na porção sudeste do mesmo, onde também
alinha-se uma des con ti nu i da de gra vi mé tri ca de
mesma direção, marcando para oeste uma crosta
mais fina (cráton) (ex. terrenos antigos do tipo
granito-gre ens to ne) e a leste mais espessada, com
história geológica mais de sen vol vi da, re pre sen ta -
da pela evolução da Faixa de Do bra men tos Brasília 
e do Cinturão Gra nu lí ti co Aná po lis-Itauçu. A con tri -
bu i ção do vul ca nis mo má fi co-ultramáfico é bem
mais ex pres si va na área do Grupo Goiás Velho do
que na Seqüência Ani cuns-Itaberaí, além de es tru -
tu ras primárias como pillow lavas, spinifex e or bi cu -
la res ainda não terem sido ob ser va das nas li to lo gi -
as desta seqüência.

2.2.8 Gru po Ser ra Dou ra da (Msd)

O conjunto de rochas me tas se di men ta res que
edificam a serra homônima foi objeto de estudos de 
detalhe por Danni et al. (1973), Dardenne et al.
(1981), Simões (1984), Coelho et al. (1985) e
Barbosa (1987). Oliveira et al. (1997), durante os le -
van ta men tos do PLGB na escala 1:100.000,
estudaram estas rochas na Folha Itaguaru. Todos
os autores acima adotaram a de no mi na ção de “se-
qüência”, que neste trabalho passa para “grupo”,
uma vez que o termo seqüência deve designar,
pre fe ren ci al men te, unidades li to es tra ti grá fi cas de
hi e rar quia maior que grupo, megagrupo ou su per -
gru po (Sloss, 1963), com ampla dis tri bu i ção regio-
nal, podendo ainda incluir rochas de natureza
vulcânica em sua definição. O Grupo Serra Doura-
da, como aqui definido, engloba somente rochas
de origem se di men tar.
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Na Folha San cler lân dia ocupa uma ampla faixa
de direção apro xi ma da E-W, indo de um extremo a
outro da folha na porção cen tro-norte. A largura
média varia entre 2km e 3km de área aflorante. Sua
dis tri bu i ção, tanto para oes te-sudoeste, como para
les te-nordeste, extrapola a atual área deste
trabalho. Nas folhas Goiás e Morro Agudo de Goiás
fica restrita às suas porções sudeste e nordeste.

Adota-se aqui a divisão proposta por Oliveira
et al. (1997) onde, em função da escala car to -
grá fi ca, foi possível agrupar estas rochas em
dois conjuntos, de no mi na dos Unidade A e
Unidade B.

Unidade A (Msd1) – Com pre en de sericita quart -
zi tos, quart zi tos ar co sia nos e níveis de me ta con glo -
me ra dos in tra for ma ci o nais.

As prin ci pa is es tru tu ras se di me ta res incluem
laminação pla no-paralela, níveis mi li mé tri cos de
minerais pesados e es tra ti fi ca ção cruzada. Marcas
de onda foram ob ser va das por Danni et al. (1973),
Dardenne et al. (1981) e Simões (1984). Estas
rochas en con tram-se pre fe ren ci al men te ori en ta -
das segundo a foliação de direção E-W, com mer-
gulhos fracos (5°-20°) para sul.

Os sericita quart zi tos são as rochas do mi nan tes e
apre sen tam-se laminados (foto 16), foliados, friáveis,
dobrados, ge ral men te muito fra tu ra dos e com cor
cin za-claro a ama re lo-rosado e gra nu la ção fina.

Ao mi cros có pio revelam textura gra no blás ti ca
fina onde o quartzo forma um mosaico de cristais
xe no mór fi cos, alongados, ori en ta dos, im bri ca dos
entre si e com moderada a forte extinção ondulante
(fo to mi cro gra fia 24). A sericita ocorre em palhetas
per fei ta men te ori en ta das, definido os planos de
foliação. Minerais opacos são pul ve ru len tos e estão 
par ci al men te oxidados, formando películas aver -
me lha das nos contornos dos grãos de quartzo e na
sericita. A amostra contém ainda turmalina em
prismas ou seções basais tri an gu la res e raros
grãos ar re don da dos de zircão. Diversos autores
mencionam a presença de um fino leito de quart zi -
tos tur ma li ní fe ros na base desta unidade.

Me sos co pi ca men te os quart zi tos ar co sia nos são 
impuros, com material feldspá ti co ge ral men te
muito alterado e friável, e exibem cor cre me-rosado
com tom ver de-claro e foliação bem des en vol vi da,
dobrada e fraturada. Foram ob ser va dos, como
finas lentes, na vertente norte da serra Dourada, em 
trilha antiga que liga a Estação Ecológica à cidade
de Goiás.

Os me ta con glo me ra dos in tra for ma ci o na is
ocorrem em lentes de es pes su ras variadas,
oscilando de 2m a 8m, in ter ca la dos nos quart zi tos.
A melhor exposição visitada lo ca li za-se no topo da
serra Dourada, próximo à captação de água da
Estação Ecológica da Uni ver si da de Federal de
Goiás. São formados por clastos de quartzo, quart -
zi tos e quart zi tos fer ru gi no sos bandados (BIF) de
2cm a 50cm de com pri men to, imersos em matriz
quart zo-feldspática de gra nu la ção média a grossa
e micácea. Coelho et al. (1985) afirmam que estes
podem atingir até 90cm segundo o eixo (x) de es ti -
ra men to máximo. Estes seixos quando estirados,
ori en tam-se segundo E-W com mergulhos fracos
(0°-5°) para o azimute 270/280, re fle tin do zonas de
mo vi men ta ções tec tô ni cas E-W con ju ga das com
mo vi men tos de baixo ângulo de sul para norte.
Coelho et al. (1985) estimam para esta unidade
uma espessura de 70m a 90m. Próximo ao córrego
Ipanema, na porção sudeste da Folha Goiás,
afloram me ta con glo me ra dos, com espessura em
torno de 5m, formados por clastos de quartzo
estirados e com o seu tamanho variando de 5cm a
15cm. A matriz é um quartzito puro, branco e de
gra nu la ção fina. A in ten si da de das de for ma ções a
que foram sub me ti das estas rochas é bastante
variável, em nível de aflo ra men to, onde são ob ser -
va dos clastos ex tre ma men te estirados ao lado de
clastos pouco a não-deformados (foto 17).

Estes con glo me ra dos di a man tí fe ros cor res pon -
dem, segundo Coelho et al. (1985), a pa le o pla cers
de po si ta dos por “correntes fluviais e re dis tri buí dos
pelas ondas na linha de praia (fan-delta), cuja fonte
foram, prin ci pal men te, as li to lo gias que cons ti tu em
a região de Goiás Velho, ou seja, o em ba sa men to
gra ní ti co-gnáissico, a Seqüência Gre ens to ne Serra 
de Santa Rita e a Seqüência Se di men tar Serra do
Cantagalo, e, pro va vel men te, material da própria
bacia”. Ainda segundo estes autores, os diamante
foram trans por ta dos (distância in de ter mi na da) de
área-fonte lo ca li za da no quadrante NE da serra
Dourada. Os diamantes são pouco ar re don da dos
e, em proporção, têm maioria os do tipo “in dus tri al”
que por serem es tru tu ral men te mais fracos,
sugerem fonte primária próxima. Não foram en con -
tra dos minerais aces só ri os típicos de kim ber li tos e
o tamanho médio dos diamantes sugere, ao
contrário, fontes primárias distantes. Como na
região de Goiás não há as so ci a ções de rochas plu -
tô ni cas su bal ca li nas a alcalinas, os autores acima
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propõem fontes distintas para os diamantes e os
seixos dos con glo me ra dos. Os diamantes teriam
as mesmas origens daqueles que ocorrem nos
estados, do Tocantins, da Bahia e de Minas Gerais
(Dia man ti na).

Unidade B (Msd2) – É composta por se ri ci ta- clo -
ri ta- quart zo xistos, mus co vi ta- quart zo xistos e gra -
na da- co lo ri ta- quart zo xistos com in ter ca la ções de
sericita quart zi tos.

Esta unidade ocorre em faixas estreitas, pa ra le li -
za das por tectônica dúc til- rúp til com a Unidade A,
dis tri bu í das em toda a porção cen tro- nor te da
Folha San cler lân dia, com direção apro xi ma da E-W. 
Seus contatos com a Unidade A, bem como com as
rochas do Complexo Or tog náis si co e as su pra crus -
tais da Seqüência Me ta vul ca no- Se di men tar Ani -
cuns- I ta be raí, são marcados por falhas de
empurrão e trans pur rões as so ci a dos, ori gi ná ri os
de esforços tan gen ciais complexos. Já na Folha
Goiás os contatos com as rochas da Unidade A
mos tram- se tran si ci o nais.

Os litótipos pre do mi nan tes são os xistos que se
apre sen tam com coloração cin za- es ver de a do a cin -
za-prateado, textura fina a média, gra no le pi do blás ti -
ca e estrutura foliada, dobrada e crenulada. Tipos mi -
lo ni ti za dos se fazem presente, prin ci pal men te em
zonas de contato, onde estas rochas ge ral men te
sofreram processos de alteração hi dro ter mal (fo to mi -
cro gra fia 25). É comum a presença de lentes e
vênulas de quartzo es bran qui ça do, dobradas,
estiradas e em forma de “cabo de guar da- chu va”.

Os xistos (me ta pe li tos) cons ti tu em-se do mi nan -
te men te por quartzo (40-70%), muscovita
(20-40%), granada (10-20%) e clorita (5-15%). O
quartzo forma mosaicos po li go ni za dos e mostra
forte extinção ondulante. A muscovita e a clorita en -
con tram-se de for ma das e ocorrem em agregados
lamelares ori en ta dos (fo to mi cro gra fia 26). A
granada é por fi ro blás ti ca e po i qui lí tri ca, sin a
pós-tectônica, mostra inclusões de quartzo,
opacos e micas no centro dos cristais e bordos
límpidos com contornos idi o mór fi cos. Os minerais
aces só ri os são opacos, turmalina, titanita e zircão.

Os mus co vi ta- quart zo xistos exibem tons de
ama re lo-creme a aver me lha do-claro, mos tram- se
muito laminados e com es tru tu ras planares com
gra no cres cên cia e recebem injeções de veios de
quartzo leitoso em diversas direções. Ao mi cros có -
pio o quartzo re ve lou- se xe no blás ti co, com cristais
im bri ca dos entre si e forte extinção ondulante. A

muscovita ocorre em agregados lamelares ori en ta -
dos, de for ma dos e com des en vol vi men to de
“mica-fishes”. Opacos (magnetita?) aparecem
estirados pa ra le la men te à foliação principal e,
epidoto, turmalina e zircão são raros.

Os sericita quart zi tos ma ni fes tam- se de maneira
su bor di na da formando lentes e in ter ca la ções de
espessura variando entre 1m e 10m. Possuem cor
creme a amarelo com tons aver me lha dos, gra nu la -
ção fina e apre sen tam- se laminados, foliados,
dobrados e fra tu ra dos. Cons ti tu em- se es sen ci al -
men te de quartzo e sericita. O quartzo apre sen ta-
 se, em sua maioria, imbricado, re cris ta li za dos e
com extinção ondulante de fraca a forte. A sericita
aparece como palhetas ori en ta das segundo a
foliação principal e, turmalina, opacos, rutilo e
zircão são os aces só ri os mais comuns.

Os me tas se di men tos estão colocados sobre as
rochas do Complexo Gra ni tói de- Gnáis si co através
de zonas de ci sa lha men tos con tra ci o nais de baixo
ângulo, de ter mi nan do es tru tu ras de nappe
tectônico. Na Folha Goiás os contatos com os gra ni -
tói des da Suíte Intrusiva Ita pu ran ga são através de
zona de ci sa lha men to trans cor ren te dextral e com
as rochas do Grupo Goiás Velho através de zona de
ci sa lha men to con tra ci o nal de baixo ângulo, ca rac te -
ri zan do uma su per fí cie de des co la men to.

O Grupo Serra Dourada, ca rac te ri za do em sua
Unidade A por me tap sa mi tos e na Unidade B por
me ta pe li tos e me tap sa mi tos finos, exibe uma pa ra -
gê ne se me ta mór fi ca simples (quartzo + muscovita + 
clorita), indicando fácies xis to- ver de, zona da clorita.

Os dados dos le van ta men tos ae ro geo fí si cos não 
mostram uma boa cor re la ção tanto no mapa cin ti lo -
mé tri co (contagem total) como no mag ne to mé tri co; 
neste último, uma exceção ocorre na porção
oriental da serra Dourada, onde se observa uma
razoável cor res pon dên cia com faixa mag ne to mé -
tri ca de baixa a média in ten si da de.

A idade destas rochas ainda não foi bem ca rac -
te ri za da, tendo sido po si ci o na das no Me so pro te ro -
zói co, em con so nân cia com Oliveira et al. (1997)
que, las trea dos em dados li to geo quí mi cos da Suíte
Intrusiva Ita pu ran ga, admitem para a região um
ambiente ex ten si o nal ou trans ten si vo, que
culminou com a abertura de uma bacia (rift ou pull-
 a part), onde se de po si ta ram os me tas se di men tos
Serra Dourada. Segundo os mesmos autores,
inúmeros corpos de gra ni tói des do tipo Ara goi â nia
(900Ma) são in tru si vos nestes me tas se di men tos, o
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que poderia indicar a idade do último evento tec to -
no- me ta mór fi co que afetou tais rochas.

A idade me so pro te ro zói ca é também cor ro bo ra da
pelos dados li to ge o quí mi cos aqui apre sen ta dos
(figura 2.22), que mostram um mesmo padrão de dis -
tri bu i ção dos ETR tanto para os seixos de quart zi tos
fer rí fe ros desta unidade quanto para os quart zi tos fer -
rí fe ros (BIF) da Seqüência Me ta vul ca no-sedimentar
Ani cuns-Itaberaí. O Grupo Goiás Velho é con si de ra -
do de idade arqueana e a Seqüência Me ta vul ca -
no-Sedimentar Ani cuns-Itaberaí é tida como do Pa le -
o pro te ro zói co; assim, por con se guin te, se estes me -
tas se di men tos provêm de pelo menos ma destas
unidades, é per fe i ta men te plausível admitir a idade
me so pro te ro zói ca para o Grupo Serra Dourada, onde 
as ma ni fes ta ções ácidas (granitos do tipo Ara go iâ -
nia) seriam cre di ta das a eventos pos te ri o res à sua
con so li da ção.

2.2.9 Su í te Má fi co- Ul tra má fi ca Ame ri ca no do
         Bra sil (Nab)

Esta unidade engloba os corpos aca ma da dos
de com po si ção má fi co- ul tra má fi ca de Americano
do Brasil, Mangabal I e II, Adelândia, Fronteira do
Norte e outros de menor expressão que ocorrem,
prin ci pal men te, na área da Folha San cler lân dia.

Desde 1969, segundo Santos et. al. (1982), os
corpos de Americano do Brasil e Mangabal I e II foram
re co nhe ci dos e car to gra fa dos por Garcez Filho e Fi -
guei re do durante trabalhos de graduação da Uni ver si -
da de de Brasília. Pos te ri or men te vários le van ta men tos
ge o ló gi cos e com pi la ções regionais mencionam tais
corpos (Danni et al.,1973; Pena et al.; 1975; Ianhez et
al., 1983; Sá, 1985; e Lacerda Filho, 1995).

Na década de 70 a maioria destes corpos foi
pes qui sa da, em detalhe, pela Metais de Goiás S. A. 
(METAGO), cul mi nan do com a des co ber ta do
depósito de Co, Ni e Cu de Americano do Brasil.
Nos corpos de Mangabal I e II também foram de -
tec ta dos sulfetos de Cu, Ni e Co e as ava li a ções os
ca rac te ri za ram apenas como ocor rên ci as des pro -
vi das de im por tân cia econômica.

Os corpos de Americano do Brasil e Mangabal I
e II foram, estudados res pec ti va men te, por Nilson
(1981) e Cândia (1983).

São corpos alóctones, po si ci o na dos tec to ni ca -
men te entre as fatias e/ou faixas de rochas su pra -
crus ta is (Seqüência Me ta vul ca no-Sedimentar Ani -
cuns-Itaberaí) e os bi o ti ta-hornblenda gnaisses
(Complexo Ortog náis si co) que re gi o nal men te ali -
nham-se segundo um arco ou se mi cír cu lo,
marcado por um conjunto de zonas de ci sa lha men -
to e/ou falhas. Em geral apre sen tam-se com formas
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len ti cu la res e/ou ovaladas, de pen den do do grau
de de for ma ção. To po gra fi ca men te apre sen tam-se
com relevos apla i na dos e com raras elevações
onde suas encostas en con tram-se su a vi za das.
Seus contatos com as en ca i xan tes, quando ob ser -
va dos, são tec tô ni cos, com di fe ren tes níveis de de -
for ma ção nas bordas e em seu interior, podendo
apre sen tar faixas ou pods de rochas pre ser va das.
Não foram ob ser va dos contatos de natureza
térmica. Dentro destas faixas, os autores su pra ci ta -
dos ob ser va ram es tru tu ras e texturas re li qui a res do 
tipo cumulus, es tra ti fi ca ção ígnea primária e ban -
da men to, que permitem clas si fi cá-los como corpos 
aca ma da dos e di fe ren ci a dos, com repetição dos
estratos e inversão es tra ti grá fi ca por atuação
tectônica.

Segundo a bi bli o gra fia dis po ní vel, estes corpos
são compostos por uma grande variedade li to ló gi -
ca e neste trabalho pro cu rou- se agru pá- los em dois 
conjuntos maiores: um, das rochas máficas, e
outro, das rochas ul tra má fi cas. As rochas máficas
são os litótipos pre do mi nan tes des ta can do- se os
me ta ga bros, me ta ga bro-noritos, olivina gabros e
an fi bo li tos. As de natureza ul tra má fi ca incluem me -
ta du ni tos, me ta pe ri do ti tos, me ta pi ro xe ni tos e
hornblen ditos. Entre os pi ro xe ni tos des ta cam- se
hornblen da webs te ri to e hornblen da cli no pi ro xe ni -
to, enquanto os pe ri do ti tos ocorrem na forma de
wehrlito, hornblen da lher zo li to e hornblen da
harzbur gi to. Estes litótipos foram, às vezes, in ten -
sa men te afetados pelos processos de al te ra ções
hi dro ter mais como ser pen ti ni za ção, tal ci fi ca ção,
clo ri ti za ção. Ainda segundo Nilson (1981, 1984) e
Nilson et al. (1997), Cândia (1983) e Pfrimer et al.
(1981) estes corpos incluem os seguintes litótipos,
em pro por ções se cun dá ri as: olivina gabros, troc to -
li tos, noritos a bronzita e hornblen da gabros peg -
ma tói des.

No conjunto de rochas máficas os me ta ga bros
são as rochas de maior ocor rên cia. Mostram cor
cinza, gra nu la ção grossa a média, textura granular
alo tri o mór fi ca a hi pi di o mór fi ca e com põem- se de
ripas de pla gio clá sio (la bra do ri ta) e pi roxê nios
diversos com formas subédrica a anédrica. Os me -
ta ga bro-noritos gradam, oca si o nal men te, a me ta no -
ri tos que possuem cor cin za-escuro e cons ti tu em- se
por or to pi roxê nios (bronzita a hi pers tê nio) em
cristais bem formados e pla gio clá sios, ge ral men te
la bra do ri ta de forma tabular e pouco zonada e que
cor res pon dem às fases cumulus (Pfrimer et al.,

1981). A com po si ção modal é cons ti tu í da por hi -
pers tê nio (40%), pla gio clá sio (30%), anfibólio (20%)
e com epidoto, calcita e opacos per fa zen do 10%.

Os olivina gabros cons ti tu em- se de olivina
anédrica, prismas curtos de cli no pi roxê nio
subédrico, ambos com feições adcumulus e
bronzita irregular do tipo pós-cumulus (Americano
do Brasil).

Os an fi bo li tos possuem coloração ver de-escuro
a preta e gra nu la ção fina com bandas mi li mé tri cas
na cor es bran qui ça da. Com põem- se es sen ci al -
men te de pla gio clá sio (50%), hornblen da (40%),
piroxênio (6%) e opacos (4%). Os cristais de pla -
gio clá sio em forma de ripas, apre sen tam com po si -
ção cálcica (la bra do ri ta) e geminação segundo a
Lei da Albita-Carlsbad. Os cristais de hornblen da
são pris má ti cos, idi o mór fi cos e for te men te pleo -
crói cos.

Entre os termos ul tra má fi cos os dunitos,
segundo Nilson (1981), contêm es sen ci al men te
olivina ser pen ti ni za da, pouco anfibólio, raros or to -
pi roxê nios e minerais se cun dá ri os (clorita, talco e
magnetita). Sulfetos e óxidos de gra nu la ção fina
também são raros e incluem cromita magnética,
pirrotita, pirita e cal co pi ri ta. Os grãos de olivina são
su bé dri cos a anédricos, par ci al men te ar re don da -
dos e alterados para ser pen ti na.

Os me ta pe ri do ti tos apre sen tam- se na cor preta
pin tal ga da de branco, gra nu la ção média, às vezes
foliado. Sua com po si ção modal abrange olivina
(50%), hi pers tê nio (30%), anfibólio e espinélio
(10%), pla gio clá sio (5%) e cli no pi roxê nio (5%). A
textura é granular, lo cal men te poi qui lí ti ca. Des ta -
cam- se os harzbur gi tos que não estão ser pen ti ni -
za dos e contêm pargasita poi qui lí ti ca, olivina e, su -
bor di na da men te, or to pi roxê nio. As olivinas
ocorrem na forma su beué dri ca, com grãos de
1mm-5mm de com pri men to; lo cal men te ori en ta das 
e fra tu ra das.

Os pi ro xe ni tos e me ta pi ro xe ni tos são rochas su -
bor di na das e foram descritas nos corpos de
Mangabal I e II (Pfrimer et al., 1981) e no corpo de
Americano do Brasil (Nilson et al., 1992). São cons -
ti tu í dos por cristais pris má ti cos de orto e cli no pi -
roxê nios envoltos por matriz de anfibólio (hornblen -
da) e/ou pla gio clá sio. Estes podem gradar para pi -
ro xe ni tos à base de or to pi roxê nios do tipo bronzita,
de dimensões mi li mé tri cas, com ca rac te rís ti cas de
fase cumulus. Na fase in ter cu mu lus, su bor di na da,
foi descrita a presença de pla gio clá sio la bra do ri ta.
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O me ta mor fis mo que atuou nestes corpos deixou 
impresso, através da re cris ta li za ção mineral, os
diversos estágios entre a rocha ígnea original e
seus equi va len tes trans for ma dos, cor res pon den do 
à fácies an fi bo li to médio a alto, não havendo evi -
dên ci as da atuação de processos me ta mór fi cos de 
baixo grau (xis to-verde) nos complexos de
Mangabal I e II (Pfrimer et al., 1981).

Algumas feições tais como aca ma da men to
ígneo irregular, forma len ti cu lar do corpo, dis tri bu i -
ção irregular das unidade li to ló gi cas, me ta mor fis -
mo parcial de fácies an fi bo li to e xis to- ver de, jun ta -
men te com a de for ma ção su pe rim pos ta, levaram
Tomazzoli (1986) a sugerir para o corpo intrusivo de 
Americano do Brasil, natureza si no ro gê ni ca em
ambiente de ar co-de-ilhas.

Segundo Cândia (1983) a seqüência do fra ci o -
na men to destas rochas é com pa rá vel aos pro du zi -
dos por magmas ba sál ti cos to leií ti cos a baixa
pressão. Nilson (1981 e 1984) e Nilson et al. (1997)
in ter pre tam que estas rochas são o “resultado da
cris ta li za ção de magma basáltico em câmara
magmática sob alta pressão de água em ambiente
de ar co-de-ilhas”.

Pfrimer et al. (1981) con si de ram que os corpos
de Mangabal I e II possam ser ca rac te ri za dos como 
pequenos corpos in tru si vos, di fe ren ci a dos, de
natureza to leií ti ca e de po si ci o na men to sin tec tô ni -
co (no Pro te ro zói co), segundo a clas si fi ca ção de
Naldrett (1979). Estas con si de ra ções e en qua dra -
men tos/ca rac te ri za ções destes corpos são aqui
também adotadas, des ta can do- se o aspecto sin -
de for ma ci o nal, presente em diversas escalas de
ob ser va ção, desde regional, através de imagens
de satélite, até lâminas delgadas.

Os dados ori gi na dos a partir dos le van ta men tos
ae ro geo fí si cos (figura 2.4) mostram uma forte cor -
re la ção das anomalias mag né ti cas com estes
corpos, além de re for ça rem junto aos seus limites a
indicação de im por tan tes falhas de caráter
regional. Por outro lado, o mapa cin ti lo mé tri co
indica para estes mesmos locais, valores baixos de
radiações cin ti lo mé tri cas (contagem total).

A idade destas rochas é con si de ra da como ne -
pro te ro zói ca, conforme estudos recentes de Nilson
et al. (1997) efetuados no corpo de Americano do
Brasil. Estes autores de ter mi na ram através de
análises em seis amostras, idade iso crô ni ca de 610 
± 50Ma pelo método Sm/Nd, enquanto que os
gnaisses en ca i xan tes obtiveram idade entre 1,1 e

0,99Ga. Segundo os autores acima, esta idade está 
bem re fe ren da da, pois Winge (1995) datou o corpo
ga bro-diorítico de Gongomé (vizinho a leste)
através do método Rb/Sr, com isócrona de 615 ±
108Ma e razão inicial alta (0,715), sugerindo con ta -
mi na ção crustal. Ao contrário, o Complexo de
Americano do Brasil não seria con ta mi na do (ε Nd
(T) = + 2,4). Com base nestes dados os autores
afirmam que o Complexo de Americano do Brasil e
suas rochas en ca i xan tes fazem parte do chamado
Arco Magmático de Goiás (Fuck, 1994), onde o
“magma to le i í ti co original teria intrudido a crosta
con ti nen tal, nos estágios finais de sua evolução”.

Con tra ri a men te, os dados obtidos por Basey &
Hasui (1979) apud Nilson (1984), uti li zan do o
método K-Ar em amostras de hornblen da, mostram
uma idade mínima de 960Ma, re for çan do, em
parte, a proposta de um modelo evolutivo para a
região, en vol ven do colisão de blocos siálicos
desde o Ar quea no- Pa le o pro te ro zói co (?) que
culminou com a atual con fi gu ra ção tec to no- me ta -
mór fi ca des en vol vi da no Neo pro te ro zói co.

2.2.10 Su í te Ga bro- Dio rí ti ca Ani cuns- San ta
           Bár ba ra (Nas)

Esta de no mi na ção foi dada por Araújo et al.
(1997) para definir um “conjunto de corpos plu tô ni -
cos di fe ren ci a dos de natureza básica a in ter me diá -
ria, de com po si ção pre do mi nan te men te ga bro- dio -
rí ti ca, co mag má ti ca”, en glo ban do os corpos do
Córrego Seco (Nunes, 1990) e Santa Bárbara (Silva
e Nilson, 1990). An te ri or men te estas rochas foram
estudadas por Oliveira e Bittar (1971), Pena et al.
(1975), Pfrimer et al. (1981), Ianhez et al. (1983) e
Gonçalves e Sá (1987), entre outros.

Parte do corpo Córrego Seco, com formato ar re -
don da do e área de apro xi ma da men te 13km2, lo ca -
li za- se no limite sudeste da Folha San cler lân dia,
próximo à cidade de Anicuns.

A presente car to gra fia geológica adotou os
mesmos critérios de Araújo et al. (1997), pois este
corpo apre sen ta- se com maior expressão geo grá fi -
ca e to po grá fi ca na Folha Itaberaí, vizinha a leste. Os 
contatos externos são tec tô ni cos, com des en vol vi -
men to de zonas de ci sa lha men to do tipo com pres -
sio nal/trans pur rão, e os internos são gra da ci o nais.

Foram in di vi du a li za dos três tipos li to ló gi cos prin -
ci pais: gabros, dioritos e an fi bo li tos. As rochas ga-
bróicas pre do mi nam sobre as demais e, segundo
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Nunes (1990), so bres sa em hornblen da gabros,
hornblen da ga bro- no ri tos e hornblen da noritos.

Os horn blen da gabros são de dois tipos: um com
textura grossa, onde os cristais de horn blen da par -
ga sí ti ca dis tri bu em-se sem ori en ta ção, com pon -
do-se prin ci pal men te de horn blen da e pla gi o clá sio,
em porções equi va len tes; e o outro onde o anfibólio
(horn blen da ac ti no lí ti ca) e o pla gi o clá sio, alteram,
res pec ti va men te, para clorita e cli no zo i si ta.

Os hornblen da ga bro- no ri tos apre sen tam pla -
gio clá sio (la bra do ri ta) (40%), hornblen da par ga sí ti -
ca (25%) e orto e cli no pi roxê nio (10-15%) como
minerais es sen ci ais, e rutilo, ilmenita, magnetita,
quartzo, apatita, sulfeto e minerais do grupo do
epidoto como minerais aces só ri os.

Os hornblen da noritos exibem cor cin za- es cu ro
com tons es ver dea dos, textura ofítica e estrutura
foliada a subfo lia da e têm como cons ti tuin tes prin -
ci pais la bra do ri ta (74%), or to pi roxê nio (10-20%) e
hornblen da (10-15%) e como acessório apatita,
rutilo, granada e opacos.

As rochas dio rí ti cas ocupam uma pequena e
estreita faixa de direção sub me ri dia na. Uma
amostra, analisada pe tro gra fi ca men te, foi clas si fi -
ca da como hornblen da diorito. Sua cor é cinza com
manchas ver de-escuras, textura granular e
estrutura maciça. Cons ti tui- se do mi nan te men te por 
cristais pris má ti cos tabulares, idi o mór fi cos a xe no -
mór fi cos de pla gio clá sio (71%), geminado
segundo as leis da Albita e Albita-Carslbad, por
vezes zonados e podendo formar agregados de
cristais fra tu ra dos. A hornblen da ocorre em
agregados de cristais tabulares as so ci a dos a
cristais aci cu la res de tremolita. A biotita, rara,
ocorre em lamelas. Epidoto e sericita são produtos
se cun dá ri os. Opacos xe no mór fi cos, apatita e
zircão são os minerais aces só ri os presentes.

As rochas an fi bo lí ti cas, à se me lhan ça das dio rí ti -
cas, ocorrem em pequenas faixas de direção N-S,
nos domínios da Folha San cler lân dia. São rochas
de for ma das, com textura mi lo ní ti ca, gra nu la ção
fina e possuem cor verde com níveis es bran qui ça -
dos de espessura mi li mé tri ca. São cons ti tu í dos por
hornblen da (10-60%), epidoto (10-15%), pla gio clá -
sio (3-74%), além de quartzo, cli no pi roxê nio, or to pi -
roxê nio, clorita, biotita, zircão, apatita, titanita e
opacos, de maneira su bor di na da. O pla gio clá sio
(andesina) é tabular a ripiforme e apresenta, por
vezes, textura ofítica primária re ma nes cen te. A
hornblen da é o mineral dominante e ocorre sob

forma de cristais tabulares em meio a agregados
de pla gio clá sios e sericita. Clorita en con tra- se
estirada e de forma lamelar. A biotita, rara, é de cor
marrom e aparece inclusa na hornblen da. Orto e
cli no pi roxê nios são raros e ge ral men te são subs ti -
tu í dos por anfibólio. Quartzo e granada são
escassos.

Estas rochas foram ca rac te ri za das por Araújo et
al. (1997) como derivadas de mag ma tis mo
plutônico, baseados em “feições primárias” pre ser -
va das, tais como zonações, geminação complexa,
contorno hi pi di o mór fi co dos cristais de pla gio clá sio
e ainda texturas ofíticas/su bo fí ti cas re ma nes cen tes.

Os dados dos le van ta men tos ae ro geo fí si cos
indicam para esta unidade uma anomalia de alta in -
ten si da de magnética. No corpo Córrego Seco a
anomalia pro lon ga- se para oeste, o que pode estar
re fle tin do sua con ti nui da de em sub su per fí cie. A
análise dos dados cin ti lo mé tri cos revelou coin ci -
dên cias com baixos valores ra di o mé tri cos, o que é
per fei ta men te esperado.

O po si ci o na men to e a evolução tec to no- mag má -
ti ca desta unidade pode ser se me lhan te aos
corpos de Americano do Brasil, Mangabal I e II,
Serra do Gongomé, Córrego Seco, Adelândia,
Fronteira do Norte e outros menores. Winge (1995)
propõe uma Su per su í te Plutônica Americano do
Brasil, que seria composta pela Suíte Ga bro- Dio rí ti -
ca, en glo ban do os corpos má fi co- ul tra má fi cos
citados acima, e a Suíte To na li to- Gra ní ti ca que cor -
res pon de ria aos stocks e batólitos de or tog nais ses
de Anicuns, granito de Choupana, me ta gra no dio ri -
to de San cler lân dia e me ta gra ni tos diversos da
região de Mossâ me des. Oliveira (co mu ni ca ção
verbal), com base em ma pea men tos diversos e
visitas regionais de con sul to ria e supervisão para
este projeto, acredita que estas rochas tenham tido
uma evolução a partir de fonte co ge né ti ca, tendo
sido di fe ren ci a da pro gres si va men te desde os ul -
tra ma fi tos até os termos alcalinos como os sienitos
e si e no gra ni tos da região de Itaguaru. Esta
hipótese é per fei ta men te coerente com os dados
dis po ní veis até o presente, embora ainda faltem
elementos mais con sis ten tes de ma pea men to
integrado e de detalhe, como estudos li to geo quí mi -
cos, geo fí si cos, ge o gro no ló gi cos etc., para que
este modelo possa ser técnica e ci en ti fi ca men te
cor ro bo ra do.

A idade destas rochas é admitida como neo pro -
te ro zói ca com base nos dados de Winge (1995).
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Este autor datou o ga bro- no ri to da serra do
Gongomé (7km a NE da cidade de Americano do
Brasil) obtendo, através do método Rb/Sr, uma
isócrona de 637±19Ma, com razão inicial de
0,7153, o que pode indicar par ti ci pa ção ou en vol vi -
men to crustal. Pos te ri or men te Nilson et al. (1997)
dataram, pelo método Sm/Nd, o corpo de
Americano do Brasil em 610 ± 50Ma o que vem
con subs tan ci ar estas idades neo pro te ro zói cas,
caso estes corpos sejam de fato co ge né ti cos.

2.2.11 Su í te In tru si va Ita pu ran ga (Ni)

As rochas da Suíte Intrusiva Ita pu ran ga foram
inicialmente car to gra fadas por Pena et al. (1975)
como Núcleo Granítico Rubiataba - Ita pu ran ga, in -
te gran te do Complexo Basal (Almeida, 1967) e
composto por biotita granitos e bio ti ta- horblen da
granitos, com gradações para gnaisses e mig ma ti -
tos e limitados por extensas faixas fi lo ní ti cas. Sá
(1985) in di vi du a li zou, nas ime di a ções das cidades
de Ita pu ran ga e Uruana, um conjunto plutônico
formado por me ta gra ni tos e me ta ssi e ni tos, de
idade pro te ro zói ca inferior, com a de no mi na ção de
Rochas Plu tô ni cas In ter me diá ri as e Ácidas.
Oliveira et al. (1997) lançaram mão do termo Suíte
Intrusiva Ita pu ran ga para es pe ci fi car um conjunto
de rochas in tru si vas de natureza alcalina e cal ci al -
ca li na, exposto nas ime di a ções de Ita pu ran ga,
termo esse utilizado também neste projeto.

Parte desta suíte aflora no quadrante nordeste
da Folha Goiás (figura 2.6), com contorno ge o mé tri -
co se mi cir cu lar. En con tra- se em contato dis cor -
dan te, através de ex pres si vas zonas de trans cor -
rên ci as, com as rochas me tas se di men ta res do
Grupo Serra Dourada, nas suas porções norte e sul. 
No seu limite oeste contata com as rochas do
Complexo Gra ni tói de- Gnáis si co, através de zona
de ci sa lha men to con tra ci o nal.

Os mapas geo fí si cos ga maes pec to mé tri cos,
canais de potássio (figura 2.23), urânio (figura 2.24) 
e contagem total (figura 2.25), bem como os car to -
gra mas geo quí mi cos de dis tri bu i ção de Cu, Pb, Zn, 
Ni, Co, Cr, e As (figuras 2.10 a 2.16), evi den ci am e
demarcam a área car to gra fa da desta unidade
geológica.

Os litótipos desta unidade são clas si fi ca dos
como me ta quart zo sienitos, me tal ca li gra ni tos, me -
ta gra ni tos e, su bor di na da men te, me ta mon zo ni tos,
me ta mon zo dio ri tos e me ta gra no dio ri tos.

Os me ta quart zo sienitos apre sen tam cor cinza-
esverdeada com por fi ro clas tos cin za-rosados,
textura por fi ro clás ti ca, estrutura ge ral men te
foliada, e feldspato potássico, quartzo, pla gio clá -
sio, hornblen da e biotita com minerais es sen ci ais.
Ao mi cros có pio ob ser vam- se: por fi ro clas tos sub -
cen ti mé tri cos, tabulares e ovalados de feldspato
potássico (40-45%), às vezes per tí ti cos; pla gio clá -
sio (10-15%) como cristais pris má ti cos tabulares,
su bi di o mór fi cos a idi o mór fi cos; pla gio clá sio
(10-15%) como cristais pris má ti cos tabulares, sub -
di o mór fi cos a idi o mór fi cos; cristais de quartzo
(10-20%) in ters ti ciais ou inclusos nos cristais de
feldspato potássico; cli no pi roxê nio (5%) e
hornblen da (10%) in ters ti ciais, e associado ao
quartzo e feldspato, na matriz; e biotita (10%) verde
em agregados lamelares as so ci a dos aos demais
máficos. Tremolita, epidoto, sericita e carbonato
são se cun dá ri os, e titanita xe no mór fi ca, opacos,
apatita, zircão e allanita figuram como minerais
aces só ri os.

Me tal ca li gra ni tos e me ta gra ni tos mostram
coloração rósea com manchas verde-es bran qui ça -
das, gra nu la ção fina a média, textura por fi ro clás ti -
ca e estrutura foliada. Cons ti tu em- se pre do mi nan -
te men te por feldspato potássico, cli no pi roxê nio,
biotita e pla gio clá sio. Ao mi cros có pio, o feldspato
potássico (40-65%) ma ni fes ta- se como por fi ro clas -
tos, in va ri a vel men te per tí ti cos, frag men ta dos, com
contornos ovalados e len ti cu la res. O quartzo
(15-40%), em cristais e frag men tos estirados e im -
bri ca dos entre si, forma ribbons ou mosaico de
subgrãos e integra a matriz. O pla gio clá sio (5-37%)
ocorre frag men ta do com sub gra nu la ção pe ri fé ri ca, 
o cli no pi roxê nio (1-5%) como cristais tabulares xe -
no mór fi cos e a biotita (1-16%) como por fi ro blas tos
de cor verde a parda.

Me ta mon zo ni tos e me ta mon zodio ri tos exibem
cores cin za-claro a cin za-esverdeado, textura gra -
no blás ti ca a por fi ro blás ti ca e estrutura foliada.
Com põem- se de feldspato potássico (35-48%),
pla gio clá sio (30-35%), quartzo (5 a 10%), biotita,
cli no pi roxê nio e hornblen da. São rochas quartzo-
feld spá ti cas cujos termos têm passagens gra da ti -
vas entre si e o per cen tu al destes minerais
determina sua clas si fi ca ção.

Me ta gra no dio ri tos apre sen tam cor cin za-clara a
cin za-esverdeada, textura gra no blás ti ca a por fi ro -
blás ti ca e estrutura foliada. Sua com po si ção mi ne -
ra ló gi ca é formada por oli go clá sio (25-45%),

– 53 –

SD.22- Z- C- II (Morro Agudo de Goiás) SD.22- Z- C-V (Goiás)
SE.22- X- A- II (San clerlân dia)



quartzo (20-25%), feldspato potássico (12%),
biotita (10-15%) e ainda hornblen da que substitui o
cli no pi roxê nio. O pla gio clá sio ocorre em cristais
tabulares, o quartzo é xe no mór fi co e forma
agregados po li cris ta li nos com extinção ondulante,
o feldspato potássico aparece como por fi ro clas tos, 
a biotita compõe agregados lamelares e a
hornblen da apre sen ta- se em prismas.

As feições texturais ob ser va das atestam a
natureza magmática intrusiva destes litótipos,
enquanto a mi ne ra lo gia determina uma pa ra gê ne -
se primária, a qual é re pre sen ta da pela as so ci a ção
de feldspato potássico + pla gio clá sio + quartzo +
biotita ± an fi bó lio sódico e ± cli no pi roxê nio, que se
equi li bra ram e se es ta bi li za ram nas condições de
crosta superior.
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Fi gu ra 2.23 – Mapa de dis tri bu i ção dos va lo res ra di o mé tri cos do ca nal de po tás sio.



Ocorrem autólitos de com po si ção básica
(gabros, hornblen da e an fi bo li tos) re sul tan tes de
uma provável di fe ren ci a ção magmática. Estas
rochas ocorrem em tamanhos cen ti mé tri cos a
métricos e apre sen tam os mesmos minerais
máficos das rochas félsicas acima descritas,
como anfibólio, cli no pi roxê nio e biotita parda a
verde, en tre me a da por cristais de pla gio clá sio.
Apre sen tam cor cin za-escura com manchas es -

bran qui ça das, textura gra no blás ti ca, estrutura
foliada e cons ti tu em- se do mi nan te men te por
hornblen da, cli no pi roxê nio e pla gio clá sio. Ao mi -
cros có pio o cli no pi roxê nio (22%) é tabular e
mostra-se corroído por hornblen da (30%) verde-
pálida. O pla gio clá sio é to tal men te subs ti tu í do
por epidoto, ao qual as so cia- se o quartzo e
carbonato. Minerais opacos estão en vol vi dos por
titanita.
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Fi gu ra 2.24 – Mapa de dis tri bu i ção dos va lo res ra di o mé tri cos do ca nal de urânio.



Na Folha Itaguaru, contígua a leste da Folha
Goiás, Souza et al. (1993) re a li za ram estudos ge o -
quí mi cos nos litótipos da Suíte Ita pu ran ga, cons ta -
tan do o caráter su bal ca li no potássico (shos ho ní ti -
co) e sua transição para cal ci al ca li no. Isto foi de -
mons tra do pelos diagramas de Brown (1981) apud
Oliveira et al. (1997), en vol ven do per cen tu a is de

Na2O, K2O e CaO versus SiO2 que de li ne a ram um
trend al ca li-cálcico (figura 2.26), se me lhan te ao
obtido nas rochas da Nova Guiné.

A Suíte Intrusiva Ita pu ran ga, de acordo com as
evi dên ci as ge o ló gi cas co nhe ci das, bem como seu
po si ci o na men to intrusivo com relação aos me tas -
se di men tos do Grupo Serra Dourada, derivou de
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Fi gu ra 2.25 – Mapa de dis tri bu i ção dos va lo res ra di o mé tri cos do ca nal de con ta gem total.
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um mag ma tis mo em crosta con ti nen tal, pro va vel -
men te de idade atribuída ao Neo pro te ro zói co e em
ambiente pós- o ro gê ni co.

2.2.12 Gra ni tói des Tipo Ara go iâ nia (Na)

Adotou-se a de no mi na ção “Gra ni tói de Tipo Ara -
goi â nia” para subs ti tu ir a de si gna ção “Gra ni tói des
do Tipo Gama Três” utilizada por Moreton et al.
(1994) por sugestão do referido autor e por ser este
termo mais apro pri a do, além de designar o local
onde foi ini ci al men te definido e ca rac te ri za do.

As rochas plu tô ni cas ácidas têm sido car to gra fa -
das nesta área a partir de 1983 (Ianhez et al.)
quando foram in di vi du a li za dos dois corpos, lo ca li -
za dos a sul e sudoeste do corpo má fi co- ul tra má fi co 
de Americano do Brasil. Simões (1984) in di vi du a li -
zou um corpo de “In tru si vas Ácidas” nas cercanias
da cidade de Mossâ me des. Gonçalves e Sá (1987)
car to gra fa ram o corpo granítico que engloba a
serra da Lage, limite nordeste da Folha San cler lân -
dia. Barbosa (1987) registra o granito da serra de
São João ou Santa Marta e vários outros corpos de
menor expressão geo grá fi ca. Neste trabalho estão
sendo car to gra fa dos 20 corpos, des ta can do- se
dois na região da serra das Araras, na Folha Goiás,
e os da região cen tro- oes te e sul- su des te da Folha
San cler lân dia. Dis tri bu em- se a sul da serra
Dourada com formas diversas, desde ar re don da -
dos até corpos tabulares/po li go nais e/ou len ti cu la -
res estirados. Os prin ci pais corpos atingem até
40km2, como os mapeados na porção oeste da
Folha San cler lân dia, tendo ainda corpos com ex -
pres sões su per fi ci ais menores. Às vezes assumem
a forma de sheets (foto 18) de dimensões de ci mé -
tri cas a métricas, alojados pre fe ren ci al men te ao
longo das prin ci pais falhas e/ou zonas de ci sa lha -
men to.

Os contatos, em sua maioria, são tec tô ni cos,
gerando con se qüen te men te litótipos de for ma dos,
indo desde os pro to mi lo ni tos até milonitos (fotos 19
e 20). Em outros locais suas relações de contato
são mas ca ra das pela presença de co ber tu ras su -
per fi ci ais.

São rochas de cor cinza a rósea, gra nu la ção fina
a grossa e exibem uma forte foliação mi lo ní ti ca,
trans pos ta, com raros tipos ho mo gê ne os e des pro -
vi dos de de for ma ção. Incluem raros enclaves de
rochas máfico/ul tra má ti cas, re pre sen ta das por bio -
ti ti tos foliados e estirados.

A com po si ção varia entre granítica e gra no dio rí -
ti ca. São cons ti tu í dos por feldspato potássico (mi -
cro clí nio) variando entre 30 e 35%, quartzo
(20-30%), pla gio clá sio (15-35%), biotita (3-10%) e
muscovita (3-10%); zircão, titanita, apatita, allanita,
granada ocorrem como aces só ri os; e epidoto,
clorita, sericita e carbonato são se cun dá ri os.

Ao mi cros có pio os cristais de feldspato
potássico e pla gio clá sio exibem texturas diversas,
desde formas tabulares, xe no mór fi cas, até tipos
estirados frag men ta dos a mi cro gra nu la dos nas
bordas e por vezes com forte co mi nu i ção; mostram
ainda geminação do tipo po lis sin té ti ca cruzada, Lei 
da Albita e Albita-Carlsbad. O pla gio clá sio, via de
regra, apre sen ta- se associado à sericita, em
processo de saus su ri ti za ção. O quartzo apre sen -
ta- se em cristais estirados, formando lentes e
ribbons com forte extinção ondulante. A biotita e a
muscovita ocorrem em agregados lamelares, ori -
en ta dos e de for ma dos (fo to mi cro gra fia 27).

A pa ra gê ne se neo for ma da, cons ti tu í da de
quartzo + albita + epidoto + muscovita + clorita,
indica condições me ta mór fi cas da fácies xis to- ver -
de baixa.

As so ci am- se a estes gra ni tói des peg ma ti tos
ácidos compostos do mi nan te men te por quartzo,
feld spa tos e muscovita e, lo cal men te, turmalina
preta e es pe cu la ri ta. Possuem es pes su ras
variáveis entre 10cm e 5m e alojam-se pre fe ren ci al -
men te em des con ti nui da des como falhas/fraturas
e/ou zonas de ci sa lha men to.

O caréter pe ra lu mi no so é con fir ma do quando se
utilizam os diagramas de Lorsele e Wones (1979) e
de Soares et al. (1987) apud Fujimori (1990).

A idade neo pro te ro zói ca admitida para estas
rochas, obtida pelo método Rb/Sr em rocha total no
corpo próximo da cidade de Ara goi â nia (Moreton et 
al., 1994), é per fei ta men te com pa tí vel com as
rochas en cai xan tes que, em geral, são con si de ra -
das mais antigas, como a Seqüência Me ta vul ca no-
Se di men tar Ani cuns- I ta be raí e Complexo Gra ni tói -
de- Gnáis si co.

2.2.13 Gru po São Ben to - For ma ção Ser ra
           Ge ral (JKdb)

Esta unidade é re pre sen ta da na área por diques
de diabásio dis tri bu í dos, prin ci pal men te, a sul da
serra Dourada. São corpos de largura inferior a
100m e com com pri men to variável indo de 100m a
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300m, em média. Ge ral men te afloram em zonas de
des con ti nui da des tec tô ni cas, como falhas e/ou
zonas de ci sa lha men to, obe de cen do a direção
destas e formando pequenas elevações to po grá fi -
cas. Afloram em blocos e ge ral men te apre sen tam-
 se muito fra tu ra dos e com típica es fo li a ção es fe roi -
dal. São rochas de coloração escura, pre va le cen -
do os tons preto e cin za-escuro, com gra nu la ção
fina a média e estrutura maciça.

Ao mi cros có pio, o pla gio clá sio (Na>50) ocorre
em cristais pris má ti co- ta bu la res, por vezes
zonados, geminados segundo as leis da Albita,
Albita- Carlsbad e Pe ri clí nio formando agregados
em arranjos tri an gu la res. Os máficos estão re pre -
sen ta dos por orto e cli no pi roxê nios e, às vezes,
hornblen da em cristais tabulares, xe no mór fi cos, in -
ters ti ciais, en vol ven do as ripas de pla gio clá sio. A
biotita é verde a parda, as so cia- se à clorita e forma
agregados lamelares e fi nís si mas palhetas.
Minerais opacos são comuns em cristais xe no mór -
fi cos. A com po si ção modal é estimada em: pla gio -
clá sio (40%), or to pi roxê nio (25%), cli no pi roxê nio
(20%), biotita (6%), opacos (8%) e apatita (1%).

Estes diques diferem dos que ocorrem a norte da 
serra Dourada por serem des pro vi dos de de for ma -
ções tec to no- me ta mór fi cas, de menor expressão
areal e por apre sen ta rem litótipos mais restritos
(diabásios).

Cordani & Hasui, in Schobbe nhaus Filho et al.
(1975a), dataram um dique de diabásio (rocha total), 
nas cercanias da cidade de San cler lân dia, obtendo
idade de 114 ±11Ma, através do método K/Ar.

A idade adotada para esta unidade é Ju rás si co-
 Cre tá ceo, em con for mi da de com as datações e
cor re la ções regionais com o Grupo São Bento
(Formação Serra Geral) da Bacia do Paraná.
(Thomé Filho et al., 1996; Moreton, 1995; e Araújo et 
al., 1997).

2.2.14 Co ber tu ras De tri to-Lateríticas (TQdl)

As Co ber tu ras De tri to- La te rí ti cas des en vol ve -
ram- se pre do mi nan te men te sobre as rochas do
Complexo Or tog náis si co, da Seqüência Me ta vul ca -
no- Se di men tar Ani cuns-Itaberaí e do Grupo Goiás

Velho. No último expõem-se prin ci pal men te no seu
ex tre mo-sudeste e na porção central, região de
Bue nolân dia. No Complexo Or tog náis si co e na
Seqüência Me ta vul ca no- Se di men tar Ani cuns- I ta -
be raí, onde são mais abun dan tes, dis tri bu em- se
res pec ti va men te na região central e no quadrante
nordeste da Folha San cler lân dia. Ainda nos
domínios da Seqüência Me ta vul ca no- Se di men tar
Ani cuns- I ta be raí, ex tre mo-sudeste da Folha Goiás,
tem-se pequena área car to gra fa da com essa
unidade.

Estas cobeturas cons ti tu em espessos pacotes
ho ri zon ta li za dos de la tos so los vermelhos, com
espessura variando entre 10m e 30m, e, lo cal men te,
des en vol ven do crostas li mo ní ti cas de espessura
métrica. Apre sen tam mor fo lo gia ca rac te rís ti ca
plana/tabular e peculiar ausência de drenagem. Em
geral podem ser divididos, em escala de aflo ra men -
to, nos seguintes níveis: basal, composto por rocha
alterada com estrutura pre ser va da (isal te ri ta); zona
mosqueada ou alo te rí ti ca (ausência de es tru tu ras)
com argilas diversas, rica em óxidos de alumínio;
con cre ções la te rí ti cas en du re ci das com es tru tu ras
oolíticas/pi so lí ti cas, granular/mi cro gra nu lar, frag -
men ta da e/ou maciça; e, por último, la tos so los ver -
me lho- amar ron za dos, ge ral men te argilosos.

Os processos de formação foram des en vol vi dos
pro va vel men te durante o Ciclo Sul- Ame ri ca no,
des en vol ven do extensas áreas aplai na das de no -
mi na das re gi o nal men te de chapadas e/ou
chapadões.

2.2.15 Alu viões Re cen tes (Qa)

Os depósitos alu vi o na res en con tram- se con fi na -
dos prin ci pal men te ao longo dos rios Fartura, Turvo,
Uvá, Vermelho, Ferreira, do Peixe e das Tesouras e
dos ribeirões Aguapeí, Roncador, Cavalo Queimado 
e Isabel Paes e seus prin ci pais afluentes. São eles
ca rac te ri za dos por se di men tos arenosos, silto-
argilosos e areias com nível de cascalho, além de
blocos e matacões. As areias, bastante ex plo ra das
para uti li za ção na cons tru ção civil, são formadas
pre do mi nan te men te por grãos de quartzo ar re don -
da dos a su bar re don da dos.
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