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RESUMO 

A avaliação da geodiversidade é uma das etapas iniciais e principais no desenvolvimento de 

ações de geoconservação. É fundamental estabelecer parâmetros que quantifiquem elementos 

e locais de natureza abiótica, a fim de chamar a atenção para os mais ricos em relação a 

média, ou seja, os que possuem valores excepcionais. Ao fazer isso, é possível gerenciar áreas 

para a proteção de um geopatrimônio e desenvolver atividades como geoconservação e 

geoturismo. O munícipio de Caiapônia está situado na região sudoeste do estado de Goiás a 

aproximadamente 327 km de Goiânia, com área territorial de 8.635,129 km². No mapa 

turístico do estado o munícipio está inserido no Circuito Pegadas no Cerrado, esse circuito faz 

parte de um roteiro integrado por seis munícipios do sudoeste goiano que conta com a oferta 

de turismo de aventura, ecoturismo, cultura e tecnologia. A área faz parte de uma região 

caracterizada pelo importante registro geológico do período Paleomesozoico da Bacia do 

Paraná, onde está localizado a Serra do Caiapó, sendo um grande divisor hidrográfico 

responsável pela separação da drenagem das bacias do Araguaia e do Paraná. A área também 

apresenta uma imponente geoforma, o Morro do Gigante Adormecido, além de inúmeras 

cachoeiras, destaca-se também ocorrências de fósseis. Na tentativa de conservar este 

patrimônio natural de excepcional beleza e importância científica, educativa e turística o 

objetivo geral do presente trabalho é realizar a avaliação quantitativa, por meio do Índice da 

Geodiversidade e qualitativa, através do inventário dos locais de interesse geológico. Na 

literatura diversos autores ao longo dos anos desenvolveram metodologias para quantificação 

da geodiversidade, quer sejam quantitativas ou qualitativas. As metodologias utilizando 

técnicas de geoprocessamento estão sendo cada vez mais difundidas devido o caráter de 

menor subjetividade no emprego dessas técnicas. Para a realização do índice definiu-se a 

metodologia que gera uma grade para sobrepor o conjunto de dados cartográficos, sendo eles: 

litologia, paleontologia, geomorfologia, hidrografia, recursos minerais e pedologia. Para o 

inventário definiu-se a metodologia que considera locais com valores científicos como 

geossítio e os que possuem os demais valores como sítios de geodiversidade. Destaca-se que 

as duas avaliações na pesquisa mostraram-se eficazes, sendo complementares e essenciais 

para avaliação da geodiversidade do município de Caiapônia e configurando em importantes 

instrumentos para auxiliar na gestão territorial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da geodiversidade, Inventário do patrimônio, Índice da 

geodiversidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The assessment of geodiversity is one of the initial and main stages in the development of 

geoconservation actions. It is fundamental to stablish parameters that quantify elements and 

locations of abiotic nature, in order to draw the attention for the richest related to the average, 

that is, those who have exceptional values. By doing that, it is possible to manage areas to the 

protection of a geoheritage and to develop activities such as geotourism and geoconservation. 

The municipality of Caiapônia is located at southwestern region of the state of Goiás, 

approximately 327 km from Goiânia, with a territorial area of 8.635,129 km
2
. On the tourist 

map of the state, the municipality is inserted in the Pegadas do Cerrado Circuit, this circuit is 

part of a tour integrated by six municipalities from the southwest of Goiás, which offers 

adventure tourism, ecotourism, culture and technology. The area is part of a region 

characterized by the important geological record of the Paleomesozoic period of the Paraná 

Basin, where the Serra do Caiapó is located,  being a great hydrographic divider responsible 

for the drainage separation of the Araguaia and Paraná basins. The area also has an imposing 

geoform, Morro do Gigante Adormecido, in addition to numerous waterfalls and the 

occurance of fossils. In the attempt to conserve this natural heritage of exceptional beauty and 

scientific, educational and tourist importance, the objective of this study was to carry out the 

the quantitative evaluation, through the Geodiversity and Qualitative Index, through the 

inventory of places of geological and geomorphological interest. In the literature, several 

authors over the years have developed methodologies for quantifying geodiversity, whether 

quantitative or qualitative. The methodologies using geoprocessing techniques are being 

increasingly widespread due to the character of less subjectivity in the use of these techniques. 

To perform the index it was defined the methodology that generates a grid to overlay the set 

of cartographic data, such as lithology, paleontology, geomorphology, hydrography, mineral 

resources and pedology. For the inventory, it was defined the methodology that considers 

places with scientific values as the geosite and those that have the other values such as 

geodiversity sites. In conclusion, both assessments in the research showed to be effective, 

being complementary and essential for the evaluation of geodiversity of the municipality of 

Caiapônia and a important instrument to assist in territorial management. 

  

 

KEY-WORDS: Geodiversity assessment, Geologial heritage, Geodiversity Index. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A partir do desenvolvimento dos conceitos de geodiversidade, geoconservação e 

geoturismo, a comunidade geocientífica passou a pensar e criar projetos de estudo e proteção 

do meio abiótico, objetivando que sua exploração seja realizada, em muitos casos, de forma 

mais sustentável. Dessa maneira também começaram a ser desenvolvidos, sob esta ótica e 

com mais intensidade, trabalhos de divulgação das geociências, da história da Terra e da 

importância dos elementos naturais, geológicos, para a vida no planeta. Admite-se hoje que 

conhecer a moradia de todas as formas de vida biótica é tão fundamental quanto entender a 

biodiversidade em si, é crucial, portanto, apreender o meio que dá suporte à vida no planeta, 

conhecido por geodiversidade (SILVA & NASCIMENTO, 2016). 

 No sentido de resguardar os registros da história da Terra faz-se necessário o 

estabelecimento de ferramentas teóricas e práticas para gestão de lugares e objetos de 

interesse geológico. Definições bem fundamentadas e claras para termos como 

geodiversidade, patrimônio geológico e geoconservação, são os pontos de partida para se 

alcançar essa proteção (MANSUR, 2018). 

 Dessa forma, estudos voltados para a avaliação da geodiversidade, são considerados 

ferramentas importantes de gestão territorial, no sentindo de apontar áreas que necessitam de 

ações de geoconservação. Na pesquisa pretende-se realizar a avaliação qualitativa, a partir do 

inventário dos locais de interesse geológico e avaliação quantitativa, por meio do índice da 

geodiversidade. Brilha et al., (2018) destacam que a caracterização quantitativa da 

geodiversidade é, portanto, mais apropriada para o planejamento do uso da terra, conservação 

da natureza e gestão da paisagem. Além disso, outros trabalhos reconhecem novas tendências 

nos estudos aplicados da geodiversidade, como a viabilidade de comparar os resultados das 

avaliações da geodiversidade com outras características culturais e naturais como a 

biodiversidade.  

Diante dessa visão o objeto de estudo desta pesquisa é o munícipio de Caiapônia que 

está situado na região sudoeste do estado de Goiás a aproximadamente 327 km de Goiânia, 

com área territorial de 8.635,129 km² (Figura 1). No mapa turístico do estado o munícipio está 

inserido no Circuito Pegadas no Cerrado, esse circuito faz parte de um roteiro integrado por 

seis munícipios do sudoeste goiano que conta com a oferta de turismo de aventura, 

ecoturismo, cultura e tecnologia. As principais vias de acesso para o munícipio são as 

rodovias GO 221, GO 060 e BR 158.  
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Figura 1: Mapa de localização do município de Caiapônia- GO. 

 

Elaborado por Lima (2019).  

 A área está inserida em uma região caracterizada pelo importante registro geológico 

do período Paleomesozoico da Bacia do Paraná, onde está localizada a Serra do Caiapó, sendo 

um grande divisor hidrográfico responsável pela separação das drenagens das bacias do 

Araguaia e do Paraná. A área também apresenta a geoforma denominada Morro do Gigante 

Adormecido, além de inúmeras cachoeiras e ocorrências fossilíferas. 

 Diante dos aspectos apresentados da área de estudo, os questionamentos que 

nortearam a pesquisa: 

1- De que forma a geologia foi fator determinante para os diferentes tipos de 

paisagens/ambientes encontrados no município de Caiapônia – GO?  

2- Nesse sentido, quais são as paisagens/ambientes na área de estudo que podem ser 

consideradas de caráter excepcional, ou seja, que possuem um valor científico para serem 

consideradas patrimônio geológico?  

3 - Quais paisagens/ambientes que possuem outros valores e que podem ser considerados 

sítios de geodiversidade?  
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4 - E por fim, de que forma os estudos da geodiversidade podem auxiliar na gestão territorial 

e geoconservação do município de Caiapônia- Goiás? 

 

Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral a avaliação quantitativa e qualitativa da 

geodiversidade do município de Caiapônia – Goiás, como suporte para iniciativa da 

geoconservação e gestão territorial.  

 

Objetivos específicos 

1. Elaborar o mapeamento do índice da geodiversidade, como subsídio para avaliação 

quantitativa da geodiversidade do município de Caiapônia – Goiás; 

2. Inventariar os locais de interesse geológico e geomorfológico, como subsídio para 

avaliação qualitativa da geodiversidade do município de Caiapônia – Goiás; 

3. Analisar o mapeamento do índice e o inventário da geodiversidade do munícipio 

de Caiapônia- Goiás como ferramenta para estratégias de geoconservação.  

Sendo assim, a dissertação intitulada “Avaliação da geodiversidade do município de 

Caiapônia - GO” encontra-se subdividida em quatro capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. 

O Capítulo 1 consiste na apresentação do suporte teórico que fundamentou e 

direcionou o desenvolvimento da pesquisa, compondo-se da leitura e análise de bibliografias 

referentes à problemática ambiental da conservação da geodiversidade e do patrimônio 

geológico ou geopatrimônio. 

No Capítulo 2 são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar 

os objetivos propostos na pesquisa. 

O capítulo 3 aponta a caracterização dos aspectos gerais da área de estudo, análise dos 

elementos físicos e dos aspectos geoambientais em que foi estabelecido no município de 

Caiapônia. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos na pesquisa, onde serão 

apresentados os mapeamentos dos índices de geodiversidade e os locais inventariados (sítios 

de geodiversidade e geopatrimônio).  

A última parte da dissertação traz as considerações finais e as referências 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO 1 – GEODIVERSIDADE E GEOCONSERVAÇÃO 

 

Neste capítulo são apontados os principais referenciais teóricos utilizados como 

embasamento para o desenvolvimento da pesquisa. Esta etapa constituiu-se em leitura e 

análise de bibliografias referentes à problemática da geoconservação da geodiversidade e as 

metodologias desenvolvidas para promover a geoconservação, voltadas para quantificação da 

geodiversidade, esta etapa foi realizada durante todo o período da pesquisa, concomitante às 

outras etapas. 

 

1.1 Conceitos e Abordagens 

 

Geodiversidade é um termo recente que começou a ser utilizado por geólogos e 

geomorfólogos no início da década de 90 para descrever a variedade do meio abiótico 

(GRAY, 2004). É difícil precisar quando o termo foi utilizado pela primeira vez, mas 

provavelmente deve ter sido na Tasmânia (Austrália). Neste país o termo geodiversidade foi 

inicialmente utilizado por Sharples (1993) em estudos de conservação geológica e 

geomorfológica. Dessa forma, Sharples (2002) definiu geodiversidade como “a diversidade de 

características, conjuntos, sistemas e processos geológicos (substrato), geomorfológicos 

(formas de paisagem) e do solo”. Importantes autores apresentaram definições como 

Alexandrowicz e Kozlowski (1999, 2004), Stanley (2000), Gray (2004, 2005), Brilha (2005), 

entre outros que trouxeram importantes contribuições para o estudo de geodiversidade. 

Ressalta-se que as primeiras ideias eram mais restritivas e se apoiavam no fato que o 

prefixo geo do termo geodiversidade estava atrelado à geologia. Já, atualmente são comuns 

definições mais amplas, incluindo os elementos abióticos como aspectos geomorfológicos, 

pedológicos e ainda hidrológicos. E também a partir da década de 2000 são encontrados 

conceitos que inserem a ação humana e criam uma hierarquia de escala espacial 

(RODRIGUES & BENTO, 2018). 

A Royal Society for Nature Conservation adota o conceito de Stanley (2000), que 

define a geodiversidade como: “variedade de ambientes, fenômenos e processos ativos, de 

caráter geológico, geradores de paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos 

superficiais que constituem a base para a vida na Terra”. Destaca-se que o que o autor 

considera geradores de paisagens se trata do relevo, geomorfologia.  
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Gray (2004), uma das referências da temática, atribui a geodiversidade como o 

equivalente abiótico da biodiversidade e pode ser definida como a "variedade natural 

(diversidade) de feições geológicas (rochas, minerais, fósseis), geomorfológicas (paisagens, 

processos) e de solos".  

A CPRM (2006) define como o estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída 

por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que dão 

origem às paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 

superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores 

intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico”.  

Em sua atualização da obra anteriormente publicada em 2004, Gray (2013) define 

geodiversidade como a "diversidade natural de feições geológicas (rochas, minerais, fósseis), 

geomorfológicas (paisagens, topografia, processos físicos), solos e feições hidrológicas". Esse 

conceito é o que será adotado no presente trabalho.  

Pode-se perceber que a geodiversidade possui um vasto papel na manutenção do 

planeta Terra e, direta ou indiretamente, nas formas de vida que dependem dele. Gray (2004) 

atribui valores com o intuito de contribuir com o processo de valoração e valorização (Quadro 

1). 
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Quadro 1: Síntese dos valores associados à geodiversidade. 

 

Fonte: adaptado de Gray (2004). 

 

O valor intrínseco expressa a relação existente entre o homem e a natureza é de mais 

difícil compressão principalmente pela dificuldade de quantificá-lo. Existem dois grupos, os 

que defendem que a natureza deve estar à disposição do ser humano e outro grupo 

diferentemente considera que o ser humano é parte da natureza e, portanto, teria seu valor 

próprio. O valor cultural está relacionado a forte interdependência entre o desenvolvimento 

social, cultural e/ou religioso e o meio físico circundante (NASCIMENTO; RUCHYS; 

MANTESSO-NETO, 2008).  

O valor funcional é abordado em dois aspectos: o valor da geodiversidade in situ, de 

caráter utilitário ao ser humano, e o valor enquanto substrato para a sustentação dos sistemas 

físicos e ecológicos. O primeiro refere-se à valorização da geodiversidade que se mantém no 

local de origem, ou seja, promove suporte para as mais variadas atividades humanas. E o 
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segundo refere-se a populações de animais e/ou plantas em locais cuja geodiversidade definiu 

as condições ideais para a implantação e desenvolvimento.  

O valor estético os lugares que possuem este valor são aquelas paisagens 

geológicas/geomorfológicas que causam um deslumbramento de seu público, que são alvo de 

atividades de lazer, contemplação ou inspiração artística, independentemente da forma como 

se relacionam com a biodiversidade (MOCHIUTTI et al., 2012) 

Os valores científico e educativo tem como base o acesso e posterior estudo da 

geodiversidade. Tanto para conhecer e interpretar a geodiversidade e consequentemente 

reconstituir a história da Terra, como para auxiliar na melhoria da relação da sociedade com a 

geodiversidade. O educativo está relacionado à educação em Ciências da Terra. O valor 

econômico é mais fácil de quantificar, já que as pessoas estão habituadas a atribuir valor 

econômico a praticamente todos os bens e serviços. 

Atualmente os valores da natureza vêm sendo discutidos, especialmente no âmbito da 

economia dos ecossistemas, cuja premissa básica é o fato das atividades econômicas, a coesão 

das sociedades e o bem-estar humano serem completamente dependentes dos serviços 

ecossistêmicos (ANDRADE & ROMEIRO, 2009). No contexto dos serviços ecossistêmicos, 

muitos trabalhos vêm discutindo os valores da natureza em geral. Diante disso, Gray (2013) 

apresenta algumas mudanças da obra de 2004 e estabelece um único valor a geodiversidade: o 

valor intrínseco ou de existência, definido por ele como o valor atribuído pelo simples fato de 

existir e que independe de sua utilização, envolvendo uma dimensão ética e filosófica da 

relação entre sociedade e natureza. E apresenta os valores da geodiversidade com base nos 

seguintes serviços: regulação, suporte, provisão, cultura e conhecimento (Figura 2).  
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Figura 2: O papel da geodiversidade na geração de bens e serviços.  

 
Fonte: Modificado de Gray, 2013. 

A proposta desses valores foi uma iniciativa fundamental no desenvolvimento dos 

estudos de geodiversidade, permitindo sua análise não só na ótica teórica como na 

quantitativa, reduzindo a subjetividade antes inerente a esse tipo de avaliação. Favoreceu 

também a conservação da geodiversidade por indicar área que se destacam das demais, uma 

vez que não podemos protegê-la integralmente. Esses locais devem apresentar caráter de 

excepcionalidade, especialmente quanto aos valores científico e educativo, cultural e estético 

e podem constituir o geopatrimônio ou patrimônio geológico de um determinado local 

(GRAY, 2004; BRILHA, 2005; ARAÚJO, 2005; CARCAVILLA; DURÁN; LÓPEZ-

MARTINEZ, 2008; NASCIMENTO; RUCHKYS; MANTESSO-NETO, 2008; BORBA, 

2011, BRILHA, 2016).  

Rodrigues e Bento (2018) asseveram que o termo geopatrimônio ou patrimônio 

geológico pode ser considerado um conceito “guarda-chuva”, pois abriga em sua concepção 

diferentes categorias de patrimônio relacionadas à vertente abiótica da natureza, como a 

geomorfológica, tectônica, paleontológica, hidrológica, entre outras. Sendo assim, frente às 

especificidades de cada estudo, é comum que os pesquisadores usem o termo geomorfossítio 

ou direcionarem os estudos ao patrimônio geomorfológico, quando o tema de interesse se 



29 

 

referir à geomorfologia, por exemplo. Vale destacar que os termos patrimônio geológico e 

geopatrimônio são sinônimos.  

Dessa forma, o conceito de patrimônio geológico está estreitamente relacionado à 

geodiversidade, contudo, não se deve encarar o patrimônio geológico como sinônimo de 

geodiversidade. A geodiversidade, de forma simples, consiste em toda a variedade de 

minerais, rochas, fósseis e relevo que ocorre no Planeta Terra. Já o patrimônio geológico é 

apenas uma pequena parcela da geodiversidade apresentando características especiais e que, 

por conseguinte, deve ser conservado (NASCIMENTO; RUCHYS; MANTESSO-NETO, 

2008).  

Brilha (2005), aponta, por exemplo, que não se pretende conservar todos os 

afloramentos de fósseis do mundo, mas apenas aqueles que apresentam um elevado valor 

científico e educativo. Nesse sentido, o autor considera como patrimônio geológico um 

conjunto de geossítios de uma dada região, ou seja, o conjunto de locais bem delimitados 

geograficamente, nos quais ocorrem um ou mais elementos da geodiversidade com singular 

valor do ponto de vista cientifico, pedagógico, cultural, turístico ou outro. E propõe a 

execução de seis etapas como requisito para promover a geoconservação de uma dada área: 

inventário, quantificação do valor, proteção legal, divulgação/valoração, conservação e 

monitoramento. 

Brilha (2016) faz uma revisão sobre a temática e propõe que o patrimônio geológico 

seja caracterizado pelo valor científico e que quando está in situ é denominado geossítio e 

quando ex situ como elemento do patrimônio geológico (Figura 3). O valor científico 

compreende as informações contidas naqueles sítios ou objetos que representam parte da 

história da Terra e sua evolução ou um registro significante da história do conhecimento 

geológico. Os outros valores (educativo, turístico) da geodiversidade quando in situ são 

denominados sítios de geodiversidade e quando ex situ elementos da geodiversidade.  
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Figura 3: Esquema conceitual: geodiversidade, patrimônio geológico e geoconservação. 

 

Fonte: Brilha (2016). 

 

Em suma são classificados como patrimônio geológico afloramentos únicos, 

formações geológicas, estilos de deformação e outros elementos geológicos de indubitável 

valor científico e ocorrência restrita. Para sua conservação e reconhecimento da sua 

importância, são necessárias a difusão do conhecimento e a sensibilização da sociedade em 

geral (CARVAJAL & GONZÁLEZ, 2003). 

Ao valorizar a geodiversidade com base nos valores e serviços propostos por Gray 

(2013) e ao identificar os geossítios, inicia-se um processo de valorização que deve culminar 

com a conservação desses locais, denominada geoconservação. A geodiversidade, com 

relevância aos serviços que presta, pode sofrer ameaças principalmente relacionadas a 

ocupação, usos antrópicos e danos causados por processos naturais, como erosão.  

Gray (2013) sintetiza em oito tipos básicos de danos causados a geodiversidade, diante 

do seu uso inadequado. Sendo eles: (1) perda total; (2) perda parcial ou dano físico; (3) 

fragmentação do interesse; (4) perda de visibilidade; (5) perda de acesso; (6) interrupção do 

processo natural por impactos fora do sítio; (7) poluição e (8) impacto visual.  

Mansur (2018) afirma que quase todas as ameaças antrópicas são resultado do 

desconhecimento da população e dos governantes da importância geológica dos sítios e da 

ausência de planos e programas de ordenamento territorial que levem em conta a sua 

existência, em que a maioria das ameaças esta voltada aos interesses econômicos do uso da 

terra, que geralmente são incompatíveis com a conservação.  



31 

 

Diante disso, Gray (2013) também elenca os seguintes grupos de ameaças: (1) 

extração mineral; (2) aterros e recuperação de áreas mineradas; (3) expansão urbana; (4) 

gestão de zonas costeiras e obras de engenharia; (5) gestão de bacias hidrográficas, hidrologia 

e obras de engenharia; (6) desmatamento e revegetação; (7) agricultura; (8) mudanças no uso 

das terras; (9) turismo e lazer; (10) coleta de amostras, (11) mudanças climáticas e do nível do 

mar; (11) incêndios; (12) atividades militares e (13) falta de informação/educação.  

Compreende-se que a geodiversidade enfrenta diversas ameaças e que é necessária a 

implementação de estratégias de geoconservação. Sharples (2002) foi um dos primeiros 

autores a propor a definição de geoconservação. Para o autor a geoconservação visa proteger a 

geodiversidade relacionada aos importantes processos e feições geológicas, geomorfológicas 

e de solos, garantindo a manutenção da história de sua evolução em termos de velocidade e 

magnitude.  

1.2 Quantificação da Geodiversidade 

Serão especificadas nos tópicos a seguir a avaliação qualitativa da geodiversidade 

(inventário dos locais de interesse geológico e geomorfológico) e a avaliação quantitativa 

(índice da geodiversidade), sendo essas avaliações estratégias para promover a 

geoconservação. 

 

1.2.1 Cartografia da geodiversidade: evolução do mapeamento do índice da geodiversidade. 

 

Nos últimos anos, muitos autores vêm desenvolvendo metodologias para cartografar a 

geodiversidade, diante da demanda dos estudos para gestão territorial, as metodologias 

utilizadas representam a geodiversidade de modo quantitativo ou qualitativo.  

 A avaliação da geodiversidade especialmente em uma abordagem qualitativa depende 

do ponto de vista e do nível de conhecimento do pesquisador, ou seja, ela apresenta um 

caráter extremamente subjetivo. No entanto, a subjetividade é prejudicial quando se trata de 

pesquisa e ações de conservação relativas ao capital natural. Métodos de análise quantitativa, 

empregando elementos concretos, são, portanto, essenciais para o desenvolvimento de estudos 

dos elementos da natureza abiótica (SILVA; NASCIMENTO; MANSUR, 2019). 

Carcavilla et al., (2007) asseveram que a abordagem quantitativa propõe-se a 

expressar de forma mais objetiva a variabilidade espacial dos elementos da geodiversidade. 

Dessa forma, essas análises baseiam-se principalmente em um conjunto de parâmetros 

numéricos e indicadores para detectar a diversidade de características geológicas em uma 
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determinada área. Mesmo alguns desses parâmetros sendo coletados por meio de medições de 

campo e sensoriamento remoto, a maioria dos procedimentos quantitativos se baseiam em 

análises de mapas da diversidade, na periodicidade e a distribuição dos elementos da 

geodiversidade em uma determinada área. 

Brilha et al., (2018) corroboram que apesar de uma descrição qualitativa se basear no 

conhecimento de especialistas e em dados detalhados, ela acaba trazendo um grau de 

subjetividade que não é compatível com comparação ou verificação dos resultados. Além 

disso, os resultados cartográficos relacionados com esta abordagem são mais adequadas para 

fins educacionais ou de divulgação porque eles são mais compreensíveis por não especialistas. 

Os autores afirmam ainda que uma caracterização quantitativa parece ser mais útil para 

pesquisadores. 

 É importante ressaltar que a escala é um fator a ser considerado na caracterização 

dos procedimentos dos mapeamentos da geodiversidade, independentemente de serem 

abordagens qualitativas ou quantitativas. Esses procedimentos podem variar de uma escala 

muito geral a muito detalhada dependendo da disponibilidade de dados espaciais. Contudo, a 

precisão e o detalhamento dos dados para dar suporte a caracterização da geodiversidade são 

cruciais, principalmente em estudos quantitativos mais detalhados baseado em procedimentos 

de álgebra de mapa (BRILHA et al., 2018).  

Diante disso, a escala depende de fatores como a disponibilidade de bases 

cartográficas, já que nem sempre é possível obtê-las na escala de trabalho necessária para a 

sua utilização na metodologia apropriada. Diante dessa realidade, vários trabalhos utilizam-se 

de dados básicos provenientes de produtos de sensoriamento remoto, como imagens de 

satélite, imagens de radar e sistemas de varredura a laser, entre outras (RODRIGUES & 

BENTO, 2018). 

 Nesse sentido, o trabalho de Kozlowski (2004) propõe uma metodologia para 

delimitação de classes de avaliação da geodiversidade, o estudo estabelece cinco classes 

(muito alto, alto, moderada, baixa e muito baixa) para a classificação dos elementos abióticos 

da diversidade de um geossítio, com base na análise de quatro parâmetros: relevo, solo, águas 

superficiais e estrutura da paisagem. Reynard et al., (2007) definem critérios para a avaliação 

de geomorfosítios através da análise de dados científicos, ecológicos, valores estéticos, 

culturais e econômicos. Nesse trabalho, os autores procuram definir matematicamente a 

diversidade abiótica de um sítio através da integridade de seus elementos, sua 
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representatividade e raridade, entre outros critérios e definem valores de 0 (inexistente) a 1 

(nível muito alto).  

Na literatura, o índice mais utilizado é o de Serrano e Ruiz Flaño (2007), as 

referências após a proposta desses pesquisadores englobam uma adaptação da fórmula criada 

por eles. Os autores propõem a elaboração do índice da geodiversidade no qual sugerem que o 

mesmo representa a variabilidade de elementos físicos (geológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos e solos), bem como a rugosidade e a área superficial de unidades 

geomorfológicas previamente identificadas. O índice proposto é: 

Gd=EgR/InS 

 Gd: índice de geodiversidade; 

 Eg: número de elementos abióticos (geológicos, geomorfológicos, hidrológicos e 

pedológicos); 

 R: coeficiente de rugosidade; 

 In: equivale ao logaritmo neperiano; 

 S: área da superfície.  

 

Alguns autores acabaram por adaptar essa equação proposta por Serrano Ruiz e Flaño 

(2007), destaca-se o trabalho de Hjort e Luoto (2010) em que diante das características 

distintas da área de estudos eles optaram por não trabalhar com a variável solos e nem 

rugosidade, mas mantiveram as outras variáveis. E estabeleceram, assim quatro etapas para 

gerar o índice. A primeira etapa se trata da contagem total de elementos de cada unidade 

espacial, gerando o mapa de geodiversidade total. Na segunda etapa, os elementos 

geomorfológicos são classificados em cada unidade de estudo, segundo a sua gênese: fluvial, 

eólica, gravitacional, esses elementos são contabilizados e se estabelece o índice de processos 

geomórficos. A terceira etapa consiste na classificação das unidades, em virtude da sua 

temporalidade, ou seja, a idade de formação em tempo cronológico. E por fim o índice de 

geodiversidade é calculado usando a mesma fórmula de Serrano e Ruiz-Flaño (2007).  

Embora os métodos estatísticos sejam mais confiáveis para a apreensão da realidade 

natural, alguns desses métodos ainda podem apresentar um alto fator de subjetividade, pois 

ainda existe uma interação do pesquisador com os fatores de análise ou com sistema de 

atribuição de pontos. Como uma alternativa para evitar a subjetividade a literatura propõe 

exemplos de quantificação da geodiversidade utilizando ferramentas de geoprocessamento 
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(JAČKOVÁ & ROMPORTL, 2008; ZWOLINSKI, 2010; PEREIRA et al., 2013; MELELLI, 

2014; FORTE et al., 2018). 

Zwolinski (2010) propõe uma abordagem no qual a fragmentação da paisagem e a 

preservação de suas características naturais são levadas em consideração na proposição de um 

mapa de geodiversidade do terreno. Nessa proposta, assume-se que as formas da paisagem 

atual são reflexos dos contrastes hipsométricos, do grau de fragmentação denudacional e 

tectônica do relevo, e no estado de preservação do relevo, como um efeito das mudanças 

provocadas pelas alterações da cobertura vegetal natural, ou seja, considerando a pressão 

antrópica sobre a natureza. Os procedimentos operacionais para a elaboração desse mapa 

estabelecem a exigência de gerar três mapas prévios, que atendem a uma proposição teórica: 

mapas de energia do relevo, fragmentação do relevo e o de preservação contemporânea do 

relevo. Esses mapas são derivados, respectivamente, do tratamento de dados do modelo 

digital de elevação, da interpretação geomorfológica e de mapa de uso e cobertura da terra 

(KWOLINKSKI, 2010). 

Pereira et al., (2013) analisam a geodiversidade de uma área usando uma aplicação de 

grade que estabelece numericamente a quantidade de elementos abióticos que ocorrem em 

cada célula, e o valor obtido representa a riqueza da região. Melelli (2014) usa análise de 

vizinhança e uma função estatística focal para determinar o índice de geodiversidade. Forte et 

al., (2018) propõem estabelecer o índice de geodiversidade de uma área a partir da união de 

vários mapas temáticos. Essas sobreposições geram novos dados poligonais, cujos pontos 

centrais são os centróides, que podem ser interpolados pela concentração de ocorrências para 

obter o índice. 

Já Pellitero et al., (2010) desenvolveram um método diferente de apresentação do 

índice de geodiversidade. Os autores associaram-se uma avaliação da geodiversidade e da 

valoração de geomorfossítios e os valores da geodiversidade foram calculados conforme a 

proposição de Serrano e Ruiz-Flaño (2007) enquanto os valores associados a geomorfossítios 

específicos foram apresentados em formato pontual, usando um gráfico de formato circular, 

que representa proporcionalmente as notas atribuídas às qualificações de valor científico, 

valor de uso e valor adicionado. O mapa apresenta, contudo, uma possibilidade, que não 

implica a obrigatoriedade de ocorrências e de correlação da ocorrência de um sítio de valor 

excepcional a uma classificação geral da geodiversidade.  

Vale ressaltar que os índices refletem concentração de uma dada feição ou de um 

conjunto de características do ambiente natural, reduzindo a quantidade de dados e 
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aumentando a comparabilidade dos resultados para áreas de pesquisa com tipologias 

semelhantes (ZWOLINSKI et al., 2018). A álgebra de mapas é usada para compilar os 

resultados de avaliações parciais dos elementos da geodiversidade através de operações 

lógicas e funções usando dados espaciais raster ou vetoriais. A saída cartográfica desses 

procedimentos pode ser um mapa de índice de geodiversidade total ou índices de diversidade 

parciais - geomorfológica, litológica, pedológica, hidrológica, ou diversidade paleontológica 

(PEREIRA et al., 2013). 

No Brasil, destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Arruda (2013), Pereira et al., 

(2013), Silva et al., (2013), Santos et al., (2017) e Pinto Filho (2019). Na pesquisa 

desenvolvida por Arruda (2013) realiza-se a representação espacial da geodiversidade do 

munícipio de Araripina – Pernambuco, por meio da inventariação da geologia, paleontologia, 

geomorfologia, recursos hídricos, solos e recursos minerais. Estabelece-se assim um índice de 

geodiversidade com base na soma dos valores individuais dos elementos inventariados.  

Na escala a nível de estado, Pereira et al., (2013) avalia a geodiversidade do Paraná. E 

também em escala estadual destaca-se o trabalho de Pinto Filho (2019) que avaliou a 

geodiversidade do estado de Goiás sendo uma das principais iniciativas realizadas no estado, 

no entanto o estado ainda carece de estudos seguindo a perspectiva da natureza abiótica, 

trabalhos que abordem em uma escala de detalhe maior. Silva et al., (2013) utiliza esse 

mesmo método à categoria de análise de bacia hidrográfica de drenagem do Xingu – 

Amazônia. Já Santos (2013?) também adota o mesmo método, mas insere a relação com a 

distribuição dos tipos de vegetação da área, avaliando a importância dos mapas de 

geodiversidade em relação ao meio biológico.  

 

1.2.2 Inventário dos locais de interesse geológico e geomorfológico 

 

Brilha (2005) define o inventário como uma ferramenta aplicada para todos os tipos de 

patrimônio, tanto natural quanto construído, material ou imaterial. É usado para reconhecer o 

valor patrimonial dos bens e divulga-los em bases técnico-científicas utilizando pareceres e 

pesquisa para comprovar a importância dos bens listados. A singularidade, monumentalidade, 

e/ou excepcionalidade são atributos que se buscam identificar em cada bem inventariado, de 

modo a realçar seu valor e justificar a sua proteção. Não é diferente do objetivo de um 

inventário de patrimônio geológico, que sem dúvida, é a primeira e essencial tarefa a ser 

realizada para fins de reconhecimento e geoconservação. 
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Assim como já foi apresentado o inventário é a etapa inicial da estratégia de 

geoconservação. O inventário serve de base para ações que vão desde a gestão territorial, 

associada ao planejamento urbano, até o geoturismo, passando por atividades educativas e de 

divulgação geocientífica e seu alcance depende demasiadamente da escala em que é realizado. 

Geralmente realiza-se inventários em escalas que vão desde áreas extensas (envolvendo a pré-

seleção, por meio de consultas, de pontos potenciais que serão visitados) ou restritas (que 

envolvem, além da visita a pontos potenciais, o mapeamento da área em busca de sítios 

desconhecidos, mas com potencial geocientífico). Os dois tipos de inventário são importantes 

e adequam-se a diferentes propósitos. Enquanto os inventários em áreas extensas, tais como 

países e estados, são essenciais para o reconhecimento inicial do patrimônio geológico, os 

inventários em áreas restritas, em municípios, por exemplo, têm se mostrado importantes 

porque permitem a valorização do patrimônio local, que normalmente tem estreita relação 

com a comunidade envolvida (GARCIA, 2018). 

No contexto global a primeira inciativa de levantar locais de interesse geológico 

ocorreu em 1944 no Reino Unido, com a atuação de diversos especialistas que elaboraram 

uma lista com 390 pontos no território britânico, como Sites of Specifical Scientific Interest 

(SSSIs). Em 1997, a Geological Conservation Review (GCR) propôs a identificação de 

importantes SSSIs de relevância nacional e internacional do território. Já na Espanha os 

estudos voltados para patrimônio geológico tiveram inicio na década de 1970, a primeira 

iniciativa de um inventário nacional foi realizada em 1978 pelo Instituto Geológico e Mineiro 

da Espanha (IGME), totalizando 889 pontos. Em 1999, a Espanha integrou-se ao projeto 

Global Geosites, promovido pela ProGEO (The European Association for the Conservation of 

the Geological Heritage) que identificou os locais de relevância internacional do país 

(ROMÃO & GARCIA, 2017). 

No entanto, muitos lugares de interesse científico não foram incluídos, então criou-se 

pela comunidade geológica espanhola o projeto “Geosites” que em 2007, apresentou uma 

lista com 142 sítios de interesse geológico que representam as principais categorias no país. 

Atualmente, há poucos lugares na Espanha que não foram inventariados e outras etapas estão 

sendo realizadas visando sua divulgação e gestão por meio de leis que protegem esse 

patrimônio, entre outras alguns marcos importantes foram definidos em 2007 que enquadram 

a geodiversidade e o patrimônio geológico como partes do patrimônio mundial e biológico 

(ROMÃO & GARCIA, 2017). 
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Em Portugal, Brilha (2005) define que a primeira pesquisa pontual com objetivo de 

inventariar e quantificar locais de interesse geológico ocorreu em 1984 na região de Algarve. 

A partir do projeto Geosites, em 2001, a ProGEO-Portugal constatou as categorias geológicas 

com relevância nacional e internacional representativas da geodiversidade do país. Em 2005 

foram publicados os locais selecionados contribuindo para a primeira iniciativa de um 

inventário nacional e em 2007 o projeto foi reativado por vários colaboradores de 

universidades da Associação Portuguesa de Geomorfólogos e do Museu Nacional de História 

Natural tornando-se mais abrangente (BRILHA, 2010). Os resultados mais importantes deste 

inventário, que resultou na seleção de 326 geossítios, identificados a partir de 27 categorias 

geológicas nacionais e internacionais foram divulgados em 2010. Segundo Brilha (2010) essa 

foi a iniciativa mais completa para identificação do patrimônio geológico português e que 

continua em execução.  

Romão e Garcia (2017) afirmam que a maioria das iniciativas europeias de inventários 

nacionais, viabilizado por cada país, foram incentivados após a criação da ProGEO no ano de 

1992. Então com a criação da ProGeo e a repercussão na comunidade científica, a IUGS 

(União Internacional das Ciências Geológicas), com aparato da UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) criou em 1995, o Projeto 

“GEOSITES”, tendo como objetivo fornecer bases iniciativas nacionais ou internacionais de 

ações voltadas a geoconservação, englobando a comunidade geológica com o intuito de 

promover o inventário global com geossítios reconhecidos mundialmente por seu valor 

científico.  

Em 1996, em Roma realizou-se o II Simpósio Internacional em Geoconservação em 

que foi aberta a discussão referente ao projeto GEOSITES, surgindo então as primeiras 

inciativas de desenvolver uma metodologia para direcionar o inventário de locais de interesse 

geológico (WIMBLEDON, 2000). Desde o evento, a medida que os inventários iam sendo 

realizados, outros métodos de seleção iam sendo propostos (ROMÃO & GARCIA, 2017). 

No Brasil a primeira inciativa voltada a geoconservação ocorreu cinco anos após a 

ação internacional promovida pela ProGEO em 1997, sendo criada a Comissão Brasileira de 

Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP). A SIGEP desenvolveu um modelo unificado 

para inventário nacional, tendo como um de seus objetivos organizar e gerenciar a base de 

dados de sítios geológicos brasileiros e divulga-los por meio de publicações específicas na 

internet. Três volumes já foram publicados, totalizando 116 geossítios. Porém, desde 2012 as 

ações da SIGEP estão paralisadas, aguardando institucionalização das suas atribuições legais, 
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todavia a entidade tornou-se incapaz de legitimar medidas legais para a conservação dos 

geossítios selecionados (MANSUR, 2018). 

Outra inciativa de destaque no cenário brasileiro, em 2006, foi a criação do projeto 

Geoparques do Brasil, pela CPRM (Serviço Geológico do Brasil), que teve como objetivo 

promover a identificação, a descrição e a avaliação do patrimônio geológico brasileiro a partir 

de propostas de regiões com potencial para a criação de geoparques. Em 2012 foi publicado o 

livro “Geoparques do Brasil: propostas”. No cenário estadual, até o momento destacam-se os 

projetos como o Programa Sítios Geológicos e Paleontólogicos do estado do Paraná, por meio 

da MINEROPAR, o Projeto Patrimônio Geológico do estado do Rio Grande do Norte 

(NASCIMENTO & SOUSA, 2013), e o projeto Caminhos Geológicos, no Rio de Janeiro 

(MANSUR et al., 2013). São Paulo é o único estado que possui um projeto estruturado para 

realização do seu inventário, com bases metodológicas bem definidas, cuja execução 

encontra-se sob a coordenação da USP (Universidade Federal de São Paulo) (GARCIA et al., 

2017). 

Com o intuito de realizar a avaliação quantitativa, a CPRM desenvolveu a plataforma 

GEOSSIT. Inicialmente o programa foi desenvolvido tendo como base os métodos de Brilha 

(2005) e Garcia-Cortés e Carcavilla (2009), sendo readaptada mais recentemente ao método 

de Brilha (2016), mantendo parte do método de Garcia-Cortés e Carcavilla (2009).  

Garcia-Cortés e Carcavilla (2009) publicaram as bases do inventário espanhol, com 

detalhamento da metodologia de levantamento dos sítios, incluindo quantificação dos valores 

científico, educativo, turístico e do risco de degradação. No método de Brilha (2016) o autor 

classifica como geossítios os locais de relevância científica, que podem ou não ter outros 

interesses. Os locais cujos interesses relacionam-se aos potenciais de uso turístico e educativo 

denominam sítios de geodiversidade.  
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CAPÍTULO 2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Tendo em vista os objetivos propostos este capítulo apresenta os materiais e métodos 

aplicados na pesquisa, sendo divididos em (5) cinco etapas fundamentais, que consistem no 

levantamento bibliográfico e cartográfico, trabalho de campo, refinamento dos mapas 

temáticos, posteriormente gerou-se os índices (litológico, paleontológico, geomorfológico, 

hidrográfico, pedológico e recursos minerais), geodiversidade e o mapa final, concomitante a 

essas etapas realizou-se o inventário dos locais de interesse geológico e geomorfológico 

(Figura 4). 

Figura 4: Fluxograma dos procedimentos metodológicos. 

 

Elaborado por Lima (2019) 

 Contudo, após o levantamento bibliográfico e cartográfico foram realizados quatro (4) 

trabalhos de campo em novembro de 2018, abril, maio e setembro de 2019, para validação das 

teorias científicas, que também serviram para o reconhecimento da área, bem como para a 

coleta das informações, que subsidiaram as etapas a seguir da pesquisa. Para o trabalho de 
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campo, primeiramente foi pré-estabelecido em ambiente de SIG (Sistema de Informação 

Geográfica) os pontos que seriam visitados na área de estudo, através dos softwares Google 

Earth e Arcgis 10.1. Os instrumentos utilizados em campo foram o Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), ferramentas para coleta de amostras de solo, rochas e câmera 

fotográfica digital e mapeamentos pré-existentes (litologia, geomorfologia, paleontologia e 

pedologia). 

 Após as etapas anteriores, foi definido a metodologia de Pereira et al., (2013) para ser 

utilizada no mapa do índice da geodiversidade com as adaptações necessárias. Nessa 

metodologia os autores especificam a necessidade e importância da adequação da escala de 

análise para não superestimar as variáveis consideradas ao gerar o índice da geodiversidade. 

Dessa forma, constatou-se que a base de dados disponível para o município se encontra em 

diferentes escalas, tendo-se a necessidade de realizar o refinamento dos mapas temáticos, ou 

seja, dos parâmetros considerados na pesquisa para assim gerar o índice da geodiversidade da 

área de estudo.   

 A base de dados disponível, fonte de dados e metodologias de refinamento dos mapas, 

estão apresentadas no Quadro 2: 

Quadro 2: Síntese da base de dados disponível, fonte e metodologias de refinamento. 

 

Atributo 

 

Base de dados disponível 

(Escala) 

 

Fonte 

Metodologia 

de 

Refinamento/

Mapeamento 

 

Tipologia 

 

 

Litologia 

1:500.000 (Goiás) CPRM/SIC-

FUNMINERAL 

(2008). 

 

 

Soares e Fiori 

(1976) 

 

 

 

Polígono 

 

 

1:100.000 (SE.22-V-BI) 

1:100.000 (SE.22-V-BV) 

1:100.000 (SE.22.V-B-

VI) 

 

CPRM (2018) 

Paleontologia 1:500.000 (Goiás) CPRM (2008) - Ponto 

 

 

 

Geomorfologia 

 

 

1:500.000 (Goiás) 

Sistema de 

Informações 

Geográficas do Estado 

de Goiás - 

Superintendência de 

Geologia e Mineração 

– SIC (2006) 

 

 

Soares Neto 

(2015) 

 

 

 

Polígono 

 

 

Hidrografia 

 

 

1:100.000 (Goiás) 

Rede de drenagens da 

base cartográfica 

vetorial digital 

atualizada do produto 

BC100/GO_DF, 

produzido pelo – 

IBGE.  

 

 

Strahler (1952) 

 

 

Linha 

Pedologia 1:250.000 (Goiás) EMATER (2017) Hermuche et Polígono 
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al., (2002) 

Recursos 

Minerais 

1:500.000 (Goiás) CPRM/SIC-

FUNMINERAL,2008 

- Ponto 

Elaborado por Lima (2019) 

 Resumindo, como apresentado no Quadro acima, para cada elemento abiótico da 

geodiversidade considerado na pesquisa foram utilizadas técnicas de refinamentos específicas, 

sendo definida a escala de 1:100.000 apresentados nos tópicos elencados a seguir. 

 

2.1 Refinamento litológico 

 

 Para avaliação dos atributos litológicos, utilizou-se as informações disponibilizadas 

pelo trabalho “Geologia do Estado de Goiás e Distrito Federal”, realizado por parceria entre 

CPRM e Superintendência de Geologia e Mineração em 2008, em uma escala de 1:500.000 

(LACERDA FILHO et al., 2008), bem como o do Projeto RADAMBRASIL (1982) (pq usou 

dados desse último projeto?). Vale ressaltar que os levantamentos do Projeto 

RADAMBRASIL foram realizados na escala de 1:250.000, mas compilados e representados 

em polígonos de 1:1.000.0000 (BRASIL, 1982, CREPANI; MEDEIROS, 2004).  

 Desta maneira, as informações geológicas em escalas próximas a 1:250.000 podem ser 

passíveis de refinamento, a partir do auxílio das informações morfométricas (altimetria, 

declividade, curvatura das vertentes, dentre outras) provenientes do Modelo Digital de 

Elevação (MDE) (SOARES & FIORI, 1976; VENEZIANI; ANJOS, 1982) que com o devido 

acompanhamento de campo para validação dos levantamentos e sobreposição com outros 

temas, como relevo e solos, podem auxiliar na distinção de suscetibilidades ambientais em 

uma determinada área (CASTRO; SALOMÃO, 2000). Destaca-se que para o referido 

mapeamento foi utilizado da imagem ALOS/PALSAR com 12,5 metros de resolução espacial, 

disponível gratuitamente no ASF - Alaska Satellite Facility.  

 O município de Caiapônia compõe sete folhas geológicas: Bom Jardim de Goiás 

(SE.22-V-BI), Ribeirão Paraíso (SE.22-V-BIV), Caiapônia (SE.22-V-BV), Amorinópolis 

(SE.22.V.B-VI), Ribeirão Invernadinha (SE.22-V-DI), Serra do Caiapó (SE.22.V-D-II) e 

Montividiu (SE.22.V-D-III). Dessa forma, das sete folhas, três possuem mapeamentos 

realizados em escala de 1:100.000, sendo elas as folhas Bom Jardim de Goiás, Caiapônia e 

Amorinópolis. 

 Por conseguinte, utilizando a base de dados disponível para sistematização dos 

arquivos vetoriais secundários das unidades geológicas e litológicas, realizou-se o reajuste dos 

polígonos das referidas unidades, amparados como procedimento metodológico o 
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acompanhamento por meio das quebras naturais do MDE (SOARES & FIORI, 1976; IBGE, 

1998) onde é perceptível a mudança de curvatura a partir da linha de ruptura, exibindo como 

base o auxílio das variáveis morfométricas, a geração de um modelo de sombra, com exagero 

de 9x e a imagem de satélite Landsat 8, sensor Oli, disponível no Sistema Estadual de 

Geoinformação de Goiás (SIEG). 

 

2.2 Refinamento paleontológico  

 

 Para o mapeamento paleontológico utilizou-se a base de dados disponível pela CPRM 

e no SIEG (2017). Buscou-se na literatura trabalhos realizados na área de estudo que 

informassem locais de ocorrência de fósseis.  

Entre esses destaca-se o trabalho desenvolvido por Carbonaro e Guilardi (2016) onde 

os autores, a partir dos trabalhos de campos e de trabalhos publicados em periódicos, 

caracterizam o estado da arte do conteúdo fossilífero do Devoniano no estado de Goiás. Os 

sítios identificados pela SIGEP – Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, 

também foram considerados. Vale ressaltar que também foram incorporados pontos de 

afloramentos identificados nos trabalhos de campo realizados na área de estudo.  

 

2.3 Refinamento geomorfológico 

 

 O mapeamento geomorfológico também apresenta uma base de dados disponível em 

escala 1:500.000, mapeamento realizado para o estado de Goiás. No sentindo de realizar o 

refinamento do mapa geomorfológico adaptou-se o método semiautomático de delimitação 

das unidades básicas de relevo - UBR, desenvolvido por Soares Neto (2015) para realizar a 

compartimentação geomorfológica.  

 O autor utiliza a geomorfometria para definição das unidades básicas de relevo em 

uma bacia hidrográfica. Segundo Valeriano (2008) a morfometria ou geomorfometria consiste 

na caracterização do relevo por meio de variáveis quantitativas, que podem ser denominadas 

de índices morfométricos, as variáveis podem ser: altitude, declividade, curvaturas vertical e 

horizontal, orientação de vertentes que são analisados para caracterizar o relevo de forma 

mais completa.  

 Na delimitação semi-automatizada baseada em critérios morfométricos, são 

considerados, incialmente dois parâmetros, a amplitude altimétrica e a declividade. Por 
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conseguinte, a interação dessas variáveis permite a definição das unidades básicas de relevo e 

a inserção de novos parâmetros métricos para maior definição de suas singularidades 

(SOARES NETO, 2015).  

 A altitude refere-se a variável que representa a distância vertical medida entre 

determinado ponto na superfície do terreno e uma superfície de referência. O geóide é a forma 

da Terra com suas irregularidades, representada por uma superfície equipotencial do campo 

da gravidade, que mais se aproxima do nível médio não “pertubado” dos mares e que se 

prolonga, através de uma linha imaginária, através do continente (GEMAEL, 1999).  

 A declividade é a medida topográfica mais amplamente utilizada, pois está 

diretamente relacionada com o fluxo de água e sedimentos e, portanto, representa um grande 

indicador dos processos geomorfológicos erosivos ou deposicionais (ZEVENBERGEN & 

THORNE, 1987). De acordo com Valeriano (2008), a declividade (S) é o ângulo de 

inclinação (zenital) da superfície do terreno em relação à horizontal. Trata-se de uma 

grandeza correspondente à primeira derivada da altitude, que pode ser extraída a partir de um 

MDE e é determinada pela razão entre a variação de altura entre duas células adjacentes e a 

distância horizontal entre os seus centros. A declividade pode ser expressa em graus decimais, 

que será a unidade utilizada nesta pesquisa, ou em percentuais. 

Primeiramente para determinação da altimetria e declividade foi utilizado o MDE da 

imagem ALOS/PALSAR. Posteriormente, para a determinação dos intervalos de amplitude 

altimétrica que corresponde à diferença altimétrica entre o ponto mais alto da bacia, situado 

no divisor topográfico, e a altitude da desembocadura (CHRISTOFOLETTI, 1980), levou-se 

em consideração uma análise análoga ao que Strahler (1952) definiu como integral 

hipsométrica (Hi), sendo possível definir dentro de áreas testes, regiões que se diferenciavam 

pelo seu grau de maturidade erosivo por manter níveis de padrões de amplitude altimétricos 

distintos quando correlacionados a uma determinada área. Dessa forma, com a correlação 

entre amplitude altimétrica e área foi possível definir regiões com arquétipos topográficos 

concentrados em diferentes gradientes altimétricos, que ficou denominado de correlação 

topográfica (Tc).  

Para encontrar a Tc levou-se em consideração duas razões (Figura 5): 1- o menor 

intervalo de amplitude possível (h) pela amplitude altimétrica da área (H), representada pela 

abscissa no gráfico; 2- a área de cada intervalo da amplitude altimétrica (a) pela área total 

analisada (A), representada por valores da ordenada. Vale ressaltar, que na presente pesquisa 

foi analisado o limite municipal da área de estudo. 
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Figura 5: Representação de uma bacia hidrográfica na extração das relações de altitude e área. 

 

Fonte: Soares Neto (2015). 

 De acordo com Soares Neto (2015) a delimitação dos intervalos das amplitudes é 

possível pela inflexão hipsométrica (Hif), que é definida pelos pontos de inflexão da linha de 

regressão polinomial da curva resultante da correlação topográfica e pela máxima 

hipsimétrica (Hmax), elucidado pelos pontos de máximo local da curva resultante da 

correlação topográfica. Os pontos na curva do gráfico que coincidem ou que mais se 

aproximam do Hif e Hmax, representam os limites do intervalo de amplitude.  

 Para delimitação dos intervalos da amplitude altimétrica, subtraiu-se o maior valor de 

amplitude (1044 m), pelo menor valor (439 m), o cálculo foi realizado na função raster 

calculator do Arcgis 10.1. Depois reclassificaram-se os valores dos intervalos de amplitude 

conforme a resolução vertical do dado e transformou-se os intervalos que estavam em formato 

raster para shapefile.  

 A partir dos dados encontrados nas etapas anteriores (Tabela 1) foram normalizados os 

dados de amplitude e da área (km). E assim foi possível definir a curva de relação topográfica 

(Figura 6). Dessa forma, com os intervalos encontrados na curva de regressão foi realizada 

uma reclassificação com esses valores, gerando o mapa final de amplitude altimétrica.  
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Tabela 1: Dados de amplitude e da área normalizadas do munícipio de Caiapônia- GO. 

Amplitude Altura (h) Altura (H) h/H Área (a) km Área (A) km a/A 

20 20 605 0,033 0,6 8638,08 0,000 

40 40 605 0,066 11,8 8638,08 0,001 

60 60 605 0,099 41,5 8638,08 0,005 

80 80 605 0,132 82,4 8638,08 0,010 

100 100 605 0,165 134,5 8638,08 0,016 

120 120 605 0,198 236,0 8638,08 0,027 

140 140 605 0,231 343,9 8638,08 0,040 

160 160 605 0,264 478,5 8638,08 0,055 

180 180 605 0,298 594,5 8638,08 0,069 

200 200 605 0,331 671,0 8638,08 0,078 

220 220 605 0,364 734,1 8638,08 0,085 

240 240 605 0,397 702,2 8638,08 0,081 

260 260 605 0,430 605,4 8638,08 0,070 

280 280 605 0,463 526,8 8638,08 0,061 

300 300 605 0,496 505,3 8638,08 0,058 

320 320 605 0,529 508,6 8638,08 0,059 

340 340 605 0,562 470,6 8638,08 0,054 

360 360 605 0,595 392,8 8638,08 0,045 

380 380 605 0,628 325,0 8638,08 0,038 

400 400 605 0,661 256,6 8638,08 0,030 

420 420 605 0,694 184,8 8638,08 0,021 

440 440 605 0,727 142,7 8638,08 0,017 

460 460 605 0,760 134,9 8638,08 0,016 

480 480 605 0,793 121,0 8638,08 0,014 

500 500 605 0,826 112,0 8638,08 0,013 

520 520 605 0,860 106,4 8638,08 0,012 

540 540 605 0,893 100,2 8638,08 0,012 

560 560 605 0,926 72,4 8638,08 0,008 

580 580 605 0,959 30,2 8638,08 0,003 

600 600 605 0,992 11,1 8638,08 0,001 

620 620 605 1,000 0,1 8638,08 0,000 

Elaborado por Lima (2019).  
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Figura 6: (A) Amplitude altimétrica e gráfico da correlação topográfica, (B) Declividade e histograma de 

frequência. 

 

 

Fonte: Elaborado por Lima (2019). 

 Posteriormente delimitou-se os intervalos de declividade que é possível pela inflexão 

clinográfica (Cif) e pela máxima clinográfica (Cmax), definidas pelos pontos de inflexão e de 

máximo local da linha de regressão polinomial da curva resultante do gráfico de frequência.  

 Assim, para delimitação das unidades básicas de relevo – UBR, levou-se em 

consideração uma álgebra de mapas entre os intervalos obtidos da amplitude altimétrica e 

declividade. Conforme Soares Neto (2015) a caracterização do relevo levando em 

consideração esses dois dados básicos da morfometria, permite a delimitação das 

singularidades da área analisada partindo de sua morfologia, mantendo o foco no principal 

objeto de estudo da geomorfologia, a descrição das feições do relevo.  

 Dessa forma, os dados de amplitude e declividade (formato raster), foram associados a 

cada dado raster valores atribuídos para cada intervalo, assim as células foram representadas 

a cada valor atribuído e a soma dos dados permitiu a identificação da UBR (Figura 7). Os 

processos foram realizados no software Arcgis 10.1. 
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Figura 7: Representação da soma dos dados matriciais para determinação das unidades de relevo. 

 

 

Fonte: Soares Neto (2015).  

 A definição dos táxons para cada unidade de relevo foi baseada no Manual Técnico de 

Geomorfologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2009), considerando 

as similaridades das feições descritas.  Para melhor compreensão dos resultados comparou-se 

os modelos UBR obtidos por nível de ottobacias levando em consideração o mesmo limite. 

 

2.4 Refinamento da hidrografia 

 

Para o mapeamento da hidrografia, extraiu-se a drenagem do MDE – ALOS/PALSAR 

por meio do software Arcgis 10.1, seguindo a seguinte ordem: fill > flow direction > flow 

acumulation > con. Após extrair a drenagem, a hierarquia fluvial foi definida na função: 

stream ordem, considerando o método proposto por Strahler (1952). 

No método de Strahler (1952), a identificação se inicia com os rios de 1ª ordem, que 

são aqueles que não recebem nenhum afluente. Dois rios de primeira ordem já bastam para 

que a partir de sua confluência, seja formado um rio de segunda ordem. A confluência de dois 

rios de segunda ordem define um de terceira e assim por diante. Quando dois rios de ordens 

hierárquicas diferentes se juntam, prevalece a maior ordem (Figura 8). Também se utilizou a 

base de dados disponibilizada pelo IBGE em escala de 1:100.000 e a base de dados de bacias 

ottocodificadas disponível pela ANA- Agência Nacional de Água. 
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Figura 8: Aplicação do método de Strahler para a ordenação da rede de drenagem. 

 

Fonte: Rennó & Soares (2003)  

 

2.5 Refinamento pedológico  

 

 Para o mapeamento pedológico tomou-se como base a metodologia Hermuche et al., 

(2002), em que a morfometria serve de suporte para a elaboração de mapas pedológicos. Para 

tanto, assim como no mapa geomorfológico, utilizou-se o MDE, da imagem ALOS PALSAR 

para a confecção dos seguintes mapas derivados: declividade, aspecto do relevo e área de 

contribuição. Após a confecção dos mapas derivados utilizou-se a técnica de composição 

colorida para realçar os padrões morfométricos. Para Hermuche et al., (2002) com esse 

procedimento, geram-se imagens coloridas por um processo que combina três imagens 

derivadas quaisquer com as três cores primárias: vermelho, verde e azul (RGB). 

 

2.6 Refinamento de Recursos Minerais 

 

 Para o mapa de recursos minerais, assim como o mapa litológico utilizou-se a base de 

dados disponível pela CPRM (2008) e as informações obtidas nas cartas em escala de 

1:100.000, mencionadas anteriormente. Assim, como também foram incorporadas 

informações obtidas nos trabalhos de campo realizados na área de estudo. 
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2.7 Mapeamento do Índice da Geodiversidade 

 

 No mapeamento do índice da geodiversidade do município de Caiapônia, optou-se por 

adaptar o método apresentado por Pereira et al., (2013). Dessa forma, a avaliação quantitativa 

da geodiversidade do município consistiu em verificar a riqueza e distribuição dos elementos 

do meio físico, a partir da quantificação dos índices (litológico, paleontológico, 

geomorfológico, hidrológico, pedológico e recursos minerais) e posterior sobreposição desses 

mapas em ambiente SIG. O resultado desta sobreposição é o mapa de índice da 

geodiversidade. 

 Os mapas representando a geodiversidade do município de Caiapônia utilizados, 

foram avaliados individualmente através de técnicas de geoprocessamento e adequando a 

escala dos mesmos para 1:100.000; e gerando-se, assim, os mapas de índices litológico, 

paleontológico, geomorfológico, hidrográfico, pedológico e recursos minerais. Conforme o 

método de Pereira et al., (2013), foi gerada uma matriz vetorial que foi sobreposta em cada 

mapa com o objetivo de quantificar o número de ocorrências em cada célula da matriz. Como 

ainda não há um consenso sobre a definição do tamanho da célula, alguns autores a definem 

de acordo com a escala do mapeamento (PELLITERO et al., 2014; SANTOS et al., 2017).  

Neste trabalho, escolheu-se a resolução de 3000 x 3000 metros para a matriz; ou seja, 

espaçamento de 3 km para as células do grid, dessa forma na área de estudo foram geradas 

1074 células de contagem (Figura 9). Esta resolução está de acordo às escalas dos mapas em 

questão, sendo elas na escala de detalhe de 1:100.000. 
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Figura 9: Células de contagem do índice aplicadas no município de Caiapônia - GO 

 

Elaborado por Lima (2019) 

 Para o índice litológico – il, foi realizada a contagem das ocorrências das estruturas de 

cada quadrícula, para o índice geomorfológico – igm, foi realizada a contagem de ocorrência 

de unidades básicas de relevo em casa quadrícula. Para o índice hidrográfico – ih, foi 

realizada a contagem correspondente as ordens de fluxo dos rios, conforme a classificação de 

Strahler (1952), para interseccionar a grade (polígono) e a drenagem (linha), gerou-se um 

buffer com o shapefile da drenagem, ou seja, transformou-se as linhas em polígonos. Sendo 

possível assim, intersecionar polígono + polígono. O índice paleontológico - ipa e de 

ocorrências minerais - iom correspondem, respectivamente, ao número de diferentes 

formações fossilíferas em cada quadrícula e aos minerais. Esses dados estavam em formato de 

pontos e para ser possível a intersecção também foi feito um buffer com os shapefiles dos 

atributos. Já no índice pedológico - ipe foi calculado o número de ordens encontrados em cada 

quadrícula. 

Após criar a grade de células de contagem apresentada anteriormente, para todos os 

índices foi aplicado o seguinte processamento no software QGis: 1 - interseção entre a grade 

(células de contagem) com o shapefile dos atributos abióticos, 2 – gera-se o centroides, 3 –
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limpeza dos dados que se repetem na mesma célula, 4 – contagem dos pontos, 5 – converter 

shapefile de contagem gerado, transformando-o em arquivo raster. Realizado esses 

procedimentos o valor final da geodiversidade – igt é o resultado da soma dos índices parciais 

assinalados anteriormente: 

igt = il + igm +ih+ipa+iom+ipe 

Onde: 

 igt: índice da geodiversidade total; 

 il:  índice litológico; 

 igm: índice geomorfológico; 

 ih: índice hidrográfico; 

 ipa: índice paleontológico; 

 iom: índice de ocorrências minerais; 

 ipe: índice pedológico. 

Após a definição do intervalo de classes foi realizada a conversão do mapa em formato 

de matriz para um mapa de superfície contínua em isolinhas. Para isso, inicialmente o formato 

vetorial de polígonos é convertido em pontos, onde cada ponto se localiza no centro de cada 

célula da matriz. Em seguida, este mapa de pontos passa por um processo de interpolação 

usando a ponderação de distância inversa - IDW, gerando-se então um mapa em superfície 

contínua. O IDW determina os valores das células usando uma combinação linear ponderada 

de um conjunto de pontos de amostra onde o peso é uma função da distância inversa (SILVA 

et al., 2013) (Figura 10). 

Figura 10: Etapas para gerar a interpolação do índice de geodiversidade. 

    igt-Vetorial                              igt – Pontos centroides             igt - IDW 

  
Elaborado por: LIMA (2020) 
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Contudo, o mapa do índice da geodiversidade final foi gerado a partir dos pontos 

calculados usando o IDW. Conforme Silva et al., (2013) com o IDW é possível controlar a 

significância de pontos conhecidos nos valores interpolados. Este método assume que a 

variável que está sendo mapeada diminui em influência com a distância de sua localização 

amostrada, ao contrário de outros métodos que podem produzir uma influência prolongada de 

um ponto de amostragem como uma função das distâncias das amostras. 

Para a representação cartográfica se utilizou a escala com cinco níveis, que varia de 

muito baixo a muito alto. Para o cálculo dos intervalos entre os cinco níveis foi utilizado o 

método de aproximação denominado quebra natural, desenvolvido por Jenks (1977). Sallun et 

al. (2007) explicam que este método ajusta os limites dos níveis de acordo com a distribuição 

dos dados, identificando pontos de quebra entre os níveis, utilizando uma análise estatística 

que se baseia na variabilidade dos dados, que minimiza a soma da variância dentro de cada 

um dos níveis. Este método encontra agrupamentos e padrões inerentes aos dados, 

diferenciando áreas entre si. Esse método foi utilizado para o cálculo dos índices litológico, 

geomorfológico, pedológico e índice da geodiversidade final.  

 

2.8 Inventário dos locais de interesse geológico e geomorfológico 

 

No inventário dos locais de interesse geológico e geomorfológico que se trata de um 

levantamento sistemático, em toda área de estudo, depois de se ter concluído um 

reconhecimento geral da mesma. Esta etapa ocorreu paralelamente as etapas anteriores 

mencionadas. Desta forma, conhecendo o tipo de ocorrências, é possível definir a tipologia 

dos geossítios e sítios de geodiversidade inventariados (BRILHA, 2005).  

Contudo, os locais de interesse geológico e geomorfológico do município de Caiapônia, 

foram selecionados com base no método de Brilha (2016), o autor classifica como geossítios 

os locais com relevância científica, que podem ou não ter outros interesses. Aos locais cujos 

maiores interesses relacionam-se aos potenciais de uso turístico e educativo, denomina sítios 

da geodiversidade. A seleção dos sítios envolve revisão bibliográfica, lista preliminar de sítios 

potenciais, trabalhos de campo e lista final.  
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CAPÍTULO 3 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Este capítulo apresenta as análises das informações obtidas junto aos órgãos 

municipal, federal e dos mapeamentos realizados na pesquisa, no sentido de compreender os 

aspectos gerais da área de estudo, análise dos elementos físicos e dos aspectos geoambientais 

em que foi estabelecido no município de Caiapônia - GO. 

 

3.1 Contexto geológico regional 

 

A maior parte do munícipio insere-se na Bacia Sedimentar do Paraná que ocupa uma 

área de cerca de 1.700.000 km², com espessura alcançando aproximadamente 6.800 m, 

distribuída no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Suas unidades compreendem depósitos 

sedimentares e vulcânicos de idades entre o Ordoviciano e o Cretáceo (PREMAOR, et al., 

2006). Além das rochas pertencentes à Bacia do Paraná ocorrem, no município, rochas do 

Complexo Alcalino Iporá, pertencente a Província Alcalina do Sul de Goiás e as formações 

superficiais representadas pela Formação Cachoeirinha, Coberturas detrito-lateríticas 

ferruginosas, Coberturas detríticas indiferenciadas e os Depósitos aluvionares (Figura 11, 

Tabela 2). 
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Figura 11: Mapa de Geologia do munícipio de Caiapônia – GO 

 

Elaborado por Lima (2019)  

Tabela 2: Porcentagem da área ocupada pelas formações geológicas no município de Caiapônia – GO. 

Geologia  Área 

(km²) 

% Geologia Área 

(km²) 

% 

Formação Vila Maria 0,16 

 

0,001% Formação Vale do Rio do 

Peixe
1
 

63,99 0,74% 

Formação Furnas 453,56 5,26% 

 

Complexo Alcalino Iporá 0,24 0,002% 

Formação Ponta Grossa 1267,61 14,69% Formação Cachoeirinha 26,67 0,31% 

 

Formação Aquidauana 5734,34 66,44% 

 

Coberturas detrito-lateríticas 

ferruginosas 

43,72 0,51% 

 

Formação Irati 109,88 1,27% 

 

Coberturas detríticas 

indiferenciadas 

628,12 7,28% 

 

Formação Corumbataí 15,29 0,18% Depósitos aluvionares 97,71 1,13% 

Formação Serra Geral 189,02 2,19% Massa d’ água  7,82 0,09% 

Elaborado por Lima (2019) 

                                                 
1
 Trabalhos recentes designam a Formação Vale do Rio do Peixe como Formação Adamantina (Menegazzo et. 

al., 2016; Candeiro et al., 2018). Nesse trabalho manteve-se a nomenclatura adotada no Mapa Geológico de 

Goiás. 
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A formação mais antiga da área de estudo pertencente a Formação Vila Maria que faz 

parte do Grupo Rio Ivaí, ocupando 0,001% da área de estudo, correspondendo a 0,16 km² 

(Tabela 5). De acordo com Araújo & Moreton (2008) a formação é de idade siluriana inferior 

e é considerada como uma das mais antigas sequências da Bacia do Paraná. Sua porção basal 

compreende diamictitos vermelhos arroxeados com seixos de diversas rochas, capeados por 

siltitos e folhelhos cinza-esverdeados a marrom. Para o topo ocorrem arenitos finos róseo-

avermelhados, calcíferos, laminados, micáceos, às vezes feldspáticos, com microestratificação 

cruzada, e intercalações de siltito e folhelho com estrutura flaser. A associação com fósseis 

marinhos de Orbiculidea indicam ambiente litorâneo raso sob ação de marés. 

O Grupo Paraná, sendo representado pelas formações Furnas e Ponta Grossa é a 

segunda unidade geológica mais representativa da área de estudo. A deposição do grupo 

iniciou no final do Ordovício-Siluriano quando se instalou importante ciclo regressivo que 

desenvolveu a discordância do topo do Grupo Ivaí (Formação Vila Maria), seguida da 

deposição dos sedimentos devonianos das formações Furnas e Ponta Grossa (Milani et al., 

1994). O contato superior com a Formação Aquidauana também é por discordância erosiva 

(ARAÚJO & MORETON, 2008).  

A Formação Furnas ocupa 453,56 km², correspondendo a 5,26% da área de estudo está 

localizada na porção noroeste do município e repousa sobre rochas do Arco Magmático de 

Goiás e da Formação Vila Maria. A base da formação é composta de arenitos esbranquiçados 

a róseos, feldspáticos ou caulínicos, imaturos, mal classificados, médios a grossos, micáceos, 

e delgados níveis conglomeráticos, sobretudo na porção basal. Para o topo decresce a 

quantidade de feldspato o que dá lugar a arenitos finos a médios com intercalações de siltitos 

e raros argilitos. A porção inferior possui estratificação cruzada de vários tipos e tabular com 

sets de até 1,5 m de espessura, bem como acamamento gradacional (ARAÚJO & 

MORETON, 2008). A gênese do ambiente de deposição da formação é fluvial. Millani (1994) 

aponta que a faciologia da formação não é homogênea e que as fácies continentais basais 

passam para depósitos transicionais e costeiros caracterizados por deltas de rios entrelaçados, 

retrabalhados por ondas e marés. 

A Formação Ponta Grossa ocupa 1267,61 km², correspondendo a 14,69% da área de 

estudo e ocorre acompanhando paralelamente a Formação Furnas ou em porções isoladas. A 

formação é composta por folhelhos cinza marrom-avermelhados intercalados de arenitos 

brancos a marrons ou esverdeados, finos a muito finos, micáceos, feldspáticos, finamente 

estratificados. Na base dos folhelhos é comum a ocorrência de estratos bioturbados e finos 
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níveis de conglomerado. Em direção ao topo ocorrem intercalações centimétricas de arenito, 

siltito, folhelho e argilito cinza-escuros, ricos em matéria orgânica, com fósseis de bivalvos 

(ARAÚJO & MORETON, 2008). 

A unidade geológica mais representativa da área de estudo em sua porção central é o 

Grupo Itararé de idade permocarbonífera, sendo representado por uma complexa unidade 

deposicional-paleogeográfica e cronoestratigráfica. O Grupo Itararé possui apenas uma 

formação que ocorre no estado de Goiás, a Formação Aquidauana, representando 66,44% da 

área de estudo, correspondendo a aproximadamente 5734 km². Conforme Araújo e Moreton 

(2008) a Formação Aquidauana ocorre na região sudoeste de Goiás, em faixa com mais de 

300 km de comprimento de E-W e 65 km de largura, que se estende desde as proximidades de 

Paraúna até o limite oeste, onde adentra o Estado do Mato Grosso. O seu contato inferior é 

por discordância angular sobre as formações Furnas e Ponta Grossa, e não conformidade com 

ortognaisses do oeste de Goiás e o embasamento. Sills e diques máficos do Cretáceo intrudem 

a formação.  

As características litológicas da Formação Aquidauana indicam deposição em 

ambiente fluvial e lacustre e a presença de diamictitos sugere influência glacial próxima 

(SCHNEIDER et al., 1974). A formação está representada por arenito vermelho-tijolo, fino, 

bem selecionado, quartzoso e arcósico, siltito e folhelho placoso, vermelhos e róseos 

(OHOFUGI et al., 1976). 

As formações Irati e Corumbataí pertencem ao Grupo Passa Dois. A deposição dos 

sedimentos da Formação Irati, que ocupa 109,88 km², correspondendo a 1,27% da área, 

ocorreu sob condições de plataforma estável, em ambiente restrito, marinho raso, de baías e 

golfos de baixa profundidade e salinidade variável. O contato superior com a Formação 

Corumbataí é transicional, o que se traduz em rápida passagem da sequência clástico-química 

fina, de ambiente redutor, para sedimentos finos epicontinentais de elevada taxa de oxidação 

(ARAÚJO & MORETON, 2008). 

A Formação Irati constitui a base do Grupo Passa Dois e é caracterizada por uma 

faciologia bastante complexa, com folhelhos, folhelhos betuminosos, arenitos, margas, 

carbonatos e anidrita (Milani et al., 1994). Litoestratigraficamente é subdivida nos membros 

Taquaral (inferior), com predomínio de folhelhos, e Assistência (superior), que inclui 

intercalações rítmicas de calcário e folhelhos pretos betuminosos, que representam notável 

marco estratigráfico, com extensão ao longo de toda a borda leste da bacia (SCHNEIDER et 

al., 1976; DAEMON et al., 1996). O conteúdo paleontológico da Formação Irati compreende 
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vegetais, vertebrados, invertebrados (e.g., insetos, crustáceos, foraminíferos), palinomorfos e 

icnofósseis. Dentre estes, mesossaurídeos (Progranosauria) são os mais característicos, sendo 

representados pelos gêneros Mesosaurus Gervais 1867, Stereosternum Cope 1885 e 

Brazilosaurus Shizama & Ozaki 1966, ocorrendo em sedimentos da unidade no Brasil e no 

Sistema Karoo, na África (PREMAOR et al., 2006). 

Já a Formação Corumbataí ocupa 15,29 km², sendo 0,18% da área de estudo, ocorre no 

topo da Serra do Caiapó, sua espessura varia entre 20 e 60 metros. A sua idade Neopermiana 

foi determinada a partir de restos de peixes, pelecípodes, palinomorfos, vegetais (Psaronius 

brasiliensis) e coquinas silicificadas com bivalves de Jacquiesia e Terraia. O ambiente 

deposicional dos sedimentos da Formação Corumbataí é marinho raso com frequentes 

oscilações do nível do mar e períodos de estabilidade. A base da formação é composta de 

sequência rítmica de siltitos, argilitos e folhelhos escuros. O topo compreende siltitos 

arroxeados e arenitos finos a muito finos, avermelhados a róseos, lilás, cinza-esverdeados e 

cinza escuros com intercalações de calcário finamente estratificado níveis coquinóides 

silicificados são frequentes e, por vezes, oólitos silicificados e chert (MARQUES et al., 

1981).  

A Formação Serra Geral pertence ao Grupo São Bento que compreende os arenitos e 

basaltos juro-cretácicos do topo da Bacia do Paraná. Em Goiás, é representado pelas 

formações Botucatu e Serra Geral e por diques e soleiras de diabásio. A Formação Serra Geral 

consiste de derrames de basaltos tholeiíticos, com vulcânicas riolíticas e riodacíticas 

subordinadas. Os basaltos sustentam relevo plano, são maciços, cinza-escuros, finos, 

homogêneos, por vezes amigdalóides e com disjunções colunares. Dados radiométricos 

indicam que a idade principal do vulcanismo situa-se em torno de 120 a 130 Ma, isto é, no 

Cretáceo Inferior, a formação corresponde a 2,19%, ocupando 189,02 km² (ARAÚJO & 

MORETON, 2008). 

Pertencente ao Grupo Bauru a Formação Vale do Rio do Peixe, representa 0,74% da 

área de estudo, ocupando 63,99 km². A formação é composta por estratos de arenitos cinza-

claros, bege ou róseos, maciços, finos a muito finos, as vezes médios, em geral mal 

selecionados e com estratificação plano-paralela e cruzada subordinada. Os grãos de quartzo 

são subangulosos e subarredondados e podem estar cimentados por sílica e calcita. Os 

arenitos basais são em geral mais maciços do que os do topo, mais estratificados. Aos arenitos 

se intercalam lentes de arenito conglomerático e siltitos areno-argilosos creme arroxeados e 

rosados. Bolas de argila ocorrem em toda sequência, notadamente na porção superior, bem 
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como orifícios tubiformes, nódulos e esfoliações esferoidais. As características litológicas e 

sedimentares da formação permitem interpretá-la como de ambiente flúvio-lacustre 

(ARAÚJO & MORETON, 2008).   

O Complexo Alcalino Iporá, corresponde a 0,002 % da área de estudo, ocupando 0,24 

km². Compreende pequenas intrusões na Formação Furnas e unidades mais antigas. É 

composto por dunitos, peridotitos, piroxenitos, serpentinitos, gabros, sienogabros, nefelina 

sienitos, sile silexitos, carbonatitos, kimberlitos e lamprófiros.  

Pertencente a parte superficial da área de estudo a Formação Cachoeirinha ocupa 

26,67 km², isto é, 0,03%. Estratigraficamente se assenta sobre superfície de aplainamento 

desenvolvida em rochas do Carbonífero, Permiano, Jurássico e Cretáceo em Goiás. Sua 

gênese está relacionada à deposição de fluxos de massa gravitacionais e retrabalhamento de 

antigos depósitos fluviais, evidenciado pela presença de seixos arredondados. A formação é 

composta de lentes argiloarenosas lateríticas intercaladas com níveis de conglomerados 

(ARAÚJO & MORETON, 2008). 

De acordo com Araújo e Moreton (2008) a unidade compreende lentes centimétricas a 

decimétricas de conglomerados com clastos subarredondados a arredondados de quartzo, 

arenito e silexito em matriz argilosa, bem como sedimentos areno-argilosos vermelhos, 

lamitos com grânulos angulosos, argilitos cinza com estratificação incipiente e arenitos mal 

classificados.  

As coberturas detrito-lateríticas ferrugionosas representam 0,57% da área de estudo, 

ocupando 43,72 km². Esta unidade tem ampla distribuição no estado nas superfícies de 

aplainamento desenvolvidas sobre rochas de todas as unidades litoestratigráficas e, 

atualmente, está sob efeito de dissecação marginal por erosão. Estes sedimentos são 

formações superficiais que se desenvolveram em zonas de interflúvios. Sendo sedimentos 

aluviais ou coluviais constituídos por conglomerados oligomíticos com seixos de quartzito e 

lateritos autóctones com carapaças ferruginosas (ARAÚJO & MORETON, 2008). 

As coberturas detríticas indiferenciadas correspondem a 7,28% da área de estudo, 

ocupando 628,12 km². A unidade reúne todas as coberturas residuais ou transportadas que 

sustentam terraços, resultam do retrabalhamento de sedimentos arenosos durante o 

Pleistoceno e relacionadas a superfície de aplainamento velhas. Sua espessura máxima é 

inferior a 3 m e consistem de areias, siltes, argilas e eventuais cascalheiros cimenados por óxi-

hidróxidos de ferro, mas sem desenvolver lateritos. 
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Os depósitos aluvionares são responsáveis por 1,13% da área de estudo, sendo 97,71 

km². Para Araújo e Moreton (2008) esses depósitos se associam à rede de drenagem que flui 

sobre o embasamento cristalino e as bacias sedimentares, notadamente a tributária dos rios 

Araguaia e Tocantins. Estes compreendem as acumulações de sedimentos de calha e de 

planície de inundação, compostos por areias finas a grossas, cascalhos e lentes de material 

silto-argiloso e turfa. As frações mais grossas podem conter concentrações de rutilo, ouro, 

zircão e diamante.  

Destaca-se que nos depósitos conglomeráticos glaciogênicos paleozóicos das 

formações Vila Maria, Furnas e Aquidauana podem ser encontrados concentrações de 

diamantes e são as fontes dos mesmos nos aluviões dos rios da região sudoeste de Goiás. 

Nesta região também merecem destaque os calcários e dolomitos da Formação Irati utilizados 

como corretivo de solos. Depósitos de argila associados às formações Ponta Grossa e 

Aquidauana que fornecem matéria prima para a fabricação de cerâmica vermelha. Os basaltos 

da Formação Serra Geral são matéria prima para brita e possuem potencial para depósitos de 

Níquel e Cobre do tipo Norils’k. Durante o Cretáceo a borda da bacia foi sítio de intrusões 

ultramáficas, alcalinas e carbonatíticas que possuem depósitos de níquel laterítico (Santa Fé, 

Iporá) e nióbio, fosfato, titânio, vermiculita e terras raras (LACERDA FILHO et al., 1999). 

 

3.2 Paleontologia regional 

 

A ocorrência de fósseis relaciona-se aos estratos da Formação Ponta Grossa 

depositados em ambiente marinho representados por sucessões sedimentares relacionadas a 

oscilações do nível relativo ao mar, que definem o nível transgressivo-regressivo (MILANI et 

al., 2007). Conforme Milani et al., (1998) o pacote diretamente ligado à fase de degelo da 

calota gondwânica, com 1.500 metros de espessura máxima e conhecido como Grupo Itararé 

(formação Aquidauana) é constituído dominantemente por diamictitos intercalados a arenitos, 

com elementos tanto glacioterrestres quanto glaciomarinhos.  

A Formação Irati, localizada na Cuesta do Caiapó na área de estudo, também 

apresenta vários registros de fósseis de Mesossauros. Conforme Schobbenhaus et al., (2002) 

sítios fossilíferos da Formação Irati afloram em praticamente toda a extensão da Bacia do 

Paraná. Sua importância deve-se à riqueza da paleoflora e paleofauna, que se acham 

preservadas em seu interior. Para Preamor et al., (2006) nela se destaca a fauna de 
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mesossaurídeos, com ocorrência restrita na América do Sul (notadamente na porção brasileira 

da bacia) e sudoeste africano (Namíbia e África do Sul).  

No trabalho desenvolvido por Carborano e Ghilardi (2016) na região de Caiapônia 

foram identificados espécies de macrofósseis de invertebrados microfósseis e vegetais fósseis, 

como apresentado nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3: Macrofósseis de invertebrados das unidades 2, 3 e 4 e de unidades geológicas desconhecidas no 

município de Caiapônia – Goiás. 

Unidade 

Geológica 

Filo ou classe Táxon Local da coleta Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transição entre 

as unidades 2 e 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filo Brachiopoda 

Australospirifer iheringi Rodovia entre Iporá e 

Caiapônia; Caiapônia 

Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Australospirifer 

kayserianus 

Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Australocoelia flabellites Rodovia entre Iporá e 

Caiapônia; Caiapônia 

Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Derbyina sp. Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Schuchertella sp. Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Orbiculoidea baini Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Orbiculoidea sp. Rodovia entre Iporá e 

Caiapônia 

Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

 

Classe Tentaculitoidea 

Tentaculites sp. Rodovia entre Iporá e 

Caiapônia 

Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

 

 

Classe Trilobita 

Calmonia sp. Rodovia entre Iporá e 

Caiapônia 

Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Asteropyge sp. Rodovia entre Iporá e 

Caiapônia 

Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Classe Gastropoda Plectonotus sp. Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Classe Polychaeta Serpulites sp. Rodovia entre Iporá e 

Caiapônia 

Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

 

 

 

Unidade 4 

 

 

 

 

Classe Trilobita 

Metacryphaeus cf. 

M. australis 

Caiapônia Carvalho et al. (1987) 

Metacryphaeus aff. 

M. australis 

Caiapônia Carvalho et al. (1987) 

Metacryphaeus sp. Caiapônia Carvalho et al. (1987) 

 

 

 

Filo Brachiopoda 

Orbiculoidea baini Caiapônia Carbonaro & Ghilardi 

(2016) 

Orbiculoidea excentrica Caiapônia Carbonaro & Ghilardi 

(2016) 

Orbiculoidea sp. Caiapônia Carbonaro & Ghilardi 

(2016) 

  Calmonia sp. Caiapônia Oliveira (1937) 
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Unidade geológica 

desconhecida 

 

Classe Trilobita 

Metacryphaeus aff. 

M. australis 

Rodovia entre Caiapônia e 

Baliza 

Carvalho et al. (1987) 

Metacryphaeus sp. Rodovia entre Caiapônia e 

Baliza 

Carvalho et al. (1987) 

Filo Cnidaria Paraconularia ulrichana Caiapônia Oliveira (1937) 

Classe Cephalopoda Orthoceras sp. Caiapônia Oliveira (1937) 

 

 

 

Filo Brachiopoda 

Orbiculoidea sp. Caiapônia Oliveira (1937), 

Almeida (1948) 

Lingula sp. Caiapônia Oliveira (1937), 

Almeida (1948) 

Lingula lepta Caiapônia Oliveira (1937) 

Lingula lamella Caiapônia Oliveira (1937) 

Chonetes sp. Caiapônia Almeida (1948) 

Fonte: Adaptado de Carbonaro & Ghilardi (2016). Elaborado por Lima (2019). 

 

Tabela 4: Microfósseis e vegetais fósseis no município de Caiapônia – Goiás. 

Unidade geológica Filo ou classe Táxon Local de coleta Autor 

 

 

 

 

Transição entre as 

unidades 2 e 3 

 

 

 

 

Chitinozoa 

Ancyrochitina ancyrea Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Ancyrochitina spinosa Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Sphaerochitina 

cuvillieri 

Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Cyathochitina sp. Caiapônia  Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Angochitina devonica Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

Conochitina 

lagenomorpha 

Caiapônia Andrade & Camarço 

(1978, 1980) 

 

 

Unidade 4 

 

 

Lycopsida 

Haplostigma sp. Caiapônia Carbonaro & Ghilardi 

(2016) 

Palaeostigma ? sp. Caiapônia Carbonaro & Ghilardi 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade geológica 

desconhecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chitinozoa 

Lagenochitina 

brevicollis 

Caiapônia Boekel (1966) 

Lagenochitina 

macrostoma 

Caiapônia Boekel (1966) 

Lagenochitina 

sommeri 

Caiapônia Boekel (1966) 

Lagenochitina 

tarfayensis 

Caiapônia Boekel (1966) 

Angochitina dimorpha Caiapônia Boekel (1966) 

Angochitina filosa Caiapônia Boekel (1966) 

Angochitina globosa Caiapônia Boekel (1966) 

Conochitina conulus Caiapônia Boekel (1966) 

Conochitina 

lagenomorpha 

Caiapônia Boekel (1966) 

Cyathochitina 

campanulaeformis 

Caiapônia Boekel (1966) 
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Ancyrochitina spinosa Caiapônia Boekel (1966) 

Sphaerochitina 

cuvillieri 

Caiapônia Boekel (1966) 

 Fonte: Adaptado de Carbonaro & Ghilardi (2016). Elaborado por Lima (2019). 

 

 

 

3.3 Contexto geomorfológico regional 

 

A área está inserida em uma região caracterizada pelo importante registro geológico 

do período Paleomesozoico da Bacia do Paraná, onde está localizada a Serra do Caiapó, sendo 

um grande divisor hidrográfico responsável pela separação da drenagem das bacias do 

Araguaia e do Paraná. As altitudes da área variam de 1044 m na porção mais elevada a 434 m 

na porção mais rebaixada. Destaca-se que a porção mais elevada e as áreas com maiores 

percentuais de declividade superior a 75% (escarpado) estão localizadas na Cuesta do Caiapó 

sendo a borda da Bacia do Paraná e as mais rebaixadas estão localizadas na planície fluvial. 

Na compartimentação geomorfológica do município de Caiapônia, foram definidos 

seis compartimentos, sendo eles: depressão dissecada, planalto, rampa de colúvio, rebordo 

erosivo, relevo residual e planície fluvial (Figura 12, Tabela 5).
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Figura 12: Compartimentação geomorfológica do munícipio de Caiapônia – GO. 

 
 

Elaborado por: Lima (2019).  

Tabela 5: Porcentagem da área ocupada pelos compartimentos geomorfológicos no município de Caiapônia – 

GO. 
Compartimento 

geomorfológico  

Área 

(km²) 

% 

 

Depressão dissecada 

 

2906,47 

 

 

34% 

 

 

Planalto 

 

1834,21 

 

 

21% 

 

Rampa de colúvio 1484,69 

 

17% 

 

Rebordo erosivo 1159,12 

 

13% 

 

Relevo residual 830,47 

 

10% 

 

Planície fluvial 421,79 5% 

Elaborado por Lima (2019) 

Observa-se que na área de estudo predominam as depressões dissecadas, ocupando 

2906,47 km², correspondendo a 34% da área. Sendo uma das áreas mais rebaixadas com 

altitudes variando entre 439 a 610 metros, apresentando um relevo ondulado a forte-ondulado 
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caracterizado com colinas ou morrotes. O alto grau de dissecação se dá principalmente pelo 

material de origem pouco resistente a erosão e o intemperismo. É uma região de vales 

encaixados por onde corre o alto curso do Rio Bonito, Rio Caiapó, Rio Claro. Estão 

associadas aos ambientes da Formação Aquidauna, Ponta Grossa e Furnas com o predomínio 

de Cambissolos, Neossolos Quartzarênicos e Latossolos. 

Já os planaltos possuem 1834,21 km², representando 21% da área, com altitudes 

variando de 610 a 689 metros são caracterizados por relevos plano e suave ondulado, 

associados aos ambientes da Formação Aquidauana e Ponta Grossa, com manchas da 

Formação Serra Geral, predominando Latossolos e Cambissolos. 

Já as áreas classificadas como rampa de colúvio representam 1484 km² (17%) do 

território da área de estudo, apresentaram altitude variando de 689 a 769 metros, 

caracterizadas por relevo plano e suave ondulado, com o predomínio de Cambissolo, 

ambiente da Formação Aquidauana e Depósitos Aluvionares. Estão localizadas entre os 

relevos residuais, que também se tratam na área de estudo de Frente de Recuo Erosivo e as 

depressões dissecadas, são áreas que recebem o deposito do material erodido. Relacionado a 

Formação Aquidauana, com o desenvolvimento de Neossolos Litólicos. Conforme IBGE 

(2009) são formas de fundo de vale suavemente inclinadas, associadas à coalescência de 

depósitos coluviais provenientes das vertentes que se interdigitam e/ou recobrem os depósitos 

aluvionares. Ocorre em setores de baixa encosta, em segmentos côncavos.  

As áreas de rebordo erosivo representam 13% da área de estudo, correspondendo a 

1159 km², com declividade de 20 a 45% (fortemente ondulado) e amplitude altimétrica 

variando entre 769 a 872 metros, também associado principalmente pela Formação 

Aquidauana. Já os relevos residuais são as áreas mais declivosas e representam a ruptura do 

relevo, estando no limite entre as unidades estáveis e as deposicionais apresentaram relevo 

escarpado e altitudes variando entre 872 a 1044 metros, associados a Formação Aquidauana e 

afloramentos da Formação Irati e Corumbataí, com a presença de Neossolos Litólicos e 

Cambissolos. 

As áreas próximas dos cursos d’água que formam zonas hidromórficas com 

declividades muito baixas estão relacionadas ao ambiente depocisional fluvial, e foram 

classificadas como planícies fluviais, com altitudes variando de 439 a 610 metros. As 

planícies fluviais estão associadas aos ambientes de depósitos aluvionares, apresentando solos 

do tipo Gleissolo e Neossolos. 
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Para Ab’Sáber e Costa Júnior (1950) a área de estudo está compreendida na seguinte 

seção geológica esquemática do sudoeste de Goiás (Figura 13). 

Figura 13: Secção geológico estrutural esquemática do SE-NW do sudoeste de Goiás.  

 

 

 

Fonte: Ab’Sáber & Costa Júnior (1950)
2
 

Como observado no perfil esquemático Caiapônia configura-se como uma região de 

planaltos e chapadões em patamares, em que geológica e fisiograficamente, corresponde ao 

quadrante periférico setentrional da Bacia Sedimentar do Paraná, abrangendo uma das seções 

marginais desta grande bacia sedimentar. O primeiro trecho que se observa é um 

prolongamento do planalto arenítico-basáltico que, do oeste de São Paulo e do Triângulo 

Mineiro, penetra em Goiás após os entalhes relativamente profundos dos rios Grande e 

Paranaíba. Transposto esses dois rios o planalto retoma a sua linha de continuidade, através de 

extensos chapadões de topo plano. Recoberto de cerrados com vale suaves, por vezes de 

fundo chato ou entalhados em V, demonstrando traços de maturidade. A topografia e a 

paisagem homogêneas durante uns 50 a 100 km após atingir 950 a 1000 m, sofre um desnível 

brusco e generalizado para 660 e 700 m, sendo uma das mais belas linhas de cuestas 

brasileiras a serra do Caiapó (AB SABER & COSTA JUNIOR, 1950). 

Dessa forma, o limite territorial do município de Caiapônia está inserido em parte do 

planalto do rio Verde e quase na sua totalidade Planalto de Caiapônia
3
. Para Ab’ Sáber e 

Costa Júnior (1950) no Planalto do Rio Verde dominam rios consequentes paralelos, pouco 

                                                 
2
 A terminologia utilizada pelos autores na figura não corresponde a que está em vigor atualmente, o intuito é 

ilustrar a configuração do relevo. 
3
 Alguns autores utilizam a terminologia Planalto do Bonito.  
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ramificados, orientados de noroeste para sudeste, convergindo para a calha-eixo da bacia do 

Paraná, representada na região pelo rio Paranaíba. Constituindo uma hidrografia que se 

superpôs às formações mesozoicas cretáceas, interdenudando essas camadas superiores e 

atingindo, na fase atual, as formações areníticas.  

Na paisagem do conjunto dos chapadões do Planalto do Rio Verde, aparecem em 

algumas plataformas interfluviais chapadas típicas, rasas e baixas, aureoladas por aparados 

íngremes e desnudos de pequeno desnível. Destaca-se a presença de pequenos morrotes 

isolados na forma de mesas suaves ou baús, portanto, todas essas geoformas de detalhe do 

relevo regional coincidem com zonas de testemunhos das formações cretáceas horizontais 

(AB SABER & JUNIOR, 1950).  

Na base da escarpa do Caiapó inicia-se uma vasta região deprimida de denudação 

periférica, incluindo pacotes sedimentares deslocados e aplainados, onde afloram em largas 

faixas semicirculares e concêntricas, formações paleozoicas. Os testemunhos erosionais da 

frente da linha de cuesta do Caiapó, por exemplo, as torres do rio Bonito se tratam de 

retalhamentos esculpidos nos arenitos carboníferos da Formação Aquidauana.  

Diante disso, no Planalto do Bonito ou Planalto de Caiapônia, segundo nível de 

altitude do sudoeste goiano, afloram grandes extensões de arenitos e folhelhos do permiano, 

carbonífero e devoniano. Sendo que a Cuesta do Caiapó se configura como um importante 

divisor de água regional, os cursos que nascem no front da cuesta integram a bacia Araguaia 

(bacia Amazônica), enquanto os que nascem no reverso se dirigem para o rio Paranaíba (bacia 

Platina) (CASSETI, 2005). 

 

3.4 Hidrografia regional 

 

No munícipio de Caiapônia, de acordo com a divisão de ottobacias nível 5 (Figura 14 

e Tabela 6), ocorre 5 bacias hidrográficas (Ribeirão Boa Vista, Ribeirão Cana Verde, Ribeirão 

Paraíso, Rio Bonito e Rio Verde ou Verdão) e 5 regiões hidrográficas (Rio Piranhas a 

montante da foz do córrego Corgão, Rio Caiapó a montante da foz do Rio Bonfim, Rio do 

Peixe, foz Ribeirão Paraíso e Ribeirão Cana Verde e Rio do Peixe a montante da foz Ribeirão 

Cana Verde).  
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Figura 14: Mapa de hidrografia do munícipio de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2019). 

Tabela 6: Porcentagem da área ocupada pelas bacias hidrográficas (BH) e regiões hidrográficas (RH) no 

município de Caiapônia – GO. 

Bacia Hidrográfica  Área 

(km²) 

% Bacia Hidrográfica Área 

(km²) 

% 

R.H Rio Piranhas a 

montante foz do Córrego 

Corgão 

 

899,91 

 

 

10% 

 

R.H Rio Caiapó montante da 

foz Ribeirão Boa Vista 

 

1612,33 

 

 

19% 

 

R.H Rio do Peixe, foz 

Ribeirão Paraíso/Ribeirão 

Cana Verde 

 

105,94 

 

 

1% 

 

 

B.H Rio Verde ou Verdão 

 

523,5003 

 

 

6% 

 

B.H Ribeirão Paraíso 1611,29 

 

19% 

 

B.H Ribeirão Cana Verde 137,52 

 

2% 

 

B.H Rio Bonito 1156,16 

 

13% 

 

R.H Rio do Peixe a montante 

da foz Ribeirão Cana Verde 

772,93 

 

9% 

 

B.H Ribeirão Boa Vista 616,98 

 

7% 

 

R.H Rio Claro a montante da 

foz Rio Bonfim 

1195,34 

 

14% 

 

Elaborado por Lima (2019). 

Contudo, observa-se que as regiões mais representativas na área de estudo são a bacia 

hidrográfica Ribeirão Paraíso e a região hidrográfica do Rio Caiapó, a montante da foz 

Ribeirão Boa Vista, representando quase 40% do munícipio. Seguido pela bacia hidrográfica 
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do Rio Bonito (13%) e a região hidrográfica do Rio Piranhas a montante foz do Córrego 

Corgão.  

 

3.5 Pedologia regional 

 

Na área de estudo conforme o mapeamento realizado com base na metodologia de 

Hermuche et al., (2002), considerando a morfometria como suporte para elaboração do 

mapeamento pedológico, ocorrem 12 (doze) tipos de solos, sendo eles: Argissolo Vermelho–

Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Cambissolo Háplico Distrófico, 

Gleissolo Háplico Distrófico, Latossolo Vermelho Ácrico, Latossolo Vermelho Distrófico, 

Latossolo Vermelho Distrófico férrico, Latossolo Vermelho–Amarelo Distrófico, Neossolo 

Litólico Distrófico, Neossolo Litólico Eutrófico, Neossolo Quartzarênico Órtico e Nitossolo 

Vermelho Eutrófico férrico (Figura 15 e Tabela 7). 

Figura 15: Mapa pedológico do município de Caiapônia - GO 

 

Elaborado por Lima (2019) 
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Tabela 7: Porcentagem da área ocupada pelas diferentes ocorrências de solos no município de Caiapônia – GO. 

Pedologia Área 

(km²) 

% Geologia Área 

(km²) 

% 

ARGISSOLO 

VERMELHO–

AMARELO Distrófico 

125,17 

 

1% LATOSSOLO VERMELHO–

AMARELO Distrófico 

125,17 1% 

ARGISSOLO 

VERMELHO-

AMARELO Eutrófico 

181,74 2% 

 

NEOSSOLO LITÓLICO 

Distrófico 

206,9 2% 

CAMBISSOLO 

HÁPLICO Distrófico 

3421,9 40% NEOSSOLO LITÓLICO 

Eutrófico 

139,02 2% 

 

GLEISSOLO HÁPLICO 

Distrófico 

0,45 0,002% 

 

NEOSSOLO 

QUARTZARÊNICO Órtico 

1287,89 15% 

 

LATOSSOLO 

VERMELHO Ácrico 

743,88 9% 

 

NITOSSOLO VERMELHO 

Eutrófico férrico. 

 

39,43 0,004% 

LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico Distrófico 

1806,1 21% Corpo hídrico  4,73 0,005% 

LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico 

férrico 

110,85 1%  

Elaborado por Lima (2019). 

Observou-se que os solos que mais ocorrem na região são os solos do tipo Cambissolo 

Háplico Distrófico, representando 40% da área de estudo. Seguido do Latossolo Vermelho 

Distrófico (21%) e Neossolo Quartzarênico Órtico (15%).  

Os solos do tipo Cambissolo apresentam pouca alteração físico-química nos horizontes 

subsuperficiais, indicando um horizonte B incipiente, apresentam maiores teores de silte e 

minerais primários, caracterizando pouca intemperização. Podem atingir 0,2 m a 1 m de 

profundidade. São encontrados em ambientes com relevo irregular, variando de ondulado a 

forte-ondulado (REATTO et al., 2008), na área de estudo ocorrem principalmente nas áreas 

de rebordo erosivo e depressões dissecadas. Os solos do tipo Latossolo são solos constituídos 

por material mineral, apresentando horizonte B latossólico precedido de qualquer tipo de 

horizonte A dentro de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 300 cm se o horizonte A 

apresenta mais que 150 cm de espessura (EMBRAPA, 2013), associados aos planaltos e 

depressões dissecadas. 

Segundo Reatto et al., (1998) o manejo inadequado dos Latossolos podem causar 

graves danos ao meio ambiente. O desmatamento indiscriminado pode levar à formação de 

sulcos e voçorocas, especialmente aos Latossolos de textura média, pois estes apresentam 

elevada percolação de água ao longo do perfil. Os autores ressaltam que os Latossolos 

argilosos requerem de cuidados mais intensificados, pois são mais propícios a erosão. Por 
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apresentarem uma estrutura granular cujo comportamento hídrico é semelhante à areia, 

contudo, a chuva encontrando o solo desprotegido, arrasta grande quantidade de partículas 

para os pontos mais baixos da paisagem, acarrentando o assoreamento dos cursos d´água.  

De acordo com Embrapa (2013) o Neossolo Quartzarênico são solos sem contato lítico 

dentro de 50 cm de profundidade, com sequência de horizontes A-C, porém apresentando 

textura areia ou areia fraca em todos os horizontes. São essencialmente quartzosos, tendo, nas 

frações areia grossa e areia fina, 95% ou mais quartzo, calcedônia e opala e praticamente 

ausência de minerais primários alteráveis. Estão presentes principalmente nas depressões 

dissecadas, associados a Formação Aquidauana. 

 

3.6 Aspectos climáticos 

 

A avaliação climática deve ser considerada a partir de elementos compostos por 

fatores geográficos e dinâmicos. Os fatores geográficos são concernentes ao relevo, a latitude 

e a continentalidade, por exemplo, que influenciam na variabilidade de condições climáticas, 

mas que devem estar necessariamente associados e subordinados aos fatores dinâmicos, 

também conhecidos como mecanismo atmosférico, que entre seus objetivos esta a 

compreensão do fator genético dos climas e as perturbações atmosféricas (NIMER, 1972). 

De acordo com a classificação climática de Koppen a área de estudo é classificada 

como tropical sub-úmido (Aw). Na classificação de Mendonça e Danni Oliveira (2007) a área 

faz parte do clima tropical do Brasil central com quatro a cinco meses secos. Esse clima 

apresenta como principal característica a redução dos totais pluviométricos durante a estação 

de inverno prolongada. Entre os meses de maio e setembro é o período seco, os meses de 

junho, julho e agosto, caracteriza-se pelos mais baixos índices pluviométricos e os mais 

chuvosos, geralmente se concentram nos meses de outubro a abril.  

O sudoeste de Goiás onde a área de estudo está inserida possui apenas três estações 

meteorológicas convencionais com dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET, na área que abrange o munícipio Caiapônia não existe nenhum 

instalada, o que resulta em maiores dificuldades quanto a avaliação temporal e espacial das 

variáveis climáticas.  

Desta forma, a observação de alguns aspectos climáticos contou com a averiguação 

em três estações convencionais, a estação de Jataí (GO) (EM.83464); a estação de Mineiros 

(GO) (EM. 83467); e a estação de Rio Verde (GO) (83470). Dessa forma, a Tabela 8, 
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apresenta os valores de temperatura média e precipitação acumulada dos munícipios, que 

possuem dados de estações convencionais, demonstrando o comportamento da precipitação da 

região em que a área de estudo está localizada. 

Tabela 8: Temperatura média e Precipitação acumulada dos últimos trinta anos nos munícipios Jataí (GO), 

Mineiros (GO) e Rio Verde (GO). 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

 

Jataí 

Temp. 
Média 

23,9 23,7 23,6 22,7 20,5 18,2 18,2 20,4 22,5 24,1 24,1 23,9 22,2 

P. 

Acumula

da 

319,9 235,0 242,6 111,1 46,9 17,5 11,5 42,3 48,6 110,8 178,2 258,1 1649,5 

 

Mineir

os 

Temp. 

Média 

23,6 23,7 23,7 22,9 21,1 19,4 19,8 21,8 22,9 24,0 23,7 23,6 22,5 

P. 

Acumula
da 

305,2 207,4 197,5 103,6 63,3 17,9 14,7 31,2 54,8 161,7 202,5 216,4 1576,2 

 

Rio 

Verde 

Temp. 

Média 

23,3 23,6 23,4 22,5 21,3 20,3 20,4 22,4 23,1 24,1 23,2 23,1 22,6 

P. 

Acumula
da 

264,5 201,3 194,8 122,0 44,7 13,4 14,6 26,5 65,6 182,6 255,0 278,3 1663,3 

Fonte: INMET (2019) 

Assim, observa-se que a região sudoeste do estado apresenta a maior pluviosidade 

acumulada, no município de Rio Verde, com pouco mais de 1.663 mm de precipitação média 

ao ano, com maiores concentrações de chuva no mês de dezembro. Os meses com maior 

ocorrência de precipitação nos municípios analisados estão entre novembro a março, 

correspondendo a pouco mais de 80% da concentração das chuvas.  

 

3.7 Vegetação 

 

O quadro da vegetação do sudoeste de Goiás reflete o descrito para o centro-oeste. A 

região localiza-se dentro da área clímax dos cerrados, cerradões e campos que constituem a 

cobertura vegetal dominante das porções do Brasil Central. Na Cuesta do Caiapó o front 

abriga restos de vegetação florestal, reaparecendo intercaladas de campestres, campos limpos 

e matas ciliares. 

Resultado da topografia ser ligeiramente mamelonar e da drenagem em parte dentrítica 

e em parte retangular, a paisagem como um todo, guarda um aspecto de enxadrezado de matas 

de galerias estreitas e campinas dispostas em flancos suaves. Após a área da cuesta, apresenta-

se cerrados e campos limpos recobrindo zonas de solos arenosos e pobres, medrando em 

manchas localizadas de solos bons e nas margens dos cursos d’água (AB’SÁBER & COSTA 

JÚNIOR, 1950). 
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3.8 Arqueologia  

 

O conjunto de manifestações rupestres da região arqueológica de Caiapônia está entre 

os registros rupestres melhor documentados no Brasil, apresentando uma riqueza patrimonial 

imensurável para o país (BINANT et al., 2018). As manifestações rupestres de Caiapônia, 

distintas das demais regiões do estado de Goiás, como as do complexo rupestre de 

Serranópolis ou as de Formosa, tais manifestações foram documentadas pela equipe do 

Programa Arqueológico de Goiás e reunidas na obra Caiapônia (SCHMITZ et al., 1986). 

Conforme Binant et al., (2018) a região é constituída por duas principais bacias, onde 

se localizam os sítios rupestres, sendo elas: do Rio Bonito e do Córrego do Ouro. Nelas, estão 

presentes concentrações de blocos e abrigos areníticos provenientes de rochas sedimentares da 

porção basal da Bacia Sedimentar do Paraná. A rede hidrográfica da região é formada por rios 

de médio a pequeno porte, com pouco volume de água, além de córregos temporários.  

Esses rios embora não sejam favoráveis à navegação, podem ser considerados 

importantes para a captação de alimento, seja pela variedade de peixes disponíveis ou por se 

configurar como um local de atração para animais, tornando a área propícia à caça (Schmitz et 

al., 1986). Os rios de grande porte, como o Caiapó e o Bonito, distam cerca de 20 quilômetros 

da área e são navegáveis, o que, além da questão econômica, poderiam ter facilitado a 

locomoção dos grupos entre diferentes regiões. Às margens desses rios, estão presentes rochas 

de diversos materiais, nas formas de seixos, que poderiam ter sido utilizadas como matéria-

prima em tempos pretéritos para produção de instrumentos líticos. 

As pinturas rupestres de Caiapônia representam figuras humanas (inteiras ou parte de 

seus membros, como mãos), de animais, geométricas, além de plantas e objetos. Enfatizamos 

ainda a presença de figuras classificadas como “indefinidas”, assim denominadas por não 

apresentarem clareza quanto a sua representação, decorrente especialmente do alto 

comprometimento de preservação ou sobreposição entre figuras (BINANT et al., 2018). 

Conforme ainda os autores (BINANT et al., 2018) as figuras pintadas ocorrem, 

predominantemente, em diferentes tons da cor vermelha. A policromia é rara e a consistência 

e espessura dos pigmentos também são variáveis. Os gradientes de cores estão presentes em 

todos os tipos de figuras (Figura 16 - A). O realismo de grande parte das figuras é marcante, o 

que permite a observação de detalhes e possibilitou que Schmitz et al., (1986) realizassem a 

primeira classificação das figuras quanto à sua classe (humana, animal, vegetal e geométrico). 
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Em alguns casos, o detalhamento das figuras é maior, o que possibilita classificar algumas 

figuras humanas quanto ao gênero, como ocorre no sítio GO - CP-28 (Figura 16 - B). Vale 

ressaltar que a arqueologia refere-se ao patrimônio cultural da área de estudo. 

Figura 16: A - Figuras rupestres com três tons distintos da cor vermelha. Sítio GO -CP-16 / B - Representação 

humana masculina. Sítio GO-CP-28. 

A- Sítio GO -CP-16 B- Sítio GO-CP-28 

  

Fonte: S. Viana (2012) e A. Palau (2014). 
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CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO DA GEODIVERSIDADE APLICADA A ÁREA DE 

ESTUDO 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises dos índices da geodiversidade, 

considerando cada atributo abiótico e o índice final. Assim como também será realizada a 

discussão dos locais que foram enquadrados em sítios de geodiversidade e geossítios.  

 

4.1 Índice Litológico – il 

 

Para gerar o índice litológico, como já foi apresentado optou-se por utilizar a base de 

dados disponível pela CPRM com seu devido refinamento contabilizando 13 unidades 

geológicas e litotipos (Quadro 3). 

Quadro 3: Litologia das formações geológicas presentes no município de Caiapônia – GO. 

Formação 

Geológica 

Área 

(km²) 

Litologia 

 

 

Formação Vila 

Maria 

 

 

 

 

0,16 

 

A porção basal compreende diamictitos vermelho arroxeados com 

seixos de diversas rochas, capeados por siltitos e folhelhos cinza-

esverdeados a marrom. Para o topo ocorrem arenitos finos róseo-

avermelhados, calcíferos, laminados, micáceos, às vezes 

feldspáticos, com microestratificação cruzada, e intercalações de 

siltito e folhelho com estrutura flaser. 

 

 

 

Formação Furnas 

 

 

 

 

 

 

453,56 

A base da formação é composta de arenitos esbranquiçados a róseos, 

feldspáticos ou caulínicos, imaturos, mal classificados, médios a 

grossos, micáceos, e delgados níveis conglomeráticos, sobretudo na 

porção basal. Para o topo decresce a quantidade de feldspato o que 

dá lugar a arenitos finos a médios com intercalações de siltitos e 

raros argilitos. A porção inferior possui estratificação cruzada de 

vários tipos e tabular com sets de até 1,5 m de espessura, bem como 

acamamento gradacional 

 

 

 

Formação Ponta 

Grossa 

 

 

 

 

 

1267,61 

A formação é composta por folhelhos cinza marrom-avermelhados 

intercalados de arenitos brancos a marrons ou esverdeados, finos a 

muito finos, micáceos, feldspáticos, finamente estratificados. Na 

base dos folhelhos é comum a ocorrência de estratos bioturbados e 

finos níveis de conglomerado. Em direção ao topo ocorrem 

intercalações centimétricas de arenito, siltito, folhelho e argilito 

cinza-escuros, ricos em matéria orgânica, com fósseis de bivalvos 

 

Formação 

Aquidauana 

 

5734,34 

A formação está representada por arenito vermelho-tijolo, fino, bem 

selecionado, quartzoso e arcósico, e siltito de folhelho placoso, 

vermelhos e róseos 

 

 

Formação Irati 

 

 

 

 

109,88 

É caracterizada por uma faciologia bastante complexa, com 

folhelhos, folhelhos betuminosos, arenitos, margas, carbonatos e 

anidrita. Litoestratigraficamente é subdivida nos membros Taquaral 

(inferior), com predomínio de folhelhos, e Assistência (superior), 

que inclui intercalações rítmicas de calcário e folhelhos pretos 

betuminosos. 

  A base da formação é composta de sequência rítmica de siltitos, 
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Formação 

Corumbataí 

 

15,29 

argilitos e folhelhos escuros. O topo compreende siltitos arroxeados 

e arenitos finos a muito finos, avermelhados a róseos, lilás, cinza-

esverdeados e cinza escuros com intercalações de calcário finamente 

estratificado níveis coquinóides silicificados são frequentes e, por 

vezes, oólitos silicificados e chert.  

Formação Serra 

Geral 

189,02 Consiste de derrames de basaltos tholeiíticos, com vulcânicas 

riolíticas e riodacíticas subordinadas. Os basaltos sustentam relevo 

plano, são maciços, cinza-escuros, finos, homogêneos, por vezes 

amigdalóides e com disjunções colunares. 

 

 

 

 

Formação Vale do 

Rio do Peixe 

 

 

 

 

63,99 

É composta por estratos de arenitos cinza-claros, bege ou róseos, 

maciços, finos a muito finos, as vezes médios, em geral mal 

selecionados e com estratificação plano-paralela e cruzada 

subordinada. Os grãos de quartzo são subangulosos e 

subarredondados e podem estar cimentados por sílica e calcita. Os 

arenitos basais são em geral mais maciços do que os do topo, mais 

estratificados. Aos arenitos se intercalam lentes de arenito 

conglomerático e siltitos areno-argilosos creme arroxeados e 

rosados. Bolas de argila ocorrem em toda sequência, notadamente na 

porção superior, bem como orifícios tubiformes, nódulos e 

esfoliações esferoidais. 

Complexo Alcalino 

Iporá 

0,24 É composto por dunitos, peridotitos, piroxenitos, serpentinitos, 

gabros, sienogabros, nefelina sienitos, sile silexitos, carbonatitos, 

kimberlitos e lamprófiros. 

Formação 

Cachoeirinha 

26,67 A unidade compreende lentes centimétricas a decimétricas de 

conglomerados com clastos subarredondados a arredondados de 

quartzo, arenito e silexito em matriz argilosa, bem como sedimentos 

areno-argilosos vermelhos, lamitos com grânulos angulosos, 

argilitos cinza com estratificação incipiente e arenitos mal 

classificados.  

Coberturas 

detrito-lateríticas 

ferruginosas 

43,72 Composta por sedimentos aluviais ou coluviais constituídos por 

conglomerados oligomíticos com seixos de quartzito e lateritos 

autóctones com carapaças ferruginosas 

Coberturas 

detríticas 

indiferenciadas 

628,12 Consistem de areias, siltes, argilas e eventuais cascalheiros 

cimenados por óxi-hidróxidos de ferro, mas sem desenvolver 

lateritos. 

Depósitos 

aluvionares 

97,71 Acumulações de sedimentos de calha e de planície de inundação, 

compostos por areias finas a grossas, cascalhos e lentes de material 

silto-argiloso e turfa. As frações mais grossas podem conter 

concentrações de rutilo, ouro, zircão e diamante. 

Fonte: Araújo & Moreton (2008), elaborado pela autora (2020). 

O método para o cálculo do índice litológico contou com a soma das quantidades de 

litotipos que compõem cada célula. Para a representação cartográfica como já foi mencionado 

se utilizou o cálculo dos intervalos entre os cinco níveis (Quadro 4 e Figura 17). 

Quadro 4: Escala do índice litológico aplicada ao município de Caiapônia – GO 

Escala do Índice litológico 

0-1 Muito Baixo 

1-2 Baixo 

2-3 Moderado 

3-4 Alto 

4 Muito Alto 
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Elaborado por Lima (2020) 

 

Figura 17: Índice litológico do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 

O maior valor encontrado em uma célula de contagem para a litologia foram 4 

litótipos e o menor foi de 1 litótipo. Em Caiapônia predominam índices muito baixo e 

moderado. Observa-se um lineamento de SO para NE com células variando de moderado a 

alto, sendo a região da Cuesta do Caiapó e ocorrem áreas com índices mais altos 5 células 

obtiveram valor 4, como observado na célula da Figura 18. Também se destaca um outro 

lineamento de de W para E, com índices de moderado a alto, correspondendo as áreas que 

afloram a Formação Ponta Grossa e a Serra Geral.    
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Figura 18: Célula de contagem do índice litológico. 

 

Elaborado por Lima (2020) 

As células com altos valores do índice litológico estão representadas principalmente 

pelas formações Aquidauana, Irati, Corumbataí e Serra Geral. Nas células contabilizadas com 

apenas uma feição, predomina a Formação Aquidauana, seguida da formação Ponta Grossa e 

Furnas. 

 

 

4.3 - Índice Paleontológico – ipa 

 

O índice paleontológico foi gerado a partir dos pontos de ocorrências fossilíferas 

identificadas sendo que a contagem das células variou de 0 a 1, como observado na Figura 19. 

É importante destacar que alguns pontos estão localizados entre duas células e por isso, essas 
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células foram contabilizadas em cada célula. A exemplo destacam-se as células 655 e 681 

(Figura 20). 

Figura 19: Índice paleontológico do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020). 

Figura 20: Célula de contagem Índice paleontológico do município de Caiapônia – GO. 



79 

 

 

Elaborado por Lima (2020) 

Como observado, as ocorrências fossíliferas estão espacializadas no município de 

Caiapônia mais concentradas no centro norte e sudeste. Esses pontos são fósseis encontrados 

nas formações Irati, Ponta Grossa e Furnas essas ocorrências estão detalhadas a seguir no 

inventário realizado na área de estudo, em que essas ocorrências foram enquadradas como 

geossítios. 

 

4.4 Índice Geomorfológico – igm 

 

O índice geomorfológico foi gerado a partir da compartimentação geomorfológica 

contabilizando as diversas feições geomorfológicas que ocorrem na área, utilizando as 

quebras naturais para definição dos intervalos como observado no Quadro 5 e Figura 21.  

Quadro 5: Escala do índice geomorfológico aplicada ao município de Caiapônia – GO. 

Escala do Índice geomorfológico 

0-1 Muito Baixo 

1-2 Baixo 

2-3 Moderado 

3-4 Alto 

4-6 Muito Alto 

Elaborado por Lima (2020) 
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Figura 21: Índice geomorfológico do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 

Observa-se que o índice geomorfológico se apresentou bem diversificado, com valor 

mínimo de 1 e valor máximo 6, predominando na área de estudo células com valores de 2 a 3 

feições contabilizadas. No geral, o índice geormorfológico que o município de Caiapônia 

possui é baixo a moderado. Destacam-se 2 células com o valor máximo do índice que 

representam os compartimentos mapeados: depressão dissecada, planalto, planície fluvial, 

rampa de colúvio, rebordo erosivo e relevo residual, como apresentado na Figura 22, 

correspondendo a célula 790 do índice. 
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Figura 22: Célula de contagem Índice geomorfológico do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 

Observou-se também no mapeamento (Figura 21) um lineamento de SW a NE com 

índice de alto a muito alto, sendo a poção da área de estudo de transição do relevo que 

gradativamente passa da área mais elevada, com o predominio de rebordo erosivo e relevo 

residuais para a depressão dissecadas e planícies fluviais, sendo portanto as regiões mais 

rebaixadas da área de estudo, assim como também ocorre no leste do município. Já na região 

norte diminui-se a quantidade de relevos residuais e rebordos erosivos, predominando nessa 

porção da área de estudo depressões dissecadas e planalto.  

Salienta que não existe relação diretamente proporcional entre o índice 

geomorfológico baixo ou muito baixo com relevos planos. O índice baixo ou muito baixo 

indica que em determinada célula de contagem existem poucas unidades geomorfológicas, 

logo nos índices alto e muito alto indica que em determinada célula de contagem existem de 

quatro a seis unidades geomorfológicas. 
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4.5 Índice Hidrográfico – ih 

 

O índice hidrográfico do município de Caiapônia foi gerado a partir da ordem dos 

canais categorizados de acordo com a metodologia de ordenamento de fluxo de Strahler 

(1952). Dessa forma, foram identificados rios de 1ª ordem ate a 6ª ordem. A contagem foi 

realizada conforme a quantidade de fluxo de ordem em cada célula, variando de 0 (mínimo) a 

6 (máximo), conforme apresentado na Figura 23. Os rios enquadrados como 6ª ordem são: 

Ribeirão Paraíso, Rio Claro, Rio Verde ou Verdão, Rio Caiapó, Rio Bonito, Rio Piranhas e 

Rio do Peixe.   

Figura 23: Índice hidrográfico do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 

Os rios mais importantes do município apresentaram índices de médio a alto. Observa-

se um lineamento de NW a SE do Ribeirão Paraíso (Figura 24 -A) e Rio do Peixe em que 

foram contabilizadas células com valores de 3 a 6 ordens. Assim como um lineamento de NE 

a SW, referente ao Rio Bonito (Figura 24 -B) também com valores de 3 a 6. O Rio Caiapó 
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(Figura 24 - C), representando um lineamento de N a SW e outro de E a W caracterizando o 

Rio Verde (Figura 24 -D).  

Figura 24: Ordenamento de fluxo dos rios Ribeirão Paraíso, Bonito, Caiapó e Verde no município de 

Caiapônia – GO. 

A – Ribeirão Paraíso B- Rio Bonito 

 
 

C- Rio Caiapó D – Rio Verde 

  

 Elaborado por Lima (2020) 
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4.6 Índice Pedológico –ipe 

 

Os dados pedológicos foram reorganizados tomando por base os primeiros e segundos 

níveis categóricos (Ordem e subordem) propostos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (SBCS). O índice foi calculado a partir da soma dos diferentes tipos de solo em cada 

célula de contagem, utilizando também as quebras naturais para definir os intervalos (Quadro 

7 e Figura 25). 

Quadro 6: Escala do índice pedológico aplicada ao município de Caiapônia – GO 

Escala do Índice pedológico 

0-1 Muito Baixo 

1-2 Baixo 

2-3 Moderado 

3-4 Alto 

4-5 Muito Alto 

Elaborado por Lima (2020) 

Figura 25: Índice pedológico do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 
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Os valores para o índice encontrados foram de 1 (mínimo) e 5 (máximo). Observa-se 

que 6 células apresentaram valores máximo e elas estão concentradas no centro leste do 

munícipio, aonde existe uma maior variação de solos. Dessa forma, observa-se um índice 

pedológico bem diversificado espacialmente predominando células com 2 a 3 ordens de solos. 

Contudo, o índice pedológico do município de Caiapônia varia de baixo a moderado. As 

células que contabilizaram o valor mínimo são referentes as ordens de solos que mais ocorrem 

em Caiapônia, correspondendo aos Cambissolo, Latossolo e Neossolo. 

Uma das células (célula 640) que apresentou o valor máximo do índice pedológico 

está exemplificada na Figura 26. Observa-se que na célula apresentada ocorrem solos do tipo 

Cambissolo, Latossolo e Neossolos, tal célula está localizada na região sul do município, 

próximo a escarpa da cuesta, sendo identificada a ocorrências de 5 ordens e subordens de 

solos.  

Figura 26: Célula de contagem Índice pedológico do município de Caiapônia – GO. 

 

Fonte: CPRM (2015), elaborado por Lima (2020). 
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4.7 Índice de Recursos Minerais – irm 

 

O índice de recursos minerais do município de Caiapônia foi contabilizado a partir das 

ocorrências de depósitos de rochas e suas respectivas extrações representados por rochas e 

minerais industriais, gemas, material de uso na construção civil, insumos para agricultura, 

material para uso na construção civil e metais ferrosos. Os dados indicam 17 ocorrências: sal 

de rocha - epsomita (3); placer diamantífero (4); calcário industrial (1); folhelho industrial (5); 

rochas vulcânicas portando gemas (1); complexos alcalinos (1); trona natural (1) e Fe-laterita 

(1). Para efeito de contagem as células apresentam valores de 0 (mínimo) e 1 (máximo), como 

ilustrado na Figura 27.  

Figura 27: Índice recursos minerais do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 

Destaca-se que os depósitos estão concentrados na região NE, identificou-se a 

ocorrência de sete depósitos sendo principalmente de sais de rocha e placer diamantífero e Fe-

laterita. Já na região SW as ocorrências são basicamente de folhelhos industriais. No centro-

oeste do município foram identificadas três ocorrências sendo elas de placer diamantífero, 
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trona natural e os complexos acalinos, no sul é um deposito de folhelho industrial. Já no SE da 

área foram identificados dois depósitos, um de calcário sedimentar e outro de folhelho 

industrial. 

A epsomita (sulfato de magnésio) e as tronas naturais presentes na Formação 

Aquidauana, são utilizadas na fabricação de cerâmica estrutural (telhas e tijolos). Nas rochas 

vulcânicas destaca-se a ocorrência de ametista associada à Formação Serra Geral. O placer 

diamantífero está associado aos depósitos conglomeráticos glaciogênicos paleozóicos das 

formações Vila Maria, Furnas e Aquidauana. As ocorrências de calcários e dolomitos estão 

associadas à Formação Irati, e são utilizadas como corretivo de solos. Os folhelhos industriais 

são característicos das formações Irati.  

Destaca-se que assim como no inp, as ocorrências de recursos minerais estavam em 

pontos. Então, para um mesmo ponto de ocorrências foram contados em células diferentes, 

como representado na Figura 28.  

Figura 28: Célula de contagem Índice recursos minerais do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 
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4.8 Índice final da geodiversidade do município de Caiapônia - GO 

 

A partir dos índices anteriormente apresentados foi possível gerar o índice final da 

geodiversidade do munícipio de Caiapônia (Figura 29), considerando o intervalo de quebras 

naturais para a representação cartográfica (Quadro 7).  

Quadro 7: Escala do índice da geodiversidade aplicada ao município de Caiapônia – GO 

Escala do Índice da Geodiversidade 

3-6 Muito Baixo 

6-9 Baixo 

9-11 Moderado 

11-13 Alto 

13-17 Muito Alto 

Elaborado por Lima (2020)  

 

Figura 29: Índice da geodiversidade do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 
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O mapa de índice de geodiversidade foi intepolado utilizando o IDW. Isso permite a 

representação dos dados de modo suavizado para a melhor análise do produto cartográfico. 

Para tanto, os intervalos encontrados após a interpolação estão definidos no Quadro 8 e o 

mapa final na Figura 30. Destaca-se que 33% da área de estudo apresentou o índice 

moderado, correspondendo a 2856,25 km². Seguido de 27% com índice alto, representando 

2305,78 km², 24% com índice baixo, sendo 2058,25 km², 10% com índice muito alto, 

referente a 904,8 km², apenas 6% com índice muito baixo, sendo 497,11 km². 

Quadro 8: Escala do índice da geodiversidade – IDW aplicada ao município de Caiapônia – GO. 

Escala do Índice da Geodiversidade - 

IDW 

Área (km) % 

3,02 - 7,57 Muito Baixo 497,11 6% 

7,57 – 9,14 Baixo 2058,25 24% 

9,14 – 10,27 Moderado 2856,25 33% 

10,27 – 11,57 Alto 2305,78 27% 

11,57 - 16,83 Muito Alto 904,8 10% 

Elaborado por Lima (2020) 

Figura 30: Índice da geodiversidade – IDW do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 
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Observa-se que os valores do índice da geodiversidade de Caiapônia foram bem 

diversificados, na porção onde está localizada a Cuesta do Caiapó os valores que predominam 

são de moderado a muito alto. A célula que apresentou o maior valor do índice está localizada 

na porção norte do município, apresentando uma diversidade de atributos abióticos, sendo 

eles: valor 3 para litologia, 4 para geomorfologia, 5 para drenagem, 4 para pedologia e 1 

ocorrência de recursos minerais. 

Na porção centro oeste observam-se as concentrações de índices alto a muito alto 

mesmo sendo uma região aonde não foram registradas ocorrências de fósseis ou de recursos 

minerais. A litologia variando de 3 a 4 litotipos, a geomorfologia de 4 a 5, a drenagem de 3 a 

5 fluxos de ordens por células e a pedologia variando de 2 a 3 ocorrências por célula. 

Corroborando, para apontar que mesmo utilizando os pontos de ocorrências minerais e fósseis 

tais parâmetros não supervalorizaram as células contabilizadas no índice da geodiversidade de 

Caiapônia. Contudo, ao comparar os índices parciais e o final (Figura 31) percebe-se que os 

atributos que foram determinantes para elevar índice final de determinadas porções mais 

representativas da área, foram a litologia, geomorfologia e hidrografia. 

Figura 31: Comparação entre os índices litológico, paleontológico, geomorfológico, hidrográfico, 

pedológico e de recursos minerais. 

 

Elaborado por Lima (2020) 
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4. Inventário dos locais de Interesse Geológico e Geomorfológico Identificados no 

município de Caiapônia – GO 

 

Nesta etapa do capítulo 4, serão apresentados os locais inventariados no município de 

Caiapônia, sendo subdivididos em sítios de geodiversidade e geossítios, apresentando também 

sugestões para gestão territorial de tais sítios.  

4.1.1 Sítios de Geodiversidade do Município de Caiapônia – GO 

 

Os locais enquadrados como sítios de geodiversidade do município de Caiapônia, 

foram as quedas d’ água, ambientes abundantes na área de estudo. Analisar quedas d’água é 

uma tarefa árdua, pois envolve a complexidade dos fenômenos pretéritos que ocasionaram 

essas feições e pela falta de pesquisas que propiciem o entendimento das formas e dos 

processos inerentes que deram origem aos mesmos. A análise da discussão acerca dos 

conceitos de quedas d’água e outras formas de referência são geralmente tratadas como 

sinônimos, por exemplo, cachoeira, cascata, catarata e salto (BENTO, 2010). 

Bartorelli (2004) afirma que o surgimento de cachoeiras na Bacia do Paraná relaciona-

se com megalineamentos, podendo refletir as características neotectônicas do Brasil. As 

diferenças litológicas regionais aliadas às tais características e com a modelação paisagística 

contribuem para o surgimento de cachoeiras no leito de um rio. Leinz e Amaral (1970) 

destacam que o surgimento das cachoeiras está ligado, principalmente, à erosão diferencial 

das rochas. Na Bacia do Paraná, observa-se a presença de cachoeiras formadas a partir da 

resistência dos basaltos, sobre arenitos menos resistentes. Conforme Latrubesse et al., (2006) 

Caiapônia é uma das regiões do estado de Goiás que possuem as mais belas e imponentes 

cachoeiras.  

As quedas, além da grande beleza cênica, são locais que permitem visualizar em seu 

perfil, por exemplo, os tipos de rochas e as unidades estratigráficas, possibilitando o 

entendimento da história geológica local e regional. Além disso, são locais onde é possível 

perceber a ação erosiva da água, que vai esculpindo e modelando a queda d’água, formando 

também ao longo do curso formas topográficas como as marmitas (BARTORELLI, 2004). 

Os sítios de geodiversidade identificados no munícipio de Caiapônia estão 

apresentados no Quadro 9 e Figura 32. 
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Quadro 9: Sítios de geodiversidade identificados no munícipio de Caiapônia – GO. 

Sítio  Valor Coordenadas 

X e Y  

Altitude 

(m) 

Unidade 

Geológica 

Célula de 

contagem- 

Índice 

Valor célula 

Índice de 

Geodiversidade 

 

1- Cachoeira 

Santa Helena 

 

Turístico 

Latitude: 

16º30’42.93” S 

Longitude: 

52º10’16.53” W 

 

755 m 

 

Formação 

Furnas 

 

159 

 

11 

 

2- Cachoeira 

Lageado 

 

Turístico 

Latitude: 

16º37’37.16” S 

Longitude: 

52º6’51.36” W 

 

573 m 

 

Formação 

Furnas 

 

225 

 

12 

 

3- Cachoeira 

Samambaia 

 

Turístico 

Latitude: 

16º42’21.70” S 

Longitude: 

51º45’19.90” W 

 

584 m 

 

Formação 

Ponta 

Grossa 

 

630 

 

12 

 

4- Cachoeira 

Abóbora 

 

Turístico 

 

Latitude: 

16º42’28.90” S 

Longitude: 

51º45’7.20” W 

 

577 m 

 

Formação 

Ponta 

Grossa 

 

630 

 

12 

 

5- Cachoeira 

do Pântano 

 

Turístico 

Latitude: 

16º51’58.03” S 

Longitude: 

52º52’23.77” W 

 

676 m 

 

Formação 

Serra Geral  

 

526 

 

14 

 

6- Cachoeira 

Jalapa 

 

Turístico 

Latitude: 

16º56’50.64” S 

Longitude: 

52º43’33.78” W 

 

699 m 

 

Formação 

Aquidauana 

 

666 

 

12 

 

7- Cachoeira 

do Sereno 

 

Turístico 

Latitude: 

16º56’57.50” S 

Longitude: 

51º49’56.60” W 

 

696 m 

 

Formação 

Aquidauana 

 

556 

 

10 

 

8- Cachoeira 

do Índio  

 

Turístico 

Latitude: 

17º8’29.70” S 

Longitude: 

51º40’42.50” W 

 

808 m 

 

Formação 

Serra Geral 

 

726 

 

10 

 

9- Cachoeira 

do Salomão 

 

Turístico 

Latitude: 

17º8’26.60” S 

Longitude: 

51º40’23.50” W 

 

849 m 

 

Formação 

Serra Geral 

 

726 

 

10 

Elaborado por Lima (2020) 
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Figura 32: Índice da Geodiversidade e os sítios de geodiversidade do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 

 

1- Cachoeira Santa Helena 

 

A Cachoeira Santa Helena está localizada na porção noroeste do município de 

Caiapônia, apresentando um acesso fácil, pela GO 188 a 79 km da cidade, sendo 29 km de 

estrada não pavimentada. Possui 5 quedas d’água que se encontram próximas uma da outra e 

também apresentando vegetação nativa (Figura 33). Localiza-se no córrego Água Limpa, em 

rochas da Formação Furnas, associada a um lineamento estrutural, com altitudes variando 

entre 689 a 766 metros. Destaca-se que a célula de contagem do índice obteve valor moderado 

de geodiversidade (Figura 34). 
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Figura 33: Cachoeira Santa Helena no município de Caiapônia- GO. 

  

  
Fonte: Observatório de turismo (2018) 

Figura 34: Localização, Hipsometria, geologia e célula de contagem da cachoeira Santa Helena no município de 

Caiapônia –GO. 

 

Fonte: CPRM (2015); SIEG (2017), elaborado por Lima (2020). 
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2- Cachoeira Lageado  

 

A Cachoeira Lageado está localizada na porção noroeste do município a 61 km da 

sede, sendo 11 km de estrada não pavimentada, o acesso é realizado pela GO 188. O local é 

particular, sendo o acesso restrito e conta com infraestrutura de restaurante e atividades de 

lazer (Figura 35). A cachoeira está localizada no córrego Lageado de Cima, tem 

aproximadamente 7 metros de queda d’água, onde afloram rochas da Formação Furnas, 

associada a lineamentos estruturais. As altitudes variam entre 439 a 610 metros e insere-se na 

célula que apresentou alta geodiversidade (Figura 36). 

Figura 35: Cachoeira Lageado no município de Caiapônia- GO. 

 

 

 

 
 

Fonte: Observatório de turismo (2018) 
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Figura 36: Localização, hipsometria, geologia e célula de contagem do sítio de geodiversidade cachoeira 

Lageado no município de Caiapônia – GO. 

 

Fonte: CPRM (2015); SIEG (2017), elaborado por Lima (2020). 

3- Cachoeira Samambaia 

 

A Cachoeira Samambaia localizado na porção norte do município de Caiapônia, 

distando 38 km da cidade, o acesso é possível pela BR 158, e aproximadamente 8 km de 

estrada não pavimentada, com um grau médio de dificuldade de acesso e poucas sinalizações. 

É necessário percorrer uma trilha que pode ter duração de 10 a 20 minutos em mata fechada. 

A queda d´água está inserida no Córrego Samambaia, afluente do Ribeirão Abóbora, possui 

55 metros de queda d’água (Figura 37). O sítio está esculpido em arenitos da Formação Ponta 

Grossa, associada a lineamentos estruturais e apresenta altitudes que variam de 439 a 610 

metros. O local foi classificado com alto índice de geodiversidade (Figura 38). 
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Figura 37: Cachoeira Samanbaia, no município de Caiapônia- GO. 

 

    

 

  
Fonte: Lima (2019). 

Figura 38: Localização, Hipsometria, geologia e célula de contagem do sítio de geodiversidade cachoeira 

Samambaia e Abóbora no município de Caiapônia- GO. 

 

Fonte: CPRM (2015); SIEG (2017), elaborado por Lima (2020). 
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4 – Cachoeira Abóbora 

 

A Cachoeira Abóbora está localizada na porção norte do município de Caiapônia, na 

mesma área da Cachoeira Samambaia, a 38 km da cidade. O acesso também é feito pela BR 

158 e aproximadamente 8 km de estrada de estrada não pavimentada, também é necessário 

percorrer uma trilha de duração de 20 a 30 minutos. Localiza-se no Ribeirão Abóbora e 

apresenta uma queda d’água de 45 metros de altura (Figura 39). A cachoeira está inserida na 

mesma célula que a Cachoeira Samambaia (Figura 38), estando localizada no mesmo 

ambiente geológico e geomorfológico, contudo apresentando uma geodiversidade alta. 

Figura 39: Cachoeira Abóbora, no município de Caiapônia- GO. 

 

 

 

  

Fonte: Lima (2019).  

 

5 – Cachoeira do Pântano 

 

A Cachoeira do Pântano está localizada na porção centro norte do município de 

Caiapônia, faz parte de uma propriedade privada, e está a 10 km da cidade, o acesso é através 

da GO 221, o acesso é difícil, sendo cerca de 500 metros de caminhada até sua base (Figura 

40). A cachoeira é resultado da dinâmica da drenagem de um afluente do Rio Piranhas, o 

Ribeirão do Pântano, com queda d’água de 38 metros. Está esculpida em rochas da Formação 

Serra Geral, ou seja, em rochas basálticas, com altitudes variando de 610 a 689 metros, 
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associadas a lineamentos estruturais. O sítio obteve uma geodiversidade alta, destaca-se que o 

sítio esta inserido na célula que obteve o maior valor do índice para os sítios de 

geodiversidade do município (Figura 41). 

Figura 40: Cachoeira do Pântano, no município de Caiapônia- GO. 

                          

 

Fonte: Lima (2019) 
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Figura 41: Localização, Hipsometria, geologia e célula de contagem do sítio de geodiversidade cachoeira do 

Pântano no município de Caiapônia – GO. 

 
Fonte: CPRM (2015); SIEG (2017), elaborado por Lima (2020).  

6 - Cachoeira Jalapa 

 

A Cachoeira Jalapa está localizada na porção centro leste do município, a 16 km da 

cidade, o acesso é pela GO 221, com aproximadamente 3 km de estrada não pavimentada. A 

cachoeira faz parte da drenagem do Córrego Jalapa, afluente do Ribeirão Montinho, conta 

com duas quedas d’água, de 3m e 12m. (Figura 42). Encontra-se na formação Aquidauana, 

associada a uma falha geológica, com altitudes variando entre 610 a 689 metros e está 

inserido na célula de contagem que obteve um alto índice de geodiversidade (Figura 43). 
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Figura 42: Cachoeira do Jalapa no município de Caiapônia- GO. 

 

 
 

Fonte: Observatório de turismo (2018) 

 

Figura 43: Localização, hipsometria, geologia e célula de contagem do sítio de geodiversidade cachoeira Jalapa 

no município de Caiapônia – GO. 

 

Fonte: CPRM (2015); SIEG (2017), elaborado por Lima (2020). 
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7 –Cachoeira do Sereno 

 

Localizada próximo a área urbana do município, 3 km de distância, o acesso é pela BR 

158, consequentemente é a cachoeira mais visitada devido a proximidade com a área urbana. 

Está localizada no Ribeirão do Monte, um afluente do Rio Bonito. Ocorre em arenitos da 

Formação Aquidauana (Figura 44), em altitudes que variam de 610 a 689 metros. Apesar de 

obter o menor valor atribuído pelos sítios de geodiversidade, o sítio ainda é classificado com 

valor moderado de geodiversidade (Figura 45). 

 

Figura 44: Cachoeira do Sereno, no município de Caiapônia- GO. 

 

 

 

 

Fonte: Lima (2019) 
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Figura 45: Localização, hipsometria, geologia e célula de contagem do sítio de geodiversidade cachoeira do 

Sereno no município de Caiapônia – GO. 

 

Fonte: CPRM (2015); SIEG (2017), elaborado por Lima (2020). 

 

9- Cachoeira do Índio  

 

A Cachoeira do Índio está localizada na porção centro leste do município de 

Caiapônia, próximo à cachoeira Salomão (Figura 46), possuindo fácil acesso, através da GO 

184. A drenagem faz parte do Córrego Salomão, apresentando duas quedas d’água. Está 

localizada nos basaltos da Formação Serra Geral, onde pode ser evidenciada presença de 

diversos falhamentos (Figura 47). A cachoeira está localizada na porção do relevo que está 

mais próxima do reverso da Cuesta do Caiapó, com altitudes variando de 769 a 872 metros de 

altitude. Destaca-se que o sítio está inserido na célula que apresentou um moderado índice da 

geodiversidade. 
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Figura 46: Cachoeira do Índio no município de Caiapônia- GO. 

 

 

Fonte: Lima (2019) 

 

Figura 47: Localização, hipsometria, geologia e célula de contagem do sítio de geodiversidade cachoeira 

Salomão e cachoeira do Índio no município de Caiapônia – GO. 

 

Fonte: CPRM (2015); SIEG (2017), elaborado por Lima (2020). 
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10 – Cachoeira Salomão 

 

 O sítio de geodiversidade Cachoeira do Salomão está inserido no mesmo ambiente 

geológico, geomorfológico e a mesma drenagem da Cachoeira do Índio (Figura 47). Também 

localizada no Córrego Salomão, a cachoeira possui uma queda d’água de 33 metros de altura, 

em rochas da Formação Serra Geral (Figura 48). O sítio apresenta um moderado valor de 

geodiversidade. 

Figura 48: Cachoeira Salomão no município de Caiapônia- GO. 

 

 

 

 

  
Fonte: Lima (2019) 
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 É importante destacar que não existem práticas de gestão territorial de uso sustentável 

para os sítios inventariadas, existem poucas sinalizações para ter acesso as cachoeiras, o 

turismo na região ainda não é tão difundido e muitas cachoeiras estão em propriedades 

privadas. Indica-se para esses ambientes práticas de geoconservação que envolvam: proteção 

legal das feições geológicas e geomorfológicas e valorização da geodiversidade, dessa forma 

propõe-se a promoção de um geoturismo consciente, qualificado e sustentável, trazendo 

recursos externos e movimentando a economia local. É necessário que o município invista em 

políticas públicas específicas para combater as ameaças, sendo possível através de sinalização 

e conscientização do geoturismo. Silva (2012) assevera que em casos de geopatrimônio 

isolado, como uma cachoeira ou uma geoforma, podem ser criados Monumentos Naturais, 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico, ou Reservas Particulares do Patrimônio Natural, esse 

último caso o local estar em propriedade privada. 

 

4.1.2 Geossítios do Município de Caiapônia – GO. 

 

No munícipio de Caiapônia foram identificados 9 locais que possuem valor científico 

e foram enquadrados segundo a metodologia de Brilha (2016) como geossítios (Quadro 10 e 

Figura 49). Além do valor científico, aos sítios, também foram associados os valores 

educacional e/ou turístico, quando pertinente. 

Quadro 10 - Geossítios identificados no município de Caiapônia – GO. 

Sítio  Valor Coordenadas 

X e Y (UTM) 

Altitude 

(m) 

Unidade 

Geológica 

Célula de 

contagem- 

Índice 

Valor Índice de 

Geodiversidade 

1 – Morro 

Gigante 

Adormecido 

Científico/ 

educacional/  

Turístico 

Latitude: 

17º2’51.89” S 

Longitude: 

52º46’0.12” W 

 

904 

 

Formação 

Aquidauana 

 

643 

 

11 

 

 

2- Serra Azul 

 

Científico/ 

Educacional/  

Turístico  

Latitude: 

17º3’38.25” S 

Longitude: 

51º46’15.55” W 

 

 

932 m 

 

Formação 

Aquidauana 

 

643 

 

13 

 

 

3 –

Cuesta 

do 

Caiapó  

 

3.1* 

 

Científico/ 

educacional/ 

Turístico 

Latitude: 

17º12’7.60” S 

Longitude: 

51º53’38.60” W 

 

 

833 

 

Formação 

Aquidauana 

 

 

511 

 

 

7 

 

3.2* 

 Científico/ 

educacional/ 

Turístico 

 

Latitude: 

17º17’12.58” S 

Longitude: 

51º46’0.82” W 

 

955 

Formação 

Aquidauana 

e Irati 

 

662 

 

8 

4 – Mesossauro 

Serra do 

Caiapó 

 

Cientifico/ 

educacional 

Latitude: 

17º14’59.95” S 

Longitude: 

51º28’59.99” W 

 

888 

 

Formação 

Irati 

 

872 

 

14 
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5 – 

Afloramento 

fossilífero da 

Formação Irati 

– BR 159 

 

Científico/ 

educacional 

Latitude: 

17º18’45.30” S 

Longitude: 

51º52’43.50” W 

 

931 

 

Formação 

Irati 

 

543 

 

12 

6- Afloramento 

fossilífero da 

Formação 

Ponta Grossa 

1- GO 221 

 

Científico/ 

educacional 

Latitude: 

16º52’38.70” S 

Longitude: 

51º52’28.10” W 

 

 

683 

 

Formação 

Ponta 

Grossa 

 

 

527 

 

 

15 

7- Afloramento 

fossilífero da 

Formação 

Ponta Grossa 

2- GO 221 

 

Científico/ 

educacional 

Latitude: 

16º48’51.62” S 

Longitude: 

51º56’55.43” W 

 

 

684 

 

Formação 

Ponta 

Grossa 

 

438 

 

13 

8- Afloramento 

fossilífero da 

Formação 

Ponta Grossa - 

GO 472 

 

Científico/ 

educacional 

Latitude: 

16º50’40.06” S 

Longitude: 

51º46’48.02” W 

 

751 

Formação 

Ponta 

Grossa 

 

607 

 

10 

9- Afloramento 

fossilífero da 

Formação 

Furnas- GO 

472 

 

Científico/ 

educacional 

Latitude: 

16º39’0.01” S 

Longitude: 

51º42’36.05” W 

 

703 

 

Formação 

Furnas 

 

681 

 

12 

*2.1 Mirante localizado no Planalto do Rio Bonito, 2.2 Mirante localizado na base da escarpa. 

Elaborado por Lima (2020) 
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Figura 49: Índice da Geodiversidade e os geossítios do município de Caiapônia – GO. 

 

Elaborado por Lima (2020) 

 

 

1 - Morro do Gigante Adormecido 

 

Localizado na zona rural o Morro do Gigante Adormecido é um dos cartões postais do 

do munícipio de Caiapônia. Em função dos processos erosivos, apresenta a forma de um 

“rosto” destacando-se na paisagem (Figura 50). Esta geoforma faz parte da Formação 

Aquidauana, e constitui parte do relevo residual (morro testemunho) originado pelo recuo da 

Cuesta do Caiapó. Está localizado no mesmo complexo de morros testemunhos da Serra Azul, 

denominada Torres do Rio Bonito. 
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Figura 50: Vista do Morro do Gigante Adormecido no município de Caiapônia- GO. 

 
 

 

 

 

Fonte: Imagem de satélite Google Earth, elaborado por Lima (2019). 

Para Ab’Sáber e Costa Júnior (1950) os testemunhos erosionais da frente da linha da 

Cuesta do Caiapó, as Torres do Rio Bonito, são retrabalhamentos esculpidos nos arenitos 

carboníferos. Conforme o IBGE (2009) morros testemunhos são relevos residuais de topo 

plano, limitado por escarpas de relevo tabuliforme formados em rochas sedimentares, 

ocorrendo nas depressões periféricas, precedendo frentes de planaltos sedimentares, ou sobre 

esses planaltos, chapadas e tabuleiros, assinalando contato de rochas de resistência diferentes 

ou limite de recuo erosivo.  

A Figura 51 mostra em detalhe a geoforma do Morro do Gigante Adormecido, 

destacando o que se assemelha com o “queixo, boca, nariz, olhos e testa”. O ponto mais alto 

que é na região aonde se assemelha a “testa” do Gigante possui altitude de 904 metros. A 



110 

 

drenagem da região corresponde ao Rio Bonito um dos principais rios do Planalto de 

Caiapônia e seus afluentes Córrego Grande, Córrego Retirinho, Córrego Arnica, Córrego 

Lageadinho e Córrego da Furna. O acesso ao Mirante do geossítio é feito pela GO-184 e uma 

caminhada de 2,74 km (Figura 52). No índice da geodiversidade o geossítio esta inserido na 

célula de contagem que obteve um valor moderado de geodiversidade. 

Figura 51: Morro do Gigante Adormecido no município de Caiapônia- GO. 

 

Fonte: Observatório do turismo (2018), elaborado por Lima (2020) 
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Figura 52: Mirante do Morro do Gigante Adormecido no município de Caiapônia- GO. 

 

 Fonte: Imagem de satélite Google Earth, elaborado por Lima (2019). 

2 - Serra azul  

 

No mesmo complexo de Serras das Torres em que o Morro do Gigante está localizado 

também se destaca a Serra Azul (Figura 53). Assim como o Morro do Gigante faz parte da 

formação Aquidauana, e representa um relevo residual, testemunho do processo da zona de 

erosão recuante da borda da bacia do Paraná. O sítio está inserido em um complexo de morros 

residuais, sendo umas das áreas com maiores altitudes do município, variando entre 872 a 

1044 m de altitude. Na classificação do índice apresenta um alto índice da geodiversidade. 
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Figura 53: Imagem Google Earth da Serra Azul e Vista da Serra Azul, no município de Caiapônia- GO. 

 
 

 

 

  
Elaborado por Lima (2019) 

3- Cuesta do Caiapó  

 

Localizada na zona rural e na divisa com o munícipio de Montividiu, a Cuesta do 

Caiapó se configura como um importante divisor de água regional, os cursos que nascem no 

front da cuesta integram a bacia Araguaia (bacia Amazônica), enquanto os que nascem no 

reverso se dirigem para o rio Paranaíba (bacia Platina).  
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Contudo, o relevo cuestiforme localizado nas imediações de Caiapônia, apresenta 

extenso front de direção aproximada NE, relativamente festonado, elaborado basicamente em 

sedimentos arenosos permocarboníferos da Formação Aquidauana, o mesmo material que se 

representa a depressão ortoclinal. O reverso da cuesta encontra-se parcialmente capeado por 

sedimentos permianos da formação Irati e, sobretudo pela sequencia pelítica terciária da 

formação Cachoeirinha (CASSETI, 2005). A Figura 54 ilustra a visão do Mirante da Cuesta 

do Caiapó sendo observada da GO-158 sentido Montividiu.  

Figura 54: Mirante 1 Cuesta do Caiapó, no município de Caiapônia- Goiás. 

 
 

 

 

 
Fonte: Imagem de satélite Google Earth, elaborado por Lima (2019). 
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A geologia da cuesta é classificada na parte superficial como Unidade Coberturas 

detríticas lateríticas indiferenciadas, conforme representado no mapa geológico da área de 

estudo. A base da escarpa do Caiapó inicia-se por uma vasta região deprimida de denudação 

periférica, incluindo pacotes sedimentares deslocados e aplainados, onde afloram em largas 

faixas semicirculares e concêntricas, formações paleozoicas. Os testemunhos erosionais da 

frente da linha de cuesta do Caiapó, por exemplo, as torres do rio Bonito tratam-se de 

retalhamentos esculpidos nos arenitos da formação Aquidauana (AB’SÁBER & COSTA 

JÚNIOR, 1950), como ilustrado na Figura 55, através do mirante localizado na borda da 

escarpa da cuesta, o acesso ao mirante é pela GO-220. 

Figura 55: Mirante 2 Cuesta do Caiapó, no município de Caiapônia- GO. 

 

 
Fonte: Imagem de satélite Google Earth, elaborado por Lima (2019). 
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Sobre a gênese dessa cuesta existem duas hipóteses, uma baseada em fenômenos 

gerais de circundesnudação (AB’SABER, 1949) e outra baseada em soerguimento por efeitos 

isostáticos sem tectonismo (TEIXEIRA, 1932; GUERRA et al., 1989). Ab’Sáber & Costa 

Júnior (1950) destacam que existe uma série de problemas geomorfológicos ligados a cuesta 

do Caiapó e a formação atual do planalto de Caiapônia. Para tanto, eles consideram que a 

melhor interpretação da gênese do relevo reside nos fenômenos de denudação periférica das 

áreas sedimentares do planalto brasileiro, após o Cretáceo. Ressaltaram também que a região 

do Planalto de Caiapônia ou Bonito, constitui uma das seções mais individualizadas dos 

fenômenos de circundesnudação pós-cretáceo existente no dorso do planalto brasileiro. 

Nascimento (1991) aponta que o planalto de Caiapônia une-se, em aclive, às escarpas 

da Cuesta do Caiapó e em declive à superfície rebaixada da Depressão do Araguaia. Constitui 

um conjunto de patamares dissecados em grande variedade de modelados e afetados por 

tectônica, cujas altimetrias variam de 400 a 700m. Apresenta dois compartimentos 

altimétricos distintos: o mais elevado entre 500 e 700m, e o mais baixo entre 400 e 500m, 

separados por um alinhamento de cuestas de direção aproximadamente leste-oeste, que 

constitui um desdobramento da Cuesta do Caiapó.  

No compartimento elevado, a dissecação do relevo é mais intensa. Trata-se de uma 

área fortemente fraturada e falhada, onde são comuns os ressaltos topográficos que assinalam 

pequenos patamares ou microdepressões, que dão ao relevo feições de alcantis. No 

compartimento mais baixo, o relevo é menos dissecado, com formas interfluviais mais amplas 

e com vertentes menos íngremes (NASCIMENTO, 1991). 

A Figura 56, ilustra um transecto gerado na área de estudo que representa o relevo e os 

patamares altimétricos do Planalto do Rio Verde, o topo da escarpa (1000 m) da cuesta, o 

desnível abrupto passando de 1000 m a 750 m e o Planalto de Caiapônia, com morros 

testemunhos que chegam a 900 m, ate chegar na altitude de 650 m em que o Rio Bonito está 

encaixado. 
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Figura 56: Transecto da altimetria do Planalto do Rio verde, Cuesta do Caiapó e Planalto de Caiapônia, 

Caiapônia-GO. 

 

Elaborado por Lima (2020 

No índice da geodiversidade a Cuesta do Caiapó obteve valores de moderado a alto, 

principalmente no front da escarpa. Nos pontos que foram enquadrados como mirantes, 

mirante localizado no Planalto do Rio Bonito e mirante localizado na base da escarpa, os 

índices de geodiversidade são baixos.  

Até o presente não existe nenhuma prática de proteção do Geossítio Cuesta do Caiapó, 

devido a importância desse patrimônio recomenda-se a conservação da área nos pontos aonde 

afloram as ocorrências fossilíferas. No entanto, a região é marcada pelo desenvolvimento de 

monoculturas com extensos latifúndios que degradam cada vez mais a área, sugere-se 

portanto que a cuesta seja enquadrada como um atrativo ao geoturismo da região. Nos pontos 

que foram delimitados como mirante, localizados nas rodovias poderiam ser colocados 

painéis interpretativos que expliquem a dinâmica geomorfológica do recuo da Cuesta do 

Caiapó, indicando que a mesma é um importante divisor de água, da bacia do rio Paraná e 

Araguaia.  

Para a Morro do Gigante e a Serra Azul que como já foi mencionado estão localizados 

no complexo de Serra das Torres, também indica-se práticas de geoconservação que 

envolvam: proteção legal das feições geológicas e geomorfológicas e valorização da 
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geodiversidade, dessa forma propõe-se a promoção de um geoturismo consciente, qualificado 

e sustentável. A região é basicamente ocupada pela pastagem natural e passa na região uma 

linha de transmissão de energia, gerando um impacto visual, uma das principais ameaças ao 

geopatrimônio. Esses geossítios podem ser classificados como Monumentos Naturais, sendo 

instalados painéis que expliquem o processo de formação da Serra Azul e da geoforma do 

Morro do Gigante, que estão associados ao recuo da Cuesta do Caiapó. Em função da 

importância da evolução do relevo na região e das feições preservadas poderia ser criada uma 

geo-rota entre esses pontos.  

 

4- Mesossauro da Serra do Caiapó. 

 

O Mesossauro da Serra do Caiapó está localizado no SE do município de Caiapônia no 

reverso da cuesta em uma pedreira de extração de calcário, denominada Pedreira Rio Verde 

(Figura 57). Esse geossítio é o único da área de estudo que foi inventariado pelo SIGEP – 

Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos. No documento elaborado pela 

comissão o sítio está descrito como pertencente ao município de Montidiviu, mas as 

coordenadas geográficas indicam a localização no município de Caiapônia.  

Figura 57: Pedreira Rio Verde – local de coleta do fóssil, Caiapônia – GO. 

 

Fonte: Imagem de satélite Google Earth, elaborado por Lima (2019). 
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O estudo deste geossítio bem como o de outros sítios da Formação Irati, tem permitido 

detalhar a história da Bacia do Paraná, inferindo importantes interpretações crono e 

bioestratigráficas e paleogeográficas, possibilitando o aprofundamento de seu conhecimento 

(BARBERENA et al., 2015). 

Segundo Milani et al., (1994), os sedimentos Irati representariam o início de um ciclo 

trans-regressivo, o terceiro na história evolutiva da Bacia do Paraná. Nesta concepção, a 

unidade Irati comporia o início da fase regressiva deste ciclo, uma vez que a unidade Palermo, 

a ela sotoposta, contém a seção condensada e as superfícies de máxima inundação. O “mar 

Palermo” caracterizava-se por condições de circulação aberta e uma progressiva expansão de 

área deposicional, enquanto que as condições paleogeográficas nos tempos da unidade Irati 

eram de mares interiores de circulação restrita e com o aumento progressivo de salinidade da 

base até o topo. 

Conforme Barberena et al., (2015) esse fóssil se trata de um vertebrado fóssil do 

Paleozoico Superior, importante para a teoria da Deriva Continental. O exemplar coletado 

mede cerca de 70 cm de comprimento, apresentando um esqueleto alongado e delgado. Pelas 

características osteológicas este fóssil classifica-se na espécie Brazilosaurus sanpauloensis 

(Figura 58). O exemplar ex-situ encontra-se na sede da Agência Nacional de Mineração 

(ANM) em Goiânia, Goiás, Brasil. No mapeamento do índice de geodiversidade o geossítio 

esta inserido em uma célula que apresentou o índice muito alto de geodiversidade. 

Figura 58: Exemplar de Brazilosaurus sampauloensis encontrado na camada de folhelho negro betuminoso na 

Pedreira Rio Verde (Goiás).  
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Fonte: Yamamoto (2019) 

Como o geossítio do Mesossauro da Serra do Caiapó está localizado em uma pedreira 

propõe-se uma ação semelhante a que foi realizada no geossítio Mina Poty em Pernambuco 

(SANSONOWSKY, 2017). Nessa mina, a empresa Vororantim em parceria com a  

Universidade Federal de Pernambuco, definiu estratégias de conservação, monitoramento, uso 

público e marketing) e um plano de gestão para um importante registro do limite Cretáceo-

Paleogeno (limite K-Pg). 

 

5 – Afloramento fossilífero da Formação Irati – BR-159 

 

O Afloramento fossilífero Formação Irati foi identificado em trabalho de campo 

realizado na área de estudo nas margens da BR – 159 (Figura 59). Conforme Klein e Kischlat 

(2016) na Formação Irati afloram folhelhos cinza escuro, não betuminosos, com laminação 

incipiente, intercalando uma camada de rocha carbonática cujo contato basal é erosivo. O 

nível carbonático, que incorpora os restos fósseis, é constituído de calcarenitos e calcilutitos 

com marcas de ondas e clastos angulosos e subangulosos de cor cinza, distribuídos 

aleatoriamente.  
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Figura 59: Geossítio Afloramento Formação Irati BR 159. 

 

Fonte: Lima (2019) 

O conteúdo paleontológico da Formação Irati compreende vegetais, vertebrados, 

invertebrados (e.g., insetos, crustáceos, foraminíferos), palinomorfos e icnofósseis 

(PREMAOR et al., 2006). O exemplar de fóssil coletado nesse local ainda não foi identificado 

mas assemelha-se a um fragmento de planta como ilustrado na (Figura 60). No índice de 

geodiversidade o fóssil esta inserido na célula que apresentou um valor alto de 

geodiversidade. 

Figura 60: Exemplar do afloramento fóssil, no município de Caiapônia- GO. 

 

 

 

 
Fonte: Lima (2019). 
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6- Afloramento fossilífero da Formação Ponta Grossa 1 – GO 221 

 

O Afloramento fossilífero da Formação Ponta Grossa 1 também identificado em 

trabalho de campo realizado na área de estudo, localiza-se nas margens da GO 221, saída para 

o munícipio de Doverlândia- GO. A Formação Ponta Grossa sobrepõe-se à Formação Furnas 

e é constituída por uma superposição de folhelhos, folhelhos sílticos, arenitos e siltitos cinza 

escuros a negros, localmente carbonosos, fossilíferos, micáceos. A fauna fóssil na sucessão é 

composta por braquiópodes, trilobitas, equinodermas, celenterados, pelecípodes, gastrópodes, 

cricoconarídeos, ostracodes, caliptoptomatídeos, anelídeos e traços fósseis, com 

predominância dos braquiópodes. Ocorrendo nessa formação os invertebrados marinhos 

devonianos da Bacia do Paraná, que se distinguem essencialmente por incluir gêneros 

distintivos de braquiópodes, trilobitas e moluscos bivalves (BOSETTI et al., 2007). 

O fóssil coletado refere-se a um braquiópode que ocorre em amplo afloramento de 

folhelhos tanto no corte da estrada quanto num lajedo às margens da rodovia (Figura 61). Essa 

formação caracteriza-se pela riqueza tanto em macrofósseis quanto em microfósseis de idade 

devoniana, sendo que a sua deposição se estendeu desde o Devoniano Inferior até o 

Devoniano Superior. No índice de geodiversidade o geossítio obteve uma geodiversidade 

muito alta. Sugere-se uma análise mais detalhada desse afloramento com a realização de 

perfis colunares para identificação da assembleia fossilífera. 

Figura 61: Exemplar Afloramento fóssil Ponta Grossa no município de Caiapônia- GO. 

 

 

 

 

Fonte: Lima (2019). 
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7 - Afloramento fossilífero da Formação Ponta Grossa 2 – GO 221 

 

O Afloramento fossilífero Formação Ponta Grossa 2 localiza-se nas margens da GO 

221, em direção ao munícipio de Doverlância - GO. Os fósseis foram identificados no 

trabalho de Carbonaro e Guilardi (2016) a partir de perfis colunares do afloramento. Os 

fósseis reconhecidos nesse afloramento são de braquiópodes, trilobitas, tubos vestimentíferos, 

restos vegetais e icnofósseis. Tal material está depositado na Coleção Científica do 

Laboratório de Paleontologia de Macroinvertebrados (CCLP), localizada na Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), Campus de Bauru, São Paulo, Brasil. Foram identificados nesse 

geossítio exemplares de fragmentos de plantas e icnofósseis (Figura 62). No índice de 

geodiversidade o geossítio esta inserido na célula que obteve um valor alto de geodiversidade. 

Figura 62: Exemplar e perfil colunar do afloramento fóssil formação Ponta Grossa no município de Caiapônia- 

GO. 

 

 

 

 

Fonte: Carbonaro & Guilardi (2016), organizado por Lima (2019). 
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8- Afloramento fossilífero da Formação Ponta Grossa GO 472 

 

O Afloramento fossilífero Formação Ponta Grossa localiza-se nas margens da GO 472, 

saída para o munícipio de Piranhas. Esse afloramento também foi selecionado considerando o 

trabalho de Carbonaro e Guilardi (2016). Observa-se a presença de haplostigma, orbiculoidea 

e icnofósseis nesse afloramento (Figura 63). O valor do índice de geodiversidade para esse 

geossítio foi moderado.  

Figura 63: Exemplar e perfil colunar do afloramento fóssil formação Ponta Grossa no município de Caiapônia- 

GO. 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Carbonaro & Guilardi (2016), organizado por Lima (2019). 

9- Afloramento fossilífero da Formação Furnas - GO 472. 

 

O afloramento fossilífero Formação Furnas localiza-se nas margens da GO 472, saída 

para o munícipio de Piranhas. O local também foi selecionado a partir do trabalho de 

Carbonaro e Guilardi (2016) (Figura 64). Litologicamente esses afloramentos tem a presença 

de arenitos finos a grossos, comumente esbranquiçados, ora com estratificações cruzadas 

acanaladas e bioturbações. Araújo e Moreton (2008) também descrevem a presença de 
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icnofósseis na Formação Furnas. A gênese do ambiente de deposição da formação é fluvial. 

Millani (1994) aponta que a faciologia da formação não é homogênea e que as fácies 

continentais basais passam para depósitos transicionais e costeiros caracterizados por deltas 

de rios entrelaçados, retrabalhados por ondas e marés. A célula em que a ocorrência fossilifera 

está localizada apresentou um índice alto de geodiversidade. 

Figura 64: Detalhe litológico do afloramento daformação Furnas mostrando estratificações cruzadas no 

município de Caiapônia- GO. 

 

Fonte: Carbonaro & Guilardi (2016), organizado por Lima (2019) 

 Os geossítios de afloramentos fósseis necessitam de uma conservação especial, como 

eles estão localizados nas margens das rodovias, sugere-se que os sítios sejam utilizados para 

atividades educativas e também para o geoturismo, uma sinalização interpretativa explicando 

a dinâmica dos processos geológicos que foram responsáveis pela ocorrência de fósseis e as 

estruturas geradas e preservadas que podem ser observadas nos afloramentos. O mesmo 

conteúdo poderia ser adaptado para visitas guiadas com escolas dos municípios próximos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão dos métodos de avaliação da geodiversidade é essencial para 

sensibilização sobre a importância da geodiversidade para estudos ecológicos, territoriais e 

paisagísticos, e entender sua relevância para o desenvolvimento humano. Diante disso, 

técnicas de álgebras de mapas e mapeamento da geodiversidade podem desempenhar um 

papel importante na promoção de abordagem integrada que promovam a geoconservação. 

Nesta perspectiva, a utilização do método de avaliação quantitativa por meio do índice 

da geodiversidade, mostrou-se extremamente eficaz para identificar os locais que merecem 

atenção no município de Caiapônia. A avaliação qualitativa, ou o inventário de locais de 

interesse geológico e geomorfológico também foi eficaz diante da necessidade de se detalhar 

a escala de análise dos elementos abióticos para determinados pontos, quer sejam sítios de 

geodiversidade ou geossítios. 

Dessa forma, foi possível perceber que a geodiversidade reflete a grande 

complexidade da paisagem observada em Caiapônia. Em que a geologia e a geomorfologia 

foram determinantes para os diferentes tipos de paisagens detalhados no inventário realizado 

na pesquisa. As cachoeiras da área de estudo estão associadas a diferentes litologias e relevo 

apresentando um valor turístico, consideradas sítios de geodiversidade. E os pontos de 

afloramentos fósseis e relevos residuais (Cuesta do Caiapó, Morro do Gigante Adormecido e 

Serra Azul), apresentaram valor científico e educacional, sendo enquadradas como patrimônio 

geológico. Ressalta-se que a área também possui um valor cultural e histórico visto que já 

foram identificados diversos sítios arqueológicos. Estudos que abordam a relação entre a 

geologia, geomorfologia e arqueologia devem ser realizados.  

Apesar da riqueza da geodiversidade, da quantidade de atrativos turísticos, dos 

afloramentos fossilíferos e das formas de relevo, na área de estudo não existem práticas de 

conservação desses importantes locais que contam a história evolutiva da região. Dessa 

forma, recomenda-se uma atenção especial para esses locais sendo indispensáveis medidas 

para conservação desse patrimônio. E também, destaca-se a necessidade em aprofundar os 

estudos e análises nos locais com ocorrência de fósseis para caracterização e identificação das 

assembleias de fósseis. 

Concluiu-se que é necessário aliar as avaliações de natureza qualitativa e quantitativa, 

pois o índice da geodiversidade ao ser analisado de maneira isolada não indica áreas 

prioritárias para a proteção, porém ao ser analisado juntamente com outros dados de 
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características físicas e bióticas serve de parâmetro base para a indicação de áreas prioritárias, 

indicando hotspots da geodiversidade de determinada região. Conclui-se também que o índice 

da geodiversidade e o inventário é dinâmico, contudo, deve-se levar em consideração sua 

finalidade e os dados pré-existentes que irão compor as variáveis das avaliações.  

 Silva (2012) destaca que uma forma de uso dos mapas do índice da geodiversidade, é a 

utilização desse instrumento nos Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZZEs), onde a 

geodiversidade entraria como mais um tema a ser analisado para orientar os usos e para a 

escolha de áreas a serem conservadas e preservadas. Nesse sentido, a geodiversidade deve ser 

considerada no planejamento territorial de uma forma mais ampla, utilizando-se, inclusive, a 

legislação ambiental existente no Brasil – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) – para a proteção das áreas de interesse para geoconservação. 

 Espera-se que este trabalho auxilie no entendimento da dinâmica dos elementos 

abióticos do município de Caiapônia e na aplicação de metodologias de mensuração da 

geodiversidade no sudoeste de Goiás, contribuindo para uma gestão do território mais eficaz 

do ponto de vista ambiental. 
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