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RESUMO 

Este trabalho procura retratar, em escala de 1:50 000, a 

geologia de uma área de aproximadamente 250 Tm2, no sudoeste Goi 

ano, próxima aos municípios de Moiporá e r4ssianOpolis e que 	e 

delimitada pelas seguintes coordenadas: 16°25'47" e 16°38'45" de 

latitude sul e 50°37'05" e 50°31'59" de longitude oeste. 

As litologias observadas associam-se a três compartimen-

tos morfo-ostruturais bem individualizados, que de sul para nor-

te são: 

1. Serra do Bandeira - Ocupando o sul da área, é susten-

tada por uma espessa sequência intercalada de xistos/quartzitos, 

frequentemente cianítíferos e granadiferos, e biotita leucognais 

se, que a partir de cotas de 600 m alteiam-se até às de 850 m e 

cujas atitudes de xistosidade e foliação mais nídidos são NW com 

mergulhos suaves e médios para SW, ocorrendo em menor frequencia 

uma outra NE, sub-horizontal para NW. 

2. Porção "arrasada" - ia cotas de 400 a 450 m, desenvol 

ve-se uma região de relevo arrasado, colinoso, que ocupa aproxi-

madamente 60% da área. Aí ocorrem hornblenda-biotita gnaisses e 

biotita gnaisses, às vezes granadíferos, e localmente migmatíti-

cos, cuja foliaçao predominante é NE com mergulhos sub-horizonta 

lizados para SE e, menos frequente, NW, caindo suavemente para 2W. 

3. Serra do Mateiro - Localiza-se nas porçoes norte e no 

roeste da área e corresi;onde a uma pequena parte dos flancos E- 

SE de grandes alinhamentos edlruturais N-NE. Constitui-se de um 
3,.+0 

espesso pacote de leucognaisses finos aojerostos 	uma delgada se 

quencia de xistos e quartzitos semelhantes aos da T!erra do Ban - 

deira. Suas atitudes de foliaçao e xistosidade são N.NE com mer-

gulhos suaves para SE.. 

Estas rochas são correlacionáveis ao Grupo Araxá. 

As duas direções de xistosidade evidenciam que _gelo me-

nos duas fases de dobramento afetaram essas rochas, sendo que, u 

ma com certeza acompanhada de metamorfismo. 

Um padrão de dobramentos isoclinais, similares, tem eixos 

paralelos ás estruturas N.NE; um outro estilo apresenta amplos ar 

queamentos de eixos aproximadamente paralelos aos do anterior a-

os quais parecem deformar, deslocando-o, por vezes, juntamente 
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com as estruturas NE para as direções NW. 

Ouro e diamante são, pouco expressivamente, garimpados 

nos aluviões dos rios São Domingos e Filões. 
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