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RESUMO: A mineração na cidade de Catalão em Goiás é um tema relevante e merece 
destaque pelo motivo de movimentar a economia e consequentemente a sociedade local. Com 
intuito de esclarecer a comunidade sobre as especificidades do setor mineral desta região, este 
trabalho apresenta aspectos importantes da exploração dos recursos minerais com abordagens 
no aproveitamento econômico e as potencialidades futuras. A microrregião de Catalão engloba 
ainda outros munícipios: Ouvidor, Três Ranchos, Davinópilos, Goiandira, Cumari, Nova Aurora, 
Anhaguera, Ipameri e Campo Alegre de Goiás. A geologia econômica é controlada 
principalmente pela Província Ígnea do Alto Paranaíba (PIAP), que consiste em um conjunto de 
corpos alcalinos-carbonatíticos intrusivos nos metassedimentos proterozóicos do Grupo Araxá. 
A PIAP na região de Catalão reúne dois corpos ígneos rasos, Catalão I e II, correspondente de 
jazimentos minerais com perfis de depósitos poliminerálico de importantes reservas de fosfato, 
nióbio, titânio, terras raras, com concentrações primárias e também supergênicas formadas por 
extensas áreas de solos mineralizados. A produção mineral desta região é reconhecida no 
cenário na comercialização da liga ferro-nióbio e fertilizantes a base de apatita. Outros recursos 
produzidos destaca-se o diamante, vermiculita, baritas e argilas. Quando se analisa os últimos 
requerimentos de pesquisas concedidas pelo DNPM, o cenário mostra, em sua maior parte, 
exploração de recursos industriais destinados à construção civil, como argila, areia, cascalho, 
granito, gipsita e caulim, entre outros. Em contrapartida há aqueles recursos minerais de maior 
valor agregado, como o nióbio, utilizados na metalurgia de ligas de ferro, e a apatita utilizado 
na fabricação de fertilizantes, titânio e ouro, usados em ligas diversas, e também o diamante, 
historicamente explorado na região geográfica do Alto Paranaíba. Este trabalho vem trabalhar 
então as características geoeconômicas e o aproveitamento dos recursos minerais da região 
destacando as potencialidades através de um diagnóstico baseado nos direitos minerários da 
região, dados de produção, e requerimentos de pesquisa mineral. Os resultados são 
apresentados por meio de mapas temáticos, tabelas e gráficos processados e interpretados 
pelos softwares LibreOffice Exel e Quantum Gis. Os dados foram obtidos através de pesquisa 
bibliográfica e documental nas bases digitais do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) utilizando o sistema de informações 
geográfica da mineração no Brasil (SIGMINE) e outros dados de desempenho do setor mineral 
em Goiás nos últimos anos.  Esta análise deverá servir para futuros projetos de pesquisa 
mineral com intuito de fomentar uma rede maior de negócios, bem como esclarecer a 
sociedade sobre a importância da exploração do recursos minerais para uma determinada 
região, no caso, a microrregião de Catalão no Sudeste goiano.  
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