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RESUMO: Os lineamentos magnéticos de direção NW situados no SW e W de Minas Gerais e 

SE de Goiás e realçados no levantamento aeromagnético do Convênio Brasil-Alemanha, foram 
tratados por Seer, Moraes e Carneiro (2011). Correspondem a enxames de diques de 
microgabro, com grande expressão linear, pouco espessos e verticalizados. Os estudos 
daqueles autores na região de Abadia dos Dourados (MG) revelaram a presença de dois 
diques subparalelos com direção 50° NW, formando cristas alongadas que se destacam na 
topografia local. No contexto geológico regional, Abadia dos Dourados está localizada no oeste 
do Estado mineiro, se inserindo na porção meridional da Faixa Brasília da Província Tectônica 
Tocantins, onde ocorrem diversos corpos graníticos do Complexo Monte Carmelo, intrusivos no 
conjunto de rochas do Grupo Araxá. Considerando esses resultados, o presente trabalho teve 
como objetivo produzir um mapeamento geomorfológico que evidenciasse as interferências 
litológicas nas unidades e feições do relevo, com destaque aos diques toleíticos da região de 
Abadia dos Dourados. Para a organização desse mapeamento foi utilizado o procedimento de 
fotointerpretação de elementos geológicos e geomorfológicos a partir de ortofotos do IBGE 
(2005), na escala 1:25.000. Em um primeiro momento, a fotointerpretação direcionou os 
trabalhos de campo para observação in loco das diferentes litologias e reconhecimento das 
feições do relevo. Após as etapas primárias de fotointerpretação e trabalhos de campo, foi 
realizado o mapeamento final em gabinete A definição da simbologia mapeada foi apoiada 
principalmente em Tricart (1965), com a edição do documento cartográfico no software 
CorelDRAW X3. No mapeamento foram identificadas três unidades geomorfológicas: 1 - 
Planalto Dissecado em Corpos Graníticos; 2 - Morrotes Alongados em Diques Toleíticos e; 3 - 
Planícies e Terraços do Rio Dourados. Nestas três unidades geomorfológicas foram mapeadas 
formas denudativas como sulcos erosivos, ravinamentos, voçorocamentos, solos expostos com 
erosões laminares e rupturas topográficas. Também foram mapeadas as formas de 
acumulação como depósitos aluvionares, além do detalhamento da drenagem com os canais 
fluviais, meandros abandonados e represamentos. A partir dos dados registrados no 
mapeamento e verificados em campo, pôde-se observar que as diferentes formas de relevo 
resultam da erosão diferencial frente ao intemperismo das litologias aflorantes. As formas 
denudativas são mais expressivas na unidade 1 (Planalto Dissecado em Corpos Graníticos), ao 
passo que a unidade 2 (Morrotes Alongados em Diques Toleíticos) se preservam com 
expressão significativa no quadro topográfico local. Os processos intempéricos foram mais 
acentuados no granito uma vez que este apresenta textura média a grossa e foi submetido a 
diversos eventos de deformação dúctil e rúptil, encontrando-se foliado e intensamente 
fraturado, especialmente nas proximidades dos diques que, por sua vez, possuem textura fina, 
são homogêneos e menos fraturados. Além disso, notou-se que o dique 1 (D1) apresenta 
maior expressão em tamanho e resistência em relação ao dique 2 (D2) frente à ação 
intempérica. Ambos os diques possuem filiação toleítica e caráter subalcalino similares aos 
basaltos da PMP, sendo que o dique 2 (D2) é mais diferenciado do que o dique 1 (D1), no que 
diz respeito aos elementos maiores e menores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO, DIQUES TOLEÍTICOS, ABADIA 
DOS DOURADOS (MG). 
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