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TìESUMO

As ocorrôncias diamanbifler¿rs do nordr:st:e paranaense e

suL do Estado de São Pau.Lo são collh.ecidas clesde meados ilo sécu

lo passado ' e vem sendo exploradas, de modo inteïmiterlte, até os

dias de lìoje. o diamante oco:rre h-¿ìnto em casca.l.lre j..r:orl {lo leit-o
aLuaI clos r-ios, com<l l-atnl:6:tn eut ¿r-Lttvlõeg recenl-{lr:i e antlc.¡os,cons
tituindo os denominados "nLonchões". os depósiLo€j são e¡n geral
de pequenas díInensões, s('lDc1ö rar'<;s; er<¡ueJ.es que s:Ìtlporlt¿ìrn urÌl hr4
balho necanlzado de Iavr¿l c,: benel:l.ci¿t lenLo. o cronLcú¿lo de clla-
mantes nos depósitos tamb¿ìm é pec¡ueno, var:lando os teores entre
0,04 e 0,08 ct,/mr, A produção total. dos gariml:.ros; osc j.la entre
400 e l-.000 ct,/ano de di¡rntanhes ¿rl.ém de pequenn clu,enbi.dade de

ouro obtido como subprodu to .

As principais <:corrênci.ts ri:ituam-se na baci¿r alo rio
Tiba j i, desde os arredoraes da cicl¿rcle hontôn:Lma trté ce:rca de 50krn

a jusante de Telêmaco Borba. oubros rios diam¿l.nti:Eeros são o

Laranjinha, Cinzas, Jagua:Lriaívaf J¿Lgu¿ricatu, .[L.ar;rré e Verde f

este úl,timo integralmenL.e no Est¿rdo de São Pau1o. Do ponLo de

vista geológico, as ocorr:ências estão posici.¡nad¿rs soL're unida-
des es Lratiç¡ráf i-cas do Devoniano' Pe l:mo-C¿ìrboní.1. err> e .Pe:rmiano

da bacla do Paraná, sendc> r¿rr:a ar pt^el¡jonça c1e de¡rt!s-i-tos-; nllnerall
zados, sobre terrenos geologicamente mais anl-iqc)s ou mais novos

do que os mencionados.

A1énr dos parâlne t-ros econÉimJ-cos e gec;.1-lglcos ' ()s delró-
sitos foram estucla<J.os quanto ao sett conteúdo rn-j,n.eralógj.co, bus

cando-se caracterizar a f:onte desses s;edímentos beln como a even

tual presença de minerais; paragenéticc¡s do diamanbe ' 
j.ndícati

vos de suas fontes prirnár:ias. ¡lnLte os mineraj s p<:sados; verifi
cou-se a predonrinância cl¿Ls f ¿lses ultr¿ì-est-ávei¡; , zir<:ã.o, burma-

lina e r:utilo, afém da presença rnarcante de ilmenit-a, magnet.i-
ta, goethita, cromita e monaz-ì"ta. Subsid j-ariatnen he ver:ificou -
se a presença de granadas cle co::es v¿L::ladeis, ;rnf ibõlios, ¡:iroxê
nios, epidoto, est-auïo1ita, arpat-.:ita, xelìo bima, aLnatüsio, 6r:píné-
lio verde, ouro e o própr'io dÌanant.e,

Determinações cluímicas por meio cle m:i.crol;sond¿r eLetrô
nica, ef et-uadas em granacl¿ìs, :LlrtìÈni.b.ä¡t e es;pinc!.1. j.os <1;: região,



não revelaramf êntretanto, :indícios da presença cle kirnberlihos.
As granadas são constituÍdas principalrnente da mofécu1a cle af-
mandina, com pequenas proporções das moléculas de pì-r:opo e gros
sulária. As ilnenitas por sua vez apresenl-am l:aixo conteúdo de

magnésio, não correspondenclo ãs de natureza kimberlítca. Qua4

to à presença de minerais de lamproítos na área, os dados obtí-
dos com os esplnéllos não permitenì avançar muiLo ness¿r h1póLese,
já que as caracteristicas dos mine ral s- ind.i ce utltizados na
prospecção dessas roclìas rrho se encontram suffcicntemcnte divuf
gados na liter¿ltllra especiaÌizada.

No que se ref ere ao diarïante, o me smo é de ¡reque naLs di
mensõ.es, com peso nédto de 0,10 ct não obs trante '[ermos rec¡i.stra
dos o achado de pedTas com peso de até f0 ct. o hábito predomi
nanhe 6 o . rornboclecaédrico, seguido das f orm:is clc transição
para o octaédro. Subordj.nadamente ocorrem crisL¿ìis clemlnaclos,

agregados policristalinos e o próprio ocba6dro, ¿rJ.ém de exempla
res irregulares e fraturados. o diamante ó predomi nan hemente in
color e de qualidade gemológlca.

A origem d.esse dj-amante hem sido r¡ot:lvo de controvér
sia ao longo dos tempos. A disLribuição das ocorrônc:ias conhe-
cidas, invariavelmente situadas sol:re os terrenos pal.cozóicos da

bacia do Paraná, sugere qlle o diamanLe esteja sendo l..Lberado dos

sedimentos rudáceos dess.rs unidades. Por ouhro ]-ado, o baLtza-
mento das ocorrências pelas estrui:ur¿rs ì-ecLô¡l:i-c¿:s do ¿rr:cc¡ de

Ponta Grossa e a presença de rochas alcalinas e ¿rl cal:i,no-ultra-
basicas na porção centra.L dessa estrutura, permite supor a exis
tência de rochas matrÍzes primáriers do diamanbe, a elas assocía
das.

Apesar das evidências apontaïem para um model<¡ de re
cìcJ-agem do diamante, a .l-ocalizaçäo espacial e t--enpor¿rl de suas

fonLes primárias não deve ser abandonadaf uma vez que seu enten
dj-mento traz uma important.e contribuição para r: cr¡nheci¡nento da
evolução tectônica dessaL por'ção de nosso conhincrnLe.



ABSTRACT

' Diamonds have been exploited in northeastern Para

ná and southern São Pau I o states s i nce the mi dd I e of the Iast
century. The mj nera l occurs jn a l l u v i a l , e l l u v j a l and col l uvj al

depos i ts, ìn concentrations ranging from 0.04 up to 0.60
cf./n3, wi th annuaì output f I uctuat i ng around 1000 ctlyear.
In addjtìon, goìd has been recovered as a by product of
c0ncentrates in many local jties.

The majn occurences and deposits are located jn the
basins of Tì baj ì, Laranjinhas, Cjnzas, Jaguarì aíva and Itara
ré Rjvers. Field surveys revea led that the depos ì ts are.

re I ated to the l ower (Fuinas Format ì on ) and middle (ltararé
Subgroup) portjons of the Paleozoic sequences of the
sedimentary Paraná Bas in. 0ccurences on Precanbrian basement

seem to be rare and sporadic.
In order to i nvesti gate the source of local dia

monds, mi neral concentrates were sistematicaì ìy sampled at
mo re then Òne hundred d ifferent tarqets withjn the area of
rec0rded djamond exploìtatjon. As identifìed by opticdl
microscopy and X-ray diffraction the mìneraìogìcaì assemblage

comprises m¿ìgnet'i te, goethìte, hematjte, I j m o n j t e , i l m e n i t e ,

zjrcon, rutile, tourmaì ì ne, chromite, monaz ì te, garnets,
hornblende, epi dote, stauro li te, apatite, xenot j me, anatase,
gahnìte, corundum, kyan i te, gold and d jamond. Garnets and
jlmenìtes were anaìysed jn the e lectron mi cro probe, in order
to search for the pr i mary source of local djamonds. Garnets
are majnìy magnesì um-poor and c h r o m j u m - d e p ì e t e d almandi ne.
14agnesium and chromi um are absent in j lmen i tes as well. There
fore, the âbsence of Cr-pyrope garnet and t'4g-ilmen jte, the
c0mmon mì neral indjcators of kimberlite, rei nforces the
hypothesi s based on field work that the studied diamonds have
been recyc I ed from the rudaceous units of the Paraná Basin.

The study of several parce I s of djamonds from local
deposìts (garimpos) revea ìed grajn s jzes granulometry f rom
0.01 to 5.0 ct. Di amonds wejghinq 10 or more carats have



been recorded 0ccasionaìly. However, ì arge stones of tens
or even hundreds carats I i ke those found i n western lvl i nas
Gerais, have never l¡een recordecl in the T.ì baji and
neìghboring areas. As commonìy observecl elsewhere jn Brazjl
and most worlwide ìocal ities doclecahedra is the most c ommo n

crystaì norpho ì ogy, fo I I owed by forms j ntermedj ate between
dodecahedral and octahedraì crystals, Unrounded octahedra,
f lat twins, pyramìdaì cube, poìycrystal ì ìne aggregates,
c ì eavage fragments and borts are less common. As previously
observed crystal I ine jncl usions are mainìy ol.j vìne, garnet,
spineì and sulphides. The great majority of the djamonds are
colorless (90%), the rema jncler showìng variat.j ons of green
brown and ye l'l ow. It ìs estimated from the examinatjon of
parcel s totalizing 5,000..carats that 70% are gemoìogicaì
diamonds.

The origin of the d j amond from Tibaji and neighbo
rìng areas has always been a mdtter of discussìon. Apart
from oìd ideas linkìng these dj amonds to acjd rocks or kìm
berlìle sources Iocated jn Southern Afrjca vja pre_clrìf t
qlacia'l transport, current hypothes i s are centered on the
possibììity (or not ) of prìmary sources jn the area. Unfor
tunately' there is stir'ì rittre informations on the naturã
and d.i strjt¡ution of the heavy m.j nerals found toqether wjth
the d i amond, as well as on the geoìogicaì ancj tecton ì cs cha
racteri stics of the area. Arthough no kìmberr ì te mìnerar wal
found durjng thìs research enhanci ng the possibi I ity that
the d i amond has been recyc led from the rudaceous unjts of
the Paraná Basin, this result has to be i nterpreted .ì n the
ìight of the ì arge sjze of the area jnvestigated. On the
other side unti ì systematì c surveys perm i t a fjrm conc.l usjon
as to the presence or absence of pr ì mary sources, the possj
biììty of the presence of k jmberl.i te ancl/or ìamproite
intrusions in the area can not be excìucleci , given the huge
am0unt of bas jclultrabasjc dikes assoc i àted with the ponta
Grossa Arch.
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I - TNTRODUçÃO

A presenl-e Dì.ssertação de lvles Ll:ado L:r'at:a clor; brabq
thos de curho núneralógíco <:te ge:ol.ogia cle cam¡r e econônico, :re¿rlj,zados
sobre as ocorrências diamantÍferas da região nord.este clö l)araná
e sul de São PauIo. P¿rrLo d.ess¿rs occLr:rênc:i¿rs l:c.,ram ¡rc:;r1u:i.szr
das pela Conìpanlìia de Pes<1u:is;a de lìecursos Minerais - CPIM, no
período 1982-1986, dentro de um programa nacional para J.ocal!
zação de iazidas de di.amantes indus tl:iais . Vi.nl-e e rìove reque_

rimentos de pesquisa para diarmanLes .foram avaliados, setniLo três
ár:eas pesquisadas em de t.¿r.Lhc . Apenail utn¿t pc)qL.:lcna J:erierva clt:

cliamant-es (2.400 cL) , conside:rada antieconônica, f ol clef inicìa.
A1ém das áreas de requerinento da CPRM foranì visil-ados e estu
dados ouCros Ìocais de occ¡rrência e garimp.rgem de cìiamancc:sl
bem como realizada col-eta de material para estuc}: c1e labor¿rtó
rio. l-oram analísadas 5I amostras de concentraclos provenj.en
tes d¿ìs áreas de ocorrônci-as de d:Lam¿tnLes e arr<¡dores cl.a.s nìes

mas ¡ a1énì de amos l-ras j-ncl:Lvidua j.s rle ocorrônci¿ts isolad.as ,

Par:a o cl:Lamanhe¡ e:;¡rr:lcì..f i.c¿rrnenl-c f or:.:rm ¡L ¡ ¿:¡. .1. :L l; ¿r c.l ¿r s; rjcrca
de 2.500 ¡redr'as p.rovon:i.ent.crs de d_iversor:; g:rr:inip<.>s cla

-^^i;^

Do ponl-o ¿le v:iIìLa <¡eolci<¡-ic:o r¡l¡sc.r 
",c¡Ll-.sicr 

Lrn¿.t ai)¿tl:crìt€)

correlação clas ocorrênci¿rs di¿unanLÍ:[eras; cr-rrn nívc:1s rucl,iceos ou

de diaìnictitos do subgrul:o It¿rrar:ó, Äo rrìesmo Lc:nrpo ve:ri:ficou-
se o balizamento da f aixa de dis Lr:ibu.i.ção do d.i.lrmante com f ei
ções eshruLuraj.s maiores, ligadas ao ar:cabr:uço t:ect-ôn j.co cl;r

área.
Do ponLo de v:Lsta da mj.neralogia obniervou-s;e, na

fração pesada dos sedimenLos. a presença marcant-e da maqnetita
e cla il¡rel'ri ta, cìer:ivacias ¡rrc-nravc}enLe clas r-'oclras básic¿:rs m:sozó:i..cas e, en

t¡e os não opacos, a nÍtida ¡:redomirtância das fases estáveis zir
cão, turmalina e rutilo, indicando pouca conLribuição dc fon
tes mais jovens do que os; sedimenLos pa.Leozóicos regiontriB. Por
outro 1ado, o estLrdo espe:ci:fi-co do d j.¿rmantc da rergião llìoi;trou
predominânc:i.a c1o d:L ¿rnran t--e t-Ìpo cJemâ¡ írl)riilri(ìn l-:.-ìr't(lc) os c]::Lrj L.a.i.s.;

dinensões em t-orno de 0 , .ì.0 ;r 0 , J-5 qui La t.es , enr rnélc.l j.¿r. tSão
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obs Larrte, foi rer¡isLrarlo cLrr¿n Le os t¡aba.l]los c1e czrnrp', o achaclo crr: alio
fiEnt€s ccm porte de até 10 quj.].ates, por&t cìe t¡ualidadr: indus Lrial. A pre_
sença de ouro foi veri-ficada na fiaioria das <rorrênci-as e€jtrdadas, 

'iio exis
tj¡do, entretanto I preocupação clos garimpeiïos quanto a slta reoupet:ar;ão, em
visl,a clo contexto episõdj.cr: d;r.s aLj.vid¿rc.les cle l¡rv::¿r.

A origem do diannrìLe <1a região crlnsti t_utl al:él Lrojc urn problcnu
controverhido, falt-ando estudos gr:nreno.rizados sobre a sua clistribuição
bem cmx¡ clos uúne:rai.s ¡:e serclos.l a e].e assocj.aclos . À fa.l t¿r <1c mj_rrcrais parr;_rgc-

n6 ticros carac LerÍs r-icos de rocl'ras r(inürcrli Licäs (piro¡xr, il-'pnita magnesia-
na) e,/ou lanproíbica (cronroespinélio) parecxl íncìicar arr pr:incÍpio qu,: o clia_

nanl-e estudado esteja associaclo å unidades cle hriticas c1a bacia cro paraná .
por outro lado, a ausôncia desses indlcad<¡res niro si.gn L.t.ic.r, necess,:ri¿urLen
te, clue não exishan k:inrbc¡r-L:i Los e/ou Lanrproh Los n¿l í¿e.r. cçrr [¿Ìrìcnr-e ei:js¿r
questão só poderá ser r:esolvida nìediante a real.ização cle Lïaba
lhos sisLcnráticos rlc p-ros¡rec,;ão, envolvcncìo o ï¿rs Lc:arrrinr:() dc r[.i.

ner::ri s; pesacìos e Lelv¿ìn t:¿rnì(..rìLos c¡co.f Ís i.cos cn árc¿rr; ilc.[i.ni,cl;,rs .

1. l- - Jus Lif Ícativas clo T.rabalho

Àté a present.e: clatir, ;r reç¡ião cl<t ,I,ib;r-ji r: Ìtccrrif, a
mais meridÍonar clas oco.r:ê'cias diamanbÍfel:as do c()ntinr:lnt.e s u*1_

americano. Sua proclução cle cli¿rnrantes .Lem sid.o ¡>ec¡uena, c|:; liO0 a
1000 ctrlano, mas sua loc;r1ì.zerção, próx.irna a grrLncles cent::ros cle
consumo e distante cerca de 1000 l<m do mais ¡:röxì_mo cenLro IJrc)
duLor de diamantes, clá ensejo a que se estimul.e er ¡:rodução Lo
cal, através da caracteri.zação d.e novos de¡rósi Los c)u da er,en tuaf
identificação de fontes d.ispersoras pr:imárì.as.

Dentro c.ì'esse co.nLexl-o, os ¿rvanços clule sc t-em rzc;rif i
cado cm ou þros p;;íses rra f)(ìsquis¿t de f:o'L.es ¡:ri.mir i.as de. clÍaman
te, a ambiência tectônica. da área, favor:ávet a manifesl:ações
magmãLicas a.Lcalin¿rs e a.rcari'o-r¡1trak¡ás cas, eili.ac1a ao c<¡nheci
nìc'Lo a'tr'rdà preciiri,o de qero-Loqi¿ì cro eurbasame.b.. p.16r -c'r.br J- a.o e
do magmatismo mesozóico ila região, são fal-ores que justif i_cam a
iniciativa tomad¿r.

Por outro laclo encc>n tl:avam.- se j á em traba lho cle: peë
quisa na região, empresas pr_Lvarleis e piiblicas, est;rclutrl e para_
estata:1, o que contribuiu ef e¡ L:.iv¿Ìntentc para zrquis:i_ção de: impor
tantes infomações de cunho et:onôm j. co, geológico e mineral.ôcJico.
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1,2 - Locafização da Áre¿r

A área estudada abrange parte do nordest.e do Est¿ido
do Paraná e sul do llst¿ìdo de São Paulo, sencLo b¿rl.izacla aproxÍ
madamente pelos paralelos de 23o45t a 25o00r de .Latitude sul e

49q00r a 51000' de longitude oesLe (Figura l). As p:rincipais
cidades da região que servir:am corno sede para os tr:atralhos c1e

campo e as respectivas clist-âncías de São P¿rulo são: Itararé
(340 km) , .Iaguaríalva (400 lçm) , Tibaji (540 lcm) e 'I'e lêrnaco }lor
ba (560 l<m) . O acesso a iirea pode ser fe:Lto ¿r L.r:¿rvé s rla rc¡do
vj,a Castefo Branco (SP-280) até a ciclacle de T'.rhr¡í, a part j r da
qual segue-se pel:r SP-1.2 7 erLé Car¡:iio UoniL.o e dest L.r, ¡rcIi,r 5ll--]58
até Ïtararõ, já na divisa com o Paraná. Neste ftstaclo, a mesma

rodovia continua com a sigla de PR-O40 até Jaguilri;-rív;:r, onde
existe unì entrocamento conì es t-rada f ederaÌ que leva a '.tliba j i ,

V1ä Piraí do Suf e Cast.ro, ou ä Tetê.maco Ilorba via Àrapot.í e

Ventania . Já a part.ir da cidade de Curi t-iba, as cidadcis de

Telêmaco llorba e I'il¡a ji clistam, respech.ì.vament-e, 260 e lZ40 Jtrn

por rodovj a astaltada.

L3 - Hlslórico e tr,ebalhos prév.Los

As ocorrências dc diarn¿ìnl-e do r:i-o T'Íl:i:r j:L são r::onheci
das desde 1836 , Lendo o pr:Lme iro act¡¿rclo aconteci.clo nas ¡:roxim L-

dades de onde ho je se loca.l-iz¿r a c j-cl¿rde de Tì-ba j j, . (l d:i,amante
foi primeiramente ident-íficado en cascalheíras d{l t.e.rraÇos an

tigos e elevados, Lanbém clenominados de monchões, piLssanclo

depois a scr recuper:¿rclo c:le c¿rsc¿r'l.Lrel-r¿rs dc> l.r¡il-o ¿ìL.i vc). ucsd(,)

então a garlmpagern de diam¿rnl,e rraqtre-Le rio e c¡n sous a.F1.ucntes

vem se processando de modo inl-ermitente aLé a pr-esente época,
com f ases de maior ou nìenor intensi.d¿r<1e nos L.raba-l.hos .

A1ém das ocorrélncías clo ri<¡ Tlbar j i , que se es;tr¡ndem

até as proximidades do S¿rl-Lo Þlauá, o diamante j:oi l-arnbén ¡:ncon
trado nas l¡acias dos rios; do Peilxe ou laranjinha (próxímo a

Ibaìti), das cinzas (pró>rirno a lllomasj.na), e It;rrare! ( jurìto a

cidacle honôniura) , es L.a ú l L j-ma inc Lui.n(lo as sub-l¡acias clos r:Los

Jaguariaíva, Jaguaricatu e Verde, t-o¿lÒs com o<:or:r:ências di¿L

mantiferas conhecidas.
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Do ponto de vista geol-ógico, ¿ts pritneiïas referên
cias sobre o diamante são devidas a Derby (lg7g), o qual tam
bém f ez menção ao ouro al;socíaclo com aque.l e rnj llcr:r,r.L. l)e ::by (op.
clL. ) collslLìorou cÒnìo J-.rrLcr cll.s¡rers;or:a do dlaur¿:rlt-c c.l ¿r -rr:grä.r
tto grás Der¡aniano de Furnastt, outras referências são deviclas
a Pacheco (1927\ e a Bastos (1936), os quais enl.retanto,cojnen
tam mais os aspectos f isiográf icos da região o a me t.oclo].ogia
da .Iavra enÈão u ti Iizada .

Informações maì.s cornpletas são devid¿rs a Op¡;errlreim
(f936), que descreve os ¡rrinc:ipais garrímpos da época, enurnercÌrì
do aprox imzrd¿rmen he 60 ocorrônr:ias. Ar.énr claquelas sÍrruadâri nos
rios Tibaji, Laranjinha e Cinzas, já refericlas, cit.a t.ard>ém ccr
mo diamantíferos os aftos cu.rsos dos r:Los lguaçu, Ãçunqui e Ri
beira. Unl dos aspecLos mais imporLant.es clo l-r¿rba.Lho cle¡;se: ¿lu

tor, foi ele ter assocj.¿rdo a dispersão dos díantantes n¿l área
aos 'tsedímentos gLctciais, cortgLonez,ã,|;icos clo perntia.no JnJ'eriorr.

Após o trabalho de Oppenheim (op.cit.) decorre um pe
ríodo de mais de 30 anol¡ scnì quc s;urianl nov¿rs ref,crôn<::L¿_rs oLt

estudos sobre o dÍamante da região. païa o llstaclo cle São paulo,
na porção limítrofe com o paraná, as referências de pacheco
(1927) e de Knechl (1940 e 1945) , limit¿lrn-se a mr,.ncÍorral. a exj.-s
tência de garimpos de dialnanL.es nos rios Verde, .ttararé e Lr:i
butários destes, sem maiores considerações geolóqicas a respei
to.

I'oi somente hå cerca de urna década ou pouco mais que
as ocorrências de diamantes da região voftaram a ser alvo de
j.nteresse, L.anto econômicr: como ci<:ntÍf :i,co. No I)rimeiro c¿rso,
enquadram-se os trabalhos de pesr¡uisa p.rra localização c1e no-
vos depósitos diamanL.Íferos, desenvolviclc¡s independe n temen be
pel"as estal-ais MINEROPAR e CPRM no perÍodo L9B2 a l-g}:-, .bem

como o de empresas particulares, como a SOpt¡lMI (1977 e l9g7) e
as Tndústrias I(1abin do p¿rraná S/À, cujos retatór;ios L.écnj.cos
não são do conhecimento púbfico. ¡lntlro os trabafhos rfe cunllo
cientÍfico encontramos apenas Òs d.e B¿lre,l.Ii (1973) vis¿rndo a
caracterização cristatográfica e espe (:tros cópí c;r do dj_amante do
Tibaji,e o de Svlsero (1979a) sob:re inclusões scjf j.das e a para
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METODOLOGÏA DII TRAI]ALLIO

A elaboração clo presenhe br:.rba-l,lto envo.l.vcu ¿rLi.vj.cl,¡-L

des de gabinete, de campo e de Ìaboratório, as prinLe:Lras erìpre
endidas, entre 1982 e f986 no âmbito do progranìa. de pescluì.sas

da CPRM, enquanl,o que ¿ìs ¿rL.:Lvidades cle l.aboraL6r:i.o foratn rfe¡;en

volvidas entre 1987 e 1988, a ní-vel de pescluj-sa acadêmi,c:r, jun
to ao Instituto de Geociências da Universi.dade de São I'aufo e

de outras ins tituições ligad.-1s ¿ì ref erida Universidade.

Para o planejamento do tral¡alho de campo forarn ut.i.li
zadas fÒtos aéreas em prcto e branco, ner esca-La l-:25.000 do In-s
tituto Agronômico de Caml):inas (1962) e do t¡r;ti1:r1l,o Llc 'l.,ert ¿ls ci (iaï
tograf ia do Paraná-I'IC (:1.9 80 ) . pat:a orì en Laçiro clo clcs;locamen-
to em campo e locali-zação clos ponttos de amostrit(¡em fo.ram utilì-
zadas bases cartográficas do Lnstitr.lt-.o llrasíle:Lro de Ceografia
e Estatist j-ca-f BGE ou da Dire t.ori.a cle Serv-iço (ìeográ:Eic<> ,3o Mi
nistério do Exército-DSG, nas escal.as l.:50,000 or:t .I:J-00.000,
abaixo re lacion adas .

{qul4
Telêmaco Borba
Curi.úva
Jaguar i a íva
Tibaj i
Itararé
Eng. Maia
IlIb. Ve rrnc.[Ìro do $u-1.

s rq_L4

5G.22-D-T ]
sG.22-D-rr t.

9G.Z2-E-T. I
SG.22-D-TV-T I
sG.22-x-il-I-l- I
sG .'.¿2-x-B-l:.-2 .1.

si.ti' , 2 2-- z -t)- LV- 3 l.

ESCl\I,A qqLç!\!lIAL'To

:100.000 IBcll - 1967

:100.000 IBGÙ - L961

:.1.00.000 IBGn - 1967

:50.000 DSc - 196t
:50.000 IBG.D - 1.985

:50.000 ,tljciì - 1975

:1i0.U00 Il (,t1t ^ .1.914

Cono base pal:a asi inf ormações geo-lóg.Lcas; co¡lbi clas enr

croquis e figuras, foram util j.zado5 os malras do pr:o jeLo Borda
Leste da B-acia do Paraná, em 1:l-00.000, executaclos pel-a CpIì¡4

em 1986, complementados com observações de campo local-iza.clas.
Já a base geológica enr 1:250.000, (Anexo f) , foi obüLda ¡nr: conr¡:i.LaçãLo

integral ou pa:rcial das f olhas 'IeLêtni¡co Borba e ltat:aré, do pro
jeto Mapas Me talogené Li cos; e cle Previs;ão de Recr.lrsos Ivl:Lnerai.s,
também execubados pel.r CP.lìllt crm 1984,
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2. I - Trabalhos de r:ampo

Os Lr'¿.rb¿r.Lhos clcl odmljo [o.r¿rrn rc¡.t_1. j z¿ttf¡:¡::; c:r¡ ¿luafj f:as(,]s
distintas, sendo uma cle 1:rospecçlio rer¡:Lonal e ,lutra cle pesqui-
sa de detalhe -

2.I.l" - Prospecção re gi onal

Essa atividade foi reaLizada na porção lesLe da área
estudada, mais precisamente nas regiões dc Itararé e Jaguariai
va, tendo cono f ínalidacle a indicação de novos alvos para pcs
quisa de dÌamante. No decorrer desses trabalhosi for.rm obedeci
das as seguintes etapas: a) visita a l-ocal de c¡corrência dia
mantífera conhecida; b) avaliação clos príncipa:i-s aspectos geo
lógicos da área; c) coleta de amostra cìe concerLt-raclo cler b¿rte ia;
d) envio de amoshra para anáJ-ise.

O trabalho fo:l realizado con auxíl-io de garr:Lrnpeiros
Iocais e essencialment-e n.ls áreas onde ÉJe t:inha noLi.ci;ir cla

ocorrência de dianr.rnl-e si " lr'or¿ìÍr ¿Lnros; L:r¿r.d<¡s bìtnt-ö os fio(limcntos
do leito ativo como os ¿lluviões nrc¡dernos e terl: aços e-Levados,
dependendo da s:LL.uação <rspecífica da ocor¡ênc:La. Os volumes
amostrados não foram unifoïmesr tenalo-se entret.;lnto pr:ocurado
coletar um mÍnimo de l2 l-i Lros para ltos b.erior c;onr:en [.rtrç,iio. .Na

Figura 2 é apresentaclo o mapa da ãr<:¿l es ['.ucl¿rcÌ;r corn a incl.icação
dos pontos visj-tados e ¿rmosLrados no decorrer cle todo ô traba
lho, enquatrto que na lU¿ì.t)e.La L esL.ão i:nclj.cadc¡s o L:i.po cle: ma t--e

riaÌ anrosl-rado e c¡ut-:rits :i.nf c;.rmeiçõ>e!s I)ert.inent-cr:; ,

2.I.2 - Pesquisa <le cle'ba.Lhe

i,'oi dese¡rvoi.v:ici¿l cssenci¿¡.1flìenl_c na:i árr:as com l,I
varás de Pesquisa. da CpTìM, abr:angenclo 29 recjuèrimentos
d-e pesquisa. Tencio em vis La o car.áter or:i.q:i na.l não ace
clôltico cless¿r pesquis¿l o o glr¿t]1(lc) núrner:o cle áre¡as a se
l:em aváliadas, oS trrab¿t]iros reaùj-zaclos f or.¿rm bas
ta.ntd. rexpedibos, consta.nilo cla lden t.i f :i,c ação e
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TABEL¡\ l- - P€LAçÃO DOS pOt¡TOS.VISTTÀDOS E DAS ¡jtosTRAS COLETADAS

N9 PONfIO

rc-01
r-c-02

rc-0 3

rc-j4
rc-05
rc-O6

rf:-07
rc-08
rc-09

I.c-Ii
r_c-l'2

rc- 13

LC-l4
rc-15
r_c-L6

r-C-17

rc-18
rc-19
rc-20

Itor4)a!ã

Itoì4)a\¡a

Pedra Bra¡ca
Parada do R. Verde

Faz. G.Fernandes

Faz. G.Fernatìdes

Faz. G.Fernandes

F¿2. G.Fernandes

Faz. G. Ee¡nandes

Fazenca Enúcrapa

Fezendâ C¿pri

Cei:cado Grande
Ê=ì --r. I\:ñ+ I

Eaze¡da Erva Doce

Fazenda Err'ã. Doce

Bairro Santa Cruz

sa_rrrc uùncel-çäo

Iiaporanga

Þf ¡-fO D¿läILr

.\Þ. fs5(j uÉrM

I,CCA], BACIA//RIO

Rio Verde 
I lt¿ra-rê - Sp

Rio Verue I f-.¿¡a¡ê - Sp
I

Rio Verde I ft¡-raré - Sp

Rio Verde I ,*uré - *
I

Rio Verde I lt¿r¿ïé - sp

Rì-b. Lajeado I Iter¿_ré - Sp-l
Ríb. Jatijouca I Itêïæé - Sp

I

córrego do Urso I ftar¿rê - sp_l.Rr.jl. .L,aleado I It¿-re-Ie - Sp
l-Itr-o \€rde j I-rarare - Sl

Rio Verue 
I 

ltâ.raré - Sp

P,-e. Alta,/Itararé lfUraré - Se

Pte. A-l EaÆt¡raré | rt"t"te - Se
-li i-mtlttarzrre I Senqes - SP

I

R. .]ag-üa-ricatu 
I Senges - æ

.t¡{. ..J aguaracatu 
I 

senqes - æ
Rio Itara¡é | rtararé - Se

Rrò. Verne lho do Sul lRi\¡ers:l - Sp
IHr-o verde | Ìt¿Dorenge -

Rio Ìt¿raré iarapotr - en

MUNrCÞIO,/UF

'r !-_a')

rc-23
T_/a-24

ocoRR./A¡ÐgrRAm..f

t_
I

l¡ oz. >ÊÌ'Ilnna

Terraco baixo
Sedi¡e¡rto ativo
SedinEnto ativo
Sedi¡rento ativo
Hirrerìto ativo
Sedi¡ento aÈivo
Sedinento ativo
Sedi¡ento ativo
SedirÞnto ativo
äão annstrado
Não arnostrado

Conglcnerado
:Ilct r>¡n ].¡> ì vn

Sedil¡ento ativo
Sedir.Ento ativo
Diq-ue básico
Terraco }¡aixo
TÞrraço baixo
Sedjiientc ativo
Te::raco bai-xo

sciùefro

Rio oas lx¡rtes

r\r\_/ u o9 r-@r ror vd

-.; ^ r^-.--: -f---!r¿\, u@9 uslia_!vc

Rio Jagr:ariaiva
Rio JaguariaÍva

Garirpo a"Il ati¡¡idade

Antiga ãrea de gari:rç:o

oBsR/ã6ES

u a9 úal-ra-rva -
!J agiafla-a-v'a -
Jagr:ariaÍva -
Jaguariaiva -

SP

Rio ssr erga de fi:ndo
Rio sanr' cargla de ft:ndo

l_l-nlæ ¡ìi ¡m:¡ra

Ocorre di=:r¿¡rte

- ceri¡ço al:a¡rdonaCo

. Ccorre c-!ê-'nênte

Ocorre cliêïrante

PR Diamlctjto Itara¡ê
Garirço â'rtndonaio

A'r.Ðsi:ra i3 rratriz

(Contlnu¿)



TÀtsELA I - RELAçÃO DOS !)O¡i,iOS VTS ITADOS E DAS ¡,}íO STRAS COLETAS

N9 PCÐ{I0

I-C-25 
lRio 

rrrq tfortes
I-C-26 lCórreqo Sabiå

Ir:-27 lnio oi.n*nt
rc-28 loo al'*
r,c-2s l*. **uot
rc-30 leio e.-r"r

Irc-31 lnio ao caf-e

!:11 l:1*" I*'*!L-JJ l5i-t'ro larfas
I-C-34 

lfazenda cebircbaf
rc-3s 

l;c"ai,,-rolC-36 I¡Iario p. 
"^t--'-I-C-37 

l-'tirancarc-38 JRio prero

r.-?q lor^ o--*^
t-*"^--*

tI- ¿*u IÀtl3La f jexa
Ii-C-4! 
lllna dos Cavã,Ios

Iß-42 lBa.rra Grande

rc-43 
| 
surto Þ.t.eo

LC-44 ll.rira Panela
t_ -]_L-4f, l?eora Grossa

ua-45 
loaunx:,tI:[.-4'i llr".."rrc-474 l¡e¡c-ol-a

IICAL BACIA/RTO

Rio Jagr:ariaÍr,ra
Rio JaguarlaÍrra
Capivarifagr:ariaÍ
CapivarifagmariaÍ
Ric d¿s Cinzas
Rio däs Cinzas
Rio.i¡s Cj_nzas

Rio das Cinzas
Rio õâs Cinzas
Ric das Ci-nzas

Rio hranji-nha
Rio Ia-ranjinha
Rio lä.ranj j¡lÞ
Ric Iaranj inha
Rio Iaranj ì:rlra
Ric laranjilha
Rio TIJraj i
Rio TìJoaji

Rio TiJcaj i

Ri n Ti l-¡¡-ì ì

Rio Tiòaj i
Rio T1òa j i

¡

¡.rur.ûcÞIo^JF

I Jaqlariajve - pR

u aq u.d¿_Lo_tvd - _É1<

Jag!äriaÍv-a - PR

Jaq,u¿nalva - PR

Àrapotì - PR

Arapoti - P R

Tonrasi¡a - PR

_ronÌâs:lle - PR

-Lcrnäsina - PR

Tomasi¡ra - PR

-LlJd-r L_L - _li<

Ibaii:i - PR

Ibaiti - PR

lbai-tl - PR

Urtigue1re - PR

Urtig.Jerra - PR

Telâ:¡acc Bo¡ba -PR
Telâ'raæ Borila -PR
TelÂ*'cc Borbe -PF.

Telàeco Bot'aâ -FR
TþrårT'aco Eorbâ -pR
Te]ãraco Borba -pR

ccoRR./AIOSABÃffi4

I Are[ito ¡lJîas
SediïÞnto ativo
Seåi¡ento atir,o
Sedi¡ento atir,¡o

Sedi:re¡rto atlvo
Ter-raço bajxo
Terraço elevado

Tþrraco elel'ado
Tþrïaço ele¡,'ado

C-ongloÍerado It¿raré
Terraço efer¡ado

Ter¡aço ele¡,rado

Tbrraço erewado

Tbrïaco elevado
Terraço efel¡ado

Terraço efe¡,¡ado

Terràço elevado

Terraço eler,¡ado

Sed:mento ativo
SedinÊnto ativo
lerracc bà-ixc

r_-cl r{J <1LrvU

Terraçó eÌevado

Di arTLictito lt¿raré

NíveÌ ccr,glonerátj-co

OBSER¡AçõES

Ocorre di¿r-rìante

Ocorre ¿ianìânte

OcorTe diâÍìante

OcorIe diefiiânte

RicO a'n gr¿:narlâq

Ocorre diainante

Ocorre dian¿¡te
Ocorr:e dieaante
Ocorl:e diarrìänte

Gâd;rpo aba¡Conado

c=ri:rpo --.:i ativiCade
GarrqÐ e.r atividaCe
À'rostraa i.a rÂtriz

(Conti¡rua)



TÀtsffit,A ]- - REI.Açè.O DOS PONTCS VISTÎADOS E DAS N.iOSTRÄS COLETAS

NS PONT'O

TE- 478

í,c-48
-rJC- 49

rc-50

T ,^_ E:

r1-54

rc-56
rc-57
rc-57A
rc-58
rc-59
rc-60
IT-6L
t_c-62

r,c-63

1..1a-rcoLa

ftìilau
Iñaû
-L(Io uonce1cao

Sani:a Rcsa

JOeO C¿lfìerro

João Can:eiro
Sa. Bcrges

Rio Capir",ari

!{I0 co s¿¡ao

Arì-creLiiìo

Faz. Deosdete

I-eonarco

Fazendi¡ha

Rio Faiqueira
Rio For'.¿l-eza

Faz. Fcu-.aleza

C¿sca'ui¡ira

I¡CAJ- RACIÀ,/RTO

Rio TìJeaji

Tibaj i
TlJcaji
San'ea Rosa,zTì-i:a j i
San'ra RosaÆj_baj i
Sänta Rosa,/Tibaj i
Santa RosaÆi5äji
Ti-baj i
tibaji
r_ -LldJ -L

Ti-baji

-L r-lJcu I

-L _r_JJdJ .l-

Rio d¿s Ci:rzas

MrrircfPro^T

TÞlê¡aco tsorba -PR
Tiòaji - PR

TiJraj i - PR

TiJca;i - PR

Tibaji - PR

Tiòaji - PR

TìJ:aji - PR

TìJcaj i - PR

TÌj:aji - PR

Tibaji - PR

Ti¡aji - PR

Tìòaji - PR

Tjbaji - PR

Ti¡aji - PR

Ti-baji - PR

Tiòa j i - PR

Tjbaji - PR

Tc[rìasilla - PR

ccoRR. /-SosTRA@l

Ði anic'Lito Ita¡ai:é
SediÌElto ati!ìc
Congicnìerado Itararé
Sedì¡e¡-rto ativo
Sedi:rento at-ivo
TÞrraço elevado
Sedi¡p-nto atlvo
&ngla-rerado It¿raré
Sedi]I-Jto ativo
Sedi¡ento atlvo
Terraç-o elevado

Ter::aç-o baixo
Terraço elevado
TÞrreço e1er,a.do

Sedi:rento ativo
Se¿irrpJrto ati\¡c
Sofo rocha básica
SedijrÊnto ativo

AIrÞstra da mat-riz

Occnae diâiÌÞnte

èincs-rra de natriz
Ocorre òianjânire

Não annsirado

Ocorle dian',ante

Anosi:ra gioilaÌ

al]-hrc Äì iñãñ+ô

Ancsira Ce sc,ncag='

ocorre dianante
Ocorre Ciana¡rte

Ocoare diêlnante

oBsR\a@s



cubagem de nÍveÍs de cascalho, os guais, em sínLose, consti
tuem o metalotecto do diamante no ambiente secundário. para
tanto foram real-izados :

delimitação êm fotogrâfia aérea clas faixas cle a1u
viões a seren pesquisadzrs;

sondagem com barra-mlnas ou trados manuals;
sondagem banka;

abertura de poços ou cles;¡nontc de f :rcln tes ;

tesbes de lavagem e de recuperação de cli.:nrantes;

separação do resÍduo pesado para est_udo de Iabora
tório.

A utilização de fotografias aéreas nesta fase visou
a delimitação das faixas afuvionares a serem pesquisadas, bem
como a idenì:ificação de eventuais áreas d.e acurnlLlação m¿ris an
tíga de sedimentos, ligados ã rede de drenagem cla regj_ão. Es
pecial atenção foi dada ao mapeamento clos dj_ques básicr:s, que
funcioDam como anteparos ou ríf.Les concentradores de mj-nerais
pesados .

A sondageln aLravés de barra_m1nas :fo.i. re¿tLj.za<l¿t, alrg
nas nas áreas de sedimenLos pouco cot.tsoliclados, como nos bai_
xos terraços, vlsando a identi.ficação cìe nÍveis cle casc¿rfho em
sub-superf Ície. ¡'oran ul-i l.lzadas hafi tes c:l1Índr:i.c¿:s ile f erro
l-iso com 0,5 polegadas de diâme.tro e comprimenl:o variados(3.0;
4,5 c 6,0 m).

A sondagem b¡rnha foi r:ea.l.i_zacla âpenar; nas árc¿rs onde
prelÌminarmente foi veriJricada a ptjescnça de cascaLho. Foi uti
lizada uma sonda marca E'npíre , cont tubos de re\,/es biûìento cle
I,5 m de comprimento e 4 polegaclas cle diâmetro interno. Consi
derando-se clue esse .Lilf,o de soncla IJer:rnj. l_e ¿ì am()sl-ragerì (le toclo
o lrìtervalo perf ura.'o, :toi possivel- et obLerrção cle arrrrf s [:::¡.rs ¿rcli
cionais para o es t-udo clos pesados . Uln esquema de f unc:Lon¿rnren
to da soncla l¡a¡ll<a 6 ntor; t.l:aclr: na lri..(Jul:a 3.

À aberhura de ¡roços e o desmonte de j:rentes dc .Lavra
t.iveram como objetivo â ¿unostragem de grandes volurnes de casca
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lho para reâlização de testes de teor:es, A laLvagem e a classi
ficação d.o cascal-ho foi feita através cle um conjunto d.e penei
ras montadas sobre um berÇo xr1veL (Ehakert;) , et.;r concetnt-ração
dos pesados através d,e um j igg manual cìo tipo ptíe1;2. ,Ianto o
concentrado obtido na j igageln (di.âmetro 7J.,5 mm) , como o mat.e
riaÌ ¡nals f ino. retido etìt tj Luiee, foram s;c¡-lar,r<1os p;rrzr postq.
rior esl-udo de laboratório. As seqr.rênci.as dessas at:Ì.v:idades
encontra-se esquematizada na Figura 4.

2.2 - Trabalhos de ].aboratório

Os trabalhos de faboratóri.o foram desenvol-vi<:lÒs no
âmbito do fnstituto de Geociências da Universi.<laclc) de f:ião P¿ìulo
e de outras ins ti tulções de 1:csqui sa t.ais cÒrt,o o l.A.Cl e o It?T.
Foram tar'bém utilizadc¡s resultaclos de anál.ises re¿rlizaclal; pelo
Laboratório de Mirrerafogia da cpRI{ (LAMTN-RJ) e pefo -t.aborató
rio da Divisão de peLrografia da Cia Vale do Rio Doce, (:rn Belo
IlorizonLe.

2.2.L - Prepar:ação de amostras

. Tanto as amostras de concentl:¿rdos der bateia corno as
de nìateriaf não concentrado :foram submeti_<1as à :roLi_'a cor.um .le
preparação, constando de lav;rgem do material , sec¿Ìget.n I peneira
mento e separaçãodos minerais pesados uL.ilizanc{o bromfórmio
(d=2,89) e iodeto de metÍleno (d=3,4). ¡'oram separadas as se
guintes frações granulomé t.ricas :

ø > 0,250 m¡n

0,250 > ø > 0,1.25 mrn

0,L25 > ø > 0,062 nrnr

e ø > 0,062 nrm

Os mÍnerais de ma_ior sus ceptíb j. L idade magnética fo
ram separados com imã e os demais a t.ravés do separ:aclor i¡;oclinâ
tnico Fr¿ìntz, telrldo si.¿lo ui:.i:r-izada. :[rìtensi.cl¿rc]e..; cre cor:ren b.e
e inclinações varj-ad¿¡s;. ¡'o:ram âssim ()bL.-ldas f r:ações conf;t1tuÍ
das essencialmetìte por niuett¿tis nretá l icos e outras cons; L.i,tuí
das por ¡ninerais não netã.Licos, LransparenLcs ou opacosj ¡ os
quais foram sub¡netidos a diferentes mé.todos de ident.if iceição.
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2.2.2 - Microscopia óptica

Entre as técnicas de Laborat:õr:io, a miscrocopia ópti_car euêr por Iupa binocular:, clLter por mi<-_r.oscópi.o c1e ¡ro-L;rr:iza_ção, foi a mais uLilizada na parte referente ao estudo dos minerais pesados. para o exame sob luper binocula:: foran, utiL_¡.zldas äs frações nals grossars c1o que 0, J_25 nun, enqu¿ìnLo ,ru" 
';;

frações mais finas foram utilizadas para estudo s;ob microscópio polarizador. Os tral:alhos foram efetuados em lupas e microscópíos Zeiss e Leitz existenhes nos .laborat<irios de análises do Departamento de MineralogÍa do fnstl tuto cle Geocj,ôncj-as
da Universidade de São paulo e da Cptì¡I _ Superintenclência tìe*gional de Såo paulo,

2.2,3 - Difração de Raios X

Esta técnica foi. utilizada s inu.ltane amen t.e com a microscopia óptica no processo de i<lentj.:f icação dos mineraj.s ;;sados . para os minerais presentes em cîuan t j_dade s;uf ic:i_e rì L.e ¡foram obtidos registros gráficos atra.võs de um Dif:ratômetr:o Iìigaku, mode.Lo ceigerffex com goniônetro horizontal existente nofnsb.ituto Ästronômico e GeofÍsico da USp. para as fases min_e,rais presentes em menor: quantirlacle, f or¿rnr obtidos diagram;rr; cìepó através de câmaras Debye_Scherrer e de Gandoffi ¡ existentesno Departamento de l,{ineralogia e petrologia do lG/USp. Os filmes foram registrados com exposições fle 12, Z0 e 4g horas, utilizando-se como fonte de radiação Lr:bo de cobre e filtro denÍquel, sob conclições de 40 l<v e 20 m A. Já para os difrat.gramas os registros forant obtidos com contagcm dc f ,00{f cps,vcIocidade do goniômet ro ð.e 2o/mu,r, velocidacle do ¡:upel j.guaì a2 crn/mi.n e intervalo de ex¡:os j.ção dr: 60o (5oa 65o) , Àl6rn daspreparações convencionais foram ut.ilizadas montagens especiais,
espaJ-hando-se o mâteriaJ. puJ.verlzado com ag.lutinante sol¡re u¡rra
.l âlnl n a de viclro.
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2.2.4 - I{icrossonda e l.etrônica

A microssonda eÌetrônica é uma das técnicas mais ver
sáteis de anáIise quÍrnica disponiveJ, na atualidade, Sua p:r.in_
cipal caracterÍstica é :Íornecer anáfises químicas quan.t_itati
vas pontuais, isto 6 de pequenos setoïes cle amosltl:as não maio_res do que algumas micras cúbicas. Dessa forma, permite a anä.lise de quantidades ou fragmenb.os Ínf j.mos cle mi¡rerais. Älõm
desses aspectos I trata-se de ulna técn1ca analitj.ca não dc.:stru_
tiva, e que per:mite a vÌstrariz'ção da arros L,l:a clur:anr:e a. ;:rrirli_
se, o que auxilia a interpretação dos ïesultaclos¿ no caso de
fases minerais com impurezas ou inclusões,

Os princÍpios de funcionamento e a metoclol_oqia analÍ
tica são tetììas d.e diversas rnonograf ias especÍf i.c:as, nobaclamen
te em Ídioma estrangeiro. Entre os trabalhos publicados em
nosso vernácufo destacam_se os de Gomes g GlrardÍ (1973) e
Gomes (1984).

A caracterização química de de L.en¡rinados m_jnerais forneo3 clados
importantes no reconhecimenho das rochas matrizes primárias do
diamante. para mj.nerais como o piropo, a ilmenita, o,d:iopsÍdio
e alguns espinélios, largamente utiflzados no rasitreanrento dè
kj-mberlitos, a simples identi:tj.cação cla espécie m:Lneraf não
indica ne ces sari amente , a presença daqueì.as rochas. para tan
to, são necessárias informações maj,s det-alhadas sobre a cluÍ_ml
ca daqueJ-es minerais, espec:Lf icamc-jnte no que se refere ã ¡rre_sença de certos êl_elrLentos de comparecinìento menos comum e que
dif icilmente são cletectados por aná1isr:s; quÍmicas converìcj:i o_
nais,

Para a execução das anál.ises constantes nesLe traba_
lho' foi utj-lizada uma microssonda eletrônica Jeor-, <1e fabric.r
ção japonesa, modelo JCXA-733, automática, existenLe na Su¡:e
rintendência de Tecnoloqia (1¿l Companhia Vaf e clo RJ-o Doce ¿ êrrì
Belo I-Iorizonte. O apar:elho, opel:ado ern regime de 15 l<v e 50 rnA
dispõe de quatro cristais ana.Lisadores, re spe ctivamen t€r I¡Ir,,,
¡11:', TÀP e PET. As correçõcs analÍLicas referentes ¿¡os clesvios
causados por absorção, fruorescência e núrnero atônico f orarrr



efetuadas com auxÍ1io de um computador acoplado à mj cro::;soncì:r,util.izando o programa PACX da Jeol ,

para a anãlise cla ilnenita e da cromi.ta fo1 rrt.il1zado o protoc o:.o ón.t.tlos, clisponÍve1 no labora tórír: daquer" .";;;sa¡ e que permite a lei hura dos segu.intes el-emenLos: fe.rro, titânio, crômio, manganês, alumÍnÍo, magnésio, z.inco e níquel,Par-a as granadas, foí e.Laboraclo um protocolo específ ico t Qllanadas III , que peïmit_iu analisar os elenerrtos si i_Ício, of rrinioltitânio, crômÍo, ferro, ttranganês, magnésio e cá.lcio. paratanto, f orarn utilizados <ts seguintes padrões:
Elemento MineraÌ./padrão

Si a lmandin a/Äs t inex
A1 cianita/CvRD
Ti rutilo/Astimex
Cr c romi 1_ a/As t i mc x

Ef eÍtento Mì,ner al /¡>adrão
f'e hetna Li ta,/As Limex
ivln rodoni ba/As t.imex
Mg ol ivina/As t imex
Ca wol.las toni I-a/CVRD

A distribuição e a sequêncj-a cle leituïa clos e-Ielnentos através dos difere¡rtes cristais foi otimiz¿rda de for:ma ase obter uma anál.ise comple La en dois l_urnos dc corì L.aqerts . Nc)total, foram efetuadas 152 anáùises c¡uímicas qrran l_i t aviva:; cleminerais dos concentra<los. O tempo nédio dispendido em caclaanálise foi de aproximadamente seís nÌinutos.



coN,r.lJXiL'o TllclI'oNO -(ìllC) l,,oci ]:co lìtJG1()N^L

À geoloqj.a cla área esLá re¡:rresentada, ):crq j_on¿rlroent_e,
pelas unidades que int:egr:atu a ì,lacia <1o paraná, es¡:r:cial.menLe
suas porções mais inferiores aflorantes na bor,cìa leste. sob .',
aspecto tectônico está Ínser:ida na área de inf luônc:i.a do Àrco
de Ponta Grossa, estrr-lr-urâ que tem s1do afvo cr.e vãrios esr-udos
recentes I pela importância que teve no cond j- cion altìen t_o cla sedi
mentação daqueJ-a bacia e pe.Lo que ap'esenta no r¡nt.encliurerrt-o dos
pl:ocessos magmáticos que se manifesharam naque.la porção iLa p1a
taforma Sul-l\tneïicana, nos tentpos pós_paleozõicos.

A Bacia do paraná 6 uma baci.a intr:acr.al_ôni<:.r, si t_ua
da na Plataforma Sul-Ämeric¿ìna, com una área de aproxin¿ìdamen_
tc l'200.000 km", <Ìos guais cerca de r.,000,00u r<m2 e s;Lão em
território brasileiro. AJ-guns aul-ores consi.de:ram, aì_nda, como
integrante da mesma unidacle, sua congônere, a b;rc j,a clo Chaco_
Paraná, situada em territiirÍo argen{_ino, o que íluhenttaria s;ua
área em cerca de 400.000 Lm2 (1,úIfa.ro et al. 1980).

Durante todo o perÍodo cle sua evolução, des<!.e o pal.eo
zóico ttlédio- f n f erior até o final do Mesozõico, f:oram acumula_
dos cerca de 4.000 a 5.000 n cle espessura de sedimentos e 1a
vas. ïndividualmenLe, algurìas unidades estraLigráficas atìn
gem espessura superior a 1.000 n de sedimentos, enquanto que
os derrames de lava podern chegar a .I . 700 m cle .jr:jpessut a, con-s-
tit.uindo o mais volumoso e xt.ravasanen l-o de Ì¡asa,l, l-os s;obre ¿l cro.s
ta contineutal do planetil (/\J.mei.da l9gl, Zálan oh al . IgBT).

De acoLdo con À].ureiila (op. r:it-.. ) o <f egc¡lvolvinìcnto cia
bacia foi bastante inf l-uc:nc-iaclo perras eìsLruturiÌsi cre seu enrb¿ìs¿ì_
ìncnto. Seu alonganento r ¿ì:j_or.f Éjegur).(lo jliN.lt, co:i.ncide cotn a c.l i
reção geral das est.rut-ur¿rs brasi.l.i.arrrtr:;, direção essa que se ma
nifesta eln várias feições; qeornór:.fic¿ts;,sugerinclc:r l;u"r reaLiuaçãO
em ternpos georógj-cos d;iverrs;os. ourr¿ì crireção <ls L.ruL.uraJ. impor:
tante 6 a <lireção noroeslre, mani.festa<la na. forma dt: .1.-inr:amen
tos, f raturas e arqueatnen.l-os jjot)ï,etuclo na sua bol:c1a Ieste, e
que condic-tonaram a inLrusão de dÍques e solc:ir:as tle dj.a}¡ásio
no â¡nbito desta e a posterrior manifesl:ação do nLagmatismo alca
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fino no âmbito do embasamento pré-camlJrj.ano. Llma vj.são simpl!
ficada da distribuição das unid.ades f j-Loestrati.gráf:icas da Ba
cia do Paraná e das relações estr:utur¿ris com seu embasamento é
mosbrado na li'igura 5.

3.1 - llmbasamento pré-Cambri¿rno e Éo-paleozóico

A faixa pró-cambriana da região está integrada poï
dois domÍnios tectônicos clistin.tos, denominados por Hâsuj et
al . ( 19 75 ) de Maciço Medlano de Joinville e l,,,aixa de Dobr:amen
tos ApiaÍ. O primeiro é caracterízado por rochas predominan
temente infracrusLa:i s, de nédio a alto grau metamórfico. locaf
mente constituindo o denominado Compl-exo Costeiro. Sua orígem,
Lenì sido reportacla ao Àrqueano, com retral:alha¡nento n r)s
ciclos 'Irans ¿rnazôn j-co e Brasiliano (Sifva et al . .1.978) . Na

faixa de dobramentos Apiaí afloram, principalmente rochas rrg
tavul-cano sedimenl-¿rres de l:aixo a médi.o g::au metamó r.E:Lcc> , en
feixadas pelos grupos Äçungui e Setuva. [stes bôm sua or:igelm
reportada ao ciclo Transamazônico, com evolução até peri.oclos
tardi ou pós-brasilianos. A relação estrutural entre ambos é
basLante complexa, mas apresenta .notáveI linearj.dade seclund.o
ENE, que é a direção geral de foliação dos conjuntos pré-cam
brÍanos do sudeste do Brasil. No contexto gera1. dessas trni<ja
des destaca-se a presença extensiva de rochas graniLó:Ldes, em

corpo circunscritos e maciços alongados, senclo .represenl_¿Lntes
principais I para a área çons_ideracla, os maciços c1e Três Oórre
gos e Cunhaporanga.

As rochas rna:is jovens clo etnb¿Lsamento da ßacia ilo pa

raná estão represenb.ada.s por vulcanltr>å ácidos e inLermcdj-á
rios, tufos, brechas, arcósios e cong].ornerados do GruJ)o Cas Lro,
de ocorrência l-ocalizada. Tuein & Fucl< (1967) consideraram cr

Grupo Castro como uma sequência do t.ipo molassa., rel-acionacla ã
f ase f inal de dobr¿lmenhos clo ciclo B::as:LIiano. Com l¡ase eln wa
lores módios obtidos para âs rochas da área, bem como em exem-
plares de f ormações semefhant-es ocorrentes de oubros es L-.a dos ,
aqueles autores estabeleceram idade cambro -ordoví ci ana (450-
500 m.a. ) para o referido grupo. llnt,retânto, Hasui et al. (1984 )
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citanr, para o mesrno, j_dade isocrônica Rbr/Sr de 425 ¡1ì. a. , o cluêjá corresponderia ao Situriano Inferi.or.
Depos-i t.¿ìdos em discorclância sol:re o Grupo Ca:;Lr:o. observa-se, em af Ioramentos isolados r Lrêguenos lJacotes cle serfj-men

tos rudáceos com matriz areno-síltico_argilosa, conheciclos sol:a denominação cle I'or:nração J.iLpó e consideracla por Metac:)< (L9 47 ) co
mo produto de glaciação pré-devoníana. Bigareflâ & safamuni(1967) interpretam-na, entretanto, como uma sequênci;r cìe corri
cla de lamas, oriundas dos processos cle ¡:ccli¡-r-Lanação rc:eiponsá
veis pela elaboração da superfície de erosão pré_Ii,urnas.

3,2 - Cobertura Sedimentar

Os sedinentos da bacia do p¿rraná zrpresentarn Lrnì inter
valo deposicionaf que se esl_ende descle o pal,eozóico Méitio_lnfe
rior até o final do Mesozóico, Esse registro, coni:urlo, não é
contÍnuo para toda a bacia, podendo-se observar hiat_c>s ciepos j,_
cionais, discordâncias e:rosivas e a ocorrência rie cleposi.ção em
sub-l:acias Íso.ladas. Bsses aspectos d:i:[ícuÌtanr a <:orreì_ação
de unidades descri.tas no norte e uo sul da ltraciit ¿ estan.do Lrg
duzidos nas diversas colu.nas estratigráficas proposLars para
diferentes áreas (I;'igur. a 6).

Nas duas ú1L.ír¡as clécadas , diversos tral¡al_hos de revi
são estratigráficer da bacia, conduziclos sobreLucìo po:: técnicos
ligados à área <1e pros¡.re cção cle ¡:cl l-róÌ.eo i_ont¿lr¿rm apresclnt,¿rr
uma visão mais uniforme e lnteg,rada das informações até enbão
disponÍvei"s. Dentre esses. destacam-se os cre NorLhfl.eet et ar..(1969), Schneider et al. (Ig74), Soares et al . e.g74), ¡,úf faro
et aI . (1980), e caÌa J:;. et_ a.1.. (.L982). O LraL¡alho de Soares et at.(op. cit..) foi pioneiro na aplicação do conceito de sequôncias
deposicionais de acordo com a fornmla-çlìo de Sloss (1963), mas as
co.Lunas litoestrat j.c¡r:áf i<:as âpreselì¿a.das por Schne.ider et al .(o¡:. ciL. ) , tên s:i.clÒ u1::i. _L.izaclas cler mo.o ¿ìtnlllo pe l-a rrai.oria dos
autores qLle tratâln <la geo.LogÍa dessa bacia.

Mais recenLern(!t.tt.e, Zá,Ian et: ¿rI. (1987) a.Presentam
proposta de uma coluna cyoncl,l.toes;LT()tigrã.Í.ica I or.de :reconhe
cem cinco ciclos tran sgre s s ivo-re qtîes s ivo compÌetos (Figura 7).
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CEOCRONOLOGIA

___coLqN4_*q8!4or=119_E9 t¡tsI1984f]"c-â_q4_qAqÂ {Lo-_s48At't¡,
coM os Þ¡rlNc¡¡^ts Èv[Nros :cll)Nlcos E M^cMl]rcos tìfl,/\c¡()N¡1ôos h sJA Ee()Lt)çÃa

LIÌOESTRA NGRÁFIÁ

FIGURA 7 - CoIuna cronol i toe stratigrá.fica da Baci¿r do Paraná pro
posta por ZáIarr et al , (f987t, oncle¡ es¡ie autor rèco-
nhece a existência de cinco ciclos Lransgressivo re
gressivo completos (Furnas; Ponta Grossa; Tubarão-Pas
sa Dois; Pirambóia e Sel:ra Geral) corre.1. acion a dos a

perÍodos de calma orogênica.
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De acordo com esses autores, as sêquências por efes estabeleci
das correspondem a grandes pacotes d.e rochas limitadas por dis
cordâncias de caráter bacial, aproximando-se da noção dos sitr
tentas de Chang (1975).

3.2.I - Siluriano (?) - Devoniano: Formações Furnas e pon
ta Gross¿ì

O evento Furnas marca o ínício da. sedj_menta<;ão paleo
zóica na área considerada. Sua faixa de ex¡:osições esternile-se
desde o sul de lt¿ìpeva I enr São paulo, aLé a região cle t,orLo
Arnazonas no Paraná, com disposição em former cle arrr:o, pi.rt;l;ancJo
peJ-a localidade de Tibaj i, Ä f il_ologia principal é arení_tica,
dominando as frações areia móclia a muj.to grossa. Localrncnte ocor
rem camadas de sedinenLos de granulação mais fj.na., ahé s;ílti
cas, bem como fentes de arenitos conglomerãticos. Os .ní.veis
basais são em geral mais grosseiros e fetdspãtíc,rs, poclendo
ser classificados como arcósios (petri a Fúlfaro l9g3).

O ambiente de deposÍção da ForrnaÇão l,urnas é aincla
um.r questão controve r L. icla . I)e acordo (:om geóLoqos da I?eLrol:rás,
as estruturas sedimenL.ares indicam ambiente f r-uvia.r e¡n canais
entrel-açados (by'ai.ded cL¡.anaLL) . Ejnl_retanto, de acorclo com
Fúlfaro et al . (f980), a ext_ensão geográ.fica, a uniforni.dacle
litológica e a pobreza em detriLos mais finos, não são cotrpatÍ
veis com ambiente f luvial- e esse autor defencle a idéia cle um
anrbiente marinho de águas rasas, nas proximì.dades cta cost.r,
com incidência cle correntes r:elatlvanente fortes.

No âmbito deste tral:.rtho não houve a pr:eocupação em

se tentar caracterizar a ambj.ência da formação. Contlldo obseï
vações efetuadas ao longo da estra<la Castro*Tibajj_ mosbram fei
ções típicas de barras de canais nas seções basais e estratifi
cação cruzada de grände porte, nas secções superiores, incJican
do passagem para anìbJietìte ntarinho (FoLos I e 2).

Ouanto ¿r sua j-dade, cìpesar da formação ser ¿rf oss j.,l_Í

fera, ela tetn sido poslciouac{¿ì tr.rdíc j-onalnlente no Devoniano
Inferior, por suas relações grtrclacionais com a Fctrmação ponta
Grossa, sobrejacente, Enbretarrto, Zãlan et al. (:l 987) não r:e
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FOTO 1- Estratificação plano
gradantes, caracterÍs l-ica de
ramento de arenito f'urnas no
tro-Tibaj i (pR-76) .

paralela com f I en L.eçj p.ro
barras Iongi t:ucl ina:is. nl. Lõ
km -LBr5 d¿r rodovia Cas

ttOTO 2 - Estru l_uras
Lerface Furn as -poll t¿t
en .fmbl.en te ¡rar:inho .
da ci<lade de .I iba.j i ,

s Ígmóiates em arenitos
cross¿ì, intli cando j ãr

À.[.Lora.mc¡n t:o si Iuac1c)
v.L ntlo c1e Ca$ l-t:o .

:f inos da 1n-
sedimen t zrç.ìo
r'ì ¿r. o n i-r'ad¿-t
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conhecem essa. gradação. Ao contrário, advogam a exisLência de
um hj.ato deposicional de l0 m.a. entre ambas, recuando o inÍ
cio da sedirnentação Furnas, pelo menos, ao Siluriano Su¡;erior.

Â Fornação pont.a Grossa é caracl_e rLz¿ld.a lror urna sedl
mentação mais fina do que a unidade auterior, ¡rre donrl nancl: os
forhelhos argilosos, mica'rceos, rocalmenr--e car:bc>'osc_rs e f inamen
te laminados , com intercarações suboïdi.nacl¿rs ckr ¿rren:l t.o¡; f i_ ¡rc..r s
e siltitos, Sua f aixa der ¿rf Loramenl,os, estendo_se clescìer ,fagua
riaÍva até ponta crossa, passando por: Tibají. ConsLiLuj, il pri
meira unidade com registro fossi.rÍfero da L¡ord¿r l_este dil uaci.a
do Paraná, os quais eviclencian para a uni.clacle unt ambiente mari
nho, com perÍodo de dis.L.ribuição desde o Devoni.ano Tnf eri.or até
o Devoniano Superior.

As relações estratigráficas com a Formação Fu.rnas
são normalmente concordantes e transicionais, estando bem evi
denciadas em subsuperfÍcie, através de perfís elétricos de
raios gama (Diniz 1985). Já as discordâncias de topo
forrnações que se the sobrei:õr:n são cle ::econhec j.nent.c>

níve.L c1e toda a l¡¡rcla.
para Fúffaro et af. (1990) , a grancle espessura dos

sedimentos devonianos na a t.u¿r.Ì. região clo Ã.rco cle ponba c;ross¿ì,
é sugestiva de que por ocasião da deposì.ção clessas f or.mações
aquela estrutura nãc.¡ exj.sLia. Ao conLrário, seria um¿ì das. re
giões por onde o mar líodevoniano teria penetrado na Bacia do
Paraná.

- 
3.2.2 .- CarbonÍfero-permj.ano: SuLrgru;ro I t.¿r.r¡.Lré

É uma das unidacles maÌs rlesenvolvidas da Bac:ia clo
Paraná chegando a atingir I.300 m de es¡ressura no nordeste
paranaense. Segundo Fúlf aro et a.l_. (1.992) , é duL:anL.e ¿r sedi
mentação pe rmo- carboní fer¡r que a Il¿ìcia cìc¡ paraná atinge sua
área máxima, passando a c()nstÍtu-ir, pela primeira vez, urna ba_
cia do tipo sin6cÌ j.se na verdacle j_ra ace ¡.,ç ão clo Le.rnrc¡. C()tn r: e_

1ação ao s Ld tu$ da unl-d.ì(:re ¿ì. qlleìs gãi<¡ 6 co¡r t-rov(:)r L Lcra. Íj¡rrLne:J.dcrr
et al . (1974) a consideraram como gt:upo enquanto ouLros aut_o
res como Soares et af . (I97 4) e Fúl-f.aro et af . (1.980) a consi

com as

arnplo a
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deram como formação, posição que foi mantida em ctiversas publ!
cações do DNPM (1974 e 1984). Palra efeiLos <ìe presente análi
se, entretanto, serã utilizada a anotação adotada por Petri &

Fúlfaro (1983), que a consideram como subgrupo.

O subgrupo Ibararé abriç¡a uma grande variedade de fi
tologias, dentre as quais se deslacam areniLos, åiam:ictitos, siltitos e

argilitos. Os arenitos donrin¿rm sobre os demais hípos podendo sua granu-
Lometria variar desde muito fina até grosseira. Äpresentam esbratifica-
ção cruzada acanalada e marcas de ondas. Os clianiictitos ocorrem em diveï
sos níveis individualizados, ìntercalados an arenitos e siltitos. Tal corrr

plexÍclade litológica e esblut-ural é r.eflexo da gr;urde v¿rricchdc clc ¿ìÍr-

bientes deposicionais que ì-nLe ragir:am dur¿rnte su;r sedinent.ação, sen<.lo re
conhecidos anùientes g.laciais, flúvio glac:iais, .Lacust-res, delb.:rícos e

marinhos. O a¡rlcien L.e glacial é par [::i cular:nr:n]:e b,em repr€)senbado na á.rea,

podendo-se observar i¡rúmeros af lor.trnerìtos de diíìnìicLi Los ¡ bem
como de pavimento estriado (Fotos 3 e 4).

Chang (1984), estudou minuciosamenLe as feições es
truturais e as relaÇões esLratigráficas do gubgrupo Itararê no su
doeste do Estado de São Paulo, afertando que â subdivisão des
sa unidade não pode ocorrer sem o conhecimento amplo dos meca-
nismos de deposição em ambiente glacíal. Caracterizou ¡:ara a

reçJj.ão estuclada, os segui.nL.es si.sLemarj cle ¡:os;1.c1.onai-s: f: Lr:vial
anastomosado, supraglacial marginal; ¡:lanicies de outaa:;h gfa
cial; frente delháica do bipo fLgshi pl-ataforma rasa; deltáiccr
de rápida prograclação; g1ácio-fluvial; g J.ácio-mar: inho ras<¡ e

deltáÍco cos Leiro.

a.)f Permiano Inferior Médio: !'ormações Rio Bonito
Palermo

À época de deposição das formações Rio Bonito e Pa-
Ìermo, a Bacia do Para¡rá atravessava uma época de relativa cal
ma tectônlca, com lenta ascenção de sua borda leshe (Ferrej-ra
1982). As condições climát.ic¿ìs tambénr nruclaram e n¿-Lo tnais ocor,
rem os depósitos glaciaj-s. De ¿ìcordo corn diversos ¡:esquj-sac1o
res, dominam nesse lntervalo sistemas deposicionais ck: 1:lanÍ
cies çosteiras¡ com forma.ções flúvio-c1el.Láicas e facrustres
(Petri & fúIfaro f9B3) . Dent-re os li.totipos pl:esenL.es, desta
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I'OTO 03 - Aspecto de um diamicti.Lo do Subgrupo ttar:a_ré em aflorarDento da. pR-090, a 4,5 km cle VenLanj a nosenticlo de Cur:iúv¿.r. No ârnbi.Lo cla área cs t.uclar:la, osjdiamictitos foram obscrvados com maior frecluêrrcía ,i.;metade superior do pacote de seclimenLos Ttárar6.

!'O1'O 04 - Pavimenbo estria
do em arenj.to conglomerá ti
co cl¿r base do Subgrupo J, t_a

raré, evidencianilo sen t j. clo

de movimen Lo cle SttjIl para
NNb¡. Àf lo.ramento no lei_ to
de um peque¡lo afluente da
¡nargem dirr¡:i. t-a do r.io pir.i
tubar, a 25 km de Itapeva,
no senLido de Itararé, fo
ra jã dos .Li.nri t_es d¡r área
()s tudada -
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cam-se os arenÍL.os de grã médÍa a muit-o flna, silLitos argilo
sos, síltitos arenosos e folhefhos carbonosos com desenvolvi
mento focal de camadas de carvãc¡.

Medeiros & I'omaz I,iltro (19 23) , clectlcaram espe cial
atenção aos estudos dos sistemas deposicionais da Formação Rio
Bonito. De acordo com esses autores, o sistema cleposicional
predominante no intervalo basaf daquela unidacle era flúvio-de1
táico. No intervalo médio predominam areias de fácies t.rans-
gressivas e no intervalo superior, rehorna o si6l_ema ffuvial,
com passagens laterais para sistemas de barras e barr:eira.s li
torâneas, associad:rs a f ïenl,es c1e.L b.áicas .

Após a sedirnenLação das úI Limas are ias cla F,ormarção
Rio Bonil,o, a Bacia do paraná foi inLeir:amente coberL¿r por mar
transgressivo, bendo enLão ocorrido ¿ì Scdimcntação r1a F,ormação
Palermo. Observa-se, entretanto, dificuJ.dades de correlação
entre os litotj.pos cont.emporâneos ao palermo, ao norte e ac)

sul do Arco de Ponta Grossa. Ferreira (L982) , anaì_1 sa tais
dificul-dades com base em seu niódelo cle evolução do arco, pro-
pondo que o alinhamento estrutural de Guapiara tlvesse aLuaclo
como alto submerso, modificando as condições de sedlmentações
locais.

3.2.4 - Pe::miano Superior: Grupo passa Dois

O Perniano Super:io.r ínicÍa-se con a deposição cter For
rnação Irati, enconbrando a Bacia do paraná em fase de máxúma
estabilidacle tectônica. [i,s t-a es tab j..], j. daite ïefLcLe-sc na pe t:-
sistênc1¿r da sc<11nren L.erção c,:rn cJrancle s ár:e:.ls scrn aìprcscnl_¡rr cor\
trastes abruptos de espessura (Fer:re:ira 1982) .

À I'ormação Iratj. é composta por uma se<¡uência c1e ar
gilitos, silLitos e fofhelhos escuuos, pirobetumínosos associa
dos a niveis de rochas carbonãitic¿rs. Às carache.rístlcas Ii t-.o-
l6glcas e sedimenLares sugerem depos:i.ção em mar :raso, do tipo
epinerÍtlco (Fúffaro et ¿rl . 1980). t]m vista de sua persistên
cia lateral e IiLologia iinica, a F<>rllação Irat.j, Lem sj.<1r: ut.ili
zada como camada-guia para correlações est.rati(lráf icas em Èoda
I¡orda feste da Bacia do paraná.
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Inversamente ao que se observa na }-ormação lrati, as
unidades superiores do crupo Passa Dois não apresentam persis-
tência lateral de seus liLoLipos o que pocìe ser consLat.arlo atra
vés cta anáIìse clas colunas cle diferentes áre¿rs da bacia (figu
ra 6). I'úl-f aro (1970 e 1974), a.Lerl-a para a exÍstêncjÍa de rx¡a bal
reira geoqráflca duranLe o Pêrmiano Slrperi.or. na região ck¡ llar:
tura. Tal- I¡arrei.ra estaria relacionada ao ÀJ- inh ¿rmetn l_o lìstru-
tural- do Paranapanema, que L.eria al-uado como el_eme¡rto pos:Ltivo
durante a sedimentação Estrada Nova (topo do passa Dois) . Fer
reira et aI. (I981), entretanLor atribuem esse condicionamento
ao Afinhamento de cuapiara, posteriormente reconhe ciclo por es
se autor como importante elemento estrutural relacionado a evo
Iução do Arco de Ponta Grossa.

3 .2 .5 - Triássico e ,Iurássico: I'orm;rções pirambóia e l3o hu-
catu

Entre o final do Permiano e o ínício do Triássico,
não são conhecidos depósitos sediment-a.res na B¿rcia do paraná.
Nèsse l.rlbervalo, a bacla f lcou su jeI ta a urn I)roces:;o de .Lcvan-
tamento epirogenético general:Lzado, susl-ando a sedimenterção e
perìnitindo a inshalação do ciclo erosivo Gond.wana, de propor
ções cont.J"nentais (['ú1f aro e t. al. ].9 B0 ) . Na rcaiã<> sul/sr:ctes-
te, o Arco de Ponta Grossa foi uma das áreas mai.s afetadas por
esse soerguimento, o qual, de acordo com diversos auLores (Soa

res & Landim 19 75 ; Asmus J-9 78 ) teria precedido o con j un l_r: de
fenômenos responsáveis pela separação dos contj.nentes sul.-ame-
ricano e africano.

Assim, ao ser retomada a sedimentação na bacia, no
Mesozóico, o Arco de Ponta Grossa já estava implantado, clivi
dindo a }¡acia do Paraná em du¿rs sub-b¿rcias. Pírambóia ao norte
e Rosárío do Sul ao sul (Figura 6) . Com base no registro fos
sitífero da porção superior dessa última uniclacle e na :idacle
da Fornração Serra Gera-L, como limi Le superior, ess¿r.s f or:mações
estarlaÌr sltuadas ent-re o 'l'rlliss:tco :l:tìferl.or e o ,Juráss:i-co Su
perlor (!'ú1faro eL aI . o!ì. ciL).
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Aos sedimentos da Formação pi rambí_ria , cte f áci.es ti,p j.
canìenhe f luviaL, seguc-se já a clepos.ição ¡ot.ucatu, clc I ácies
predomj"nantemente eóLica. A deposição das porções basais des
sa última unidade, enbretanto, ainda ocorrem sob condições sull
-aquosas, com a p.resença de fácies torrenciais, re¡:resentada
por arenitos conglomeráticos. Estes podem ser observacJ.os, en
tre outros locais, nas áreas marginais e sobre o 

^rco 
¿e pon¡a

Grossa, re -L acionando -se pois ao rápido socrguíment.o clessa årea,
no início do Jurássico (Soares & l,anclim Lg75) .

De acordo com Fúlfaro et al.. (op. cih) é provávelque
a manutenção do grande deserho r3otucatir, clurante o .r,r i.ás;si,rc/Ju
rássico,, esteja relacio¡racla com a el:vação do ,;rau geotérmico
nos tempos que precederam a ruptura continenta.L e o m¿Lgrnatismo
basáltico que a segui.r se nìanifestou.

3 ,2.6 - Magmatismo Mesozóico/Eo _Ceno zó i co

A deposição do Botucatu ainda não havia te.rminado
quando, na Bacia do paraná, teve inÍcio um complexo de fenôme
nos tectônicos e magmáticos, responsáveis pela reativação de
antigas estruturas, com farhanentos e soerguiméntos crusLais,
bem como o estabelecimenLo de fraturas cle Lensão e de.rram¿¡men_
to qeneralizado de nágma basáÌtico. .L;sse conjunto cl€r fenôme_
nos ' com manifest.ações presentes em toda a pÌat.a:Ëorma Br¿rs;ilei_
ra, foÍ caracterizado fror Alneida (J-961 e 1969) como a Reativa
ção Wealdeniana. Seu início ocorreu no limite enhre Jut.ássico
Superior e o Cretáceo l.nferic¡r: ( eal.(l,znl e suas mani.f estetç:ões,
enr Lrês diferentes estácyios, es l_crnderarìt?sc àLé o recent.cj (À,[llrei
da, op. cit. ) .

Na l3acia do pararrá, a reativação foi caracherizacla
por intenso magmaL.ìsmo basã1 cico, tholeítico, do tipo fissural.
No interior da bacia, grancles espessuras de .lava se acumu-Laram
(Formação Serra Geral) , en<¡uanto que suas margens foram sÍtíos
de intrusões básicas, alcalinas e a-Lcal j.no_ultrabásicas, rela_
cionada a dif erentes es l_ágios da reat j.v;rção.

O Arco de ponta Grossa foi uma região particularmen_
te afetada por esses fenôrnenos. No primeiro est.ágio da reaLi_
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vação, foi corb¿rdo por: denso exame de díc¡ues básicos, que hoje,
se manifestam tanto na faixa de cober:tura sedimentar paleoz1i-
ca como na área do embasamento exposbo ( Figura 4). As al
caJ-lnas de Jacr.rplranga e dc Juqutá e out-ror; possfvels corpos
menores também estão associados a essa primeira fase de reati-
vação (ÀImeida t983 e 1986).

No segundo estágio de reativação, do 1\ptiano ¿ro Itoce
no, cessa o vulcanismo l¡asá.Lticof mas em diversos ponLos, ãs

margens da bacia, observam-se .ainda intrusões alcafinasì, entre
as quais incluem-se as alcafinas do Banhadão, Mato Pl:eto,Tunas
e outros corpos menores na porção cenhral do Arco de Ponta
crossa (Ul-brich & Gomes 198f) .

No terceiro esbágio da reativaçã,¡, não mair; ocorrem
manifestações vulcânicas na área.
sof rern soerguimento epirogênico e

fÍcie paleogênÌca, traduzidos por
bens e hov,sl;s (AImeida 1981) .

A baci-a e seus arredores
deformações locais da super
basculamentos, flexuras, gra

3 .2.7 - Sedimentação Pós-Vul.canismo

Os eventos pós-vulcanisrno Serra Geral foram anal j-sa

dos por Soares & Landim (1975) e por Eúlfaro (1975). Segundo

aqueles autores, no Cretáceo Inferior teria in-iciado a sedi¡nen
tação do crupo Baurur com a Formação Caiuá deposj,tando-se so-
bre uma superfície erosiva esculpida nos basaftos. A sedimen
tação estava restrita ao noroeste do Paraná e o oeste-sudoeste
de São Paulo, A partir do Cretáceo Médj.o, o Arco de PonLa

Grossa torna-se novamente ativo, conduzindo o retrabalhamento
dos arenitos Cailrá, que se redepositariam mais ao norte (I'ácies
SanÈo Anastácio), e condicj-onando a deposição final do crupo
Bauru, no Cretáceo Superior, à norte da Bacia d<¡ Paraná.

Fúffaro (L979) , analisa a s;edimenbação do cenoz1Lco
na Bacia do Paraná. De acordo com esrse aubor, .r di.ferenciação
entre as razões de sul¡sidôncla dos centros depos;icionais e .le
vantarìcntos cloE; ¿rrcos rna.r:c1.i.nal.s, jìi ev1-clerrrr;l ¿rc,los no :f :ln¿rL clc.r

Mesozõico, aLinge maior definição no Cenozõico. A região ao

sul do Ärco de Ponta crossa mostra contÍnua elevação, com am
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pla escavação do planafto basáltíco. 1\o norte do arco, os mes
mos condi cionamentos tectono-sed.imen t.are s que comandaram o úf
timo evento sedimentar nesozóico, cont.inuam a existir, não ten
do, contudo, propiciado uma sedimenLação homogônea em bocla a
região sententrional . Dentïe as diversas formações cenozóicas
apontadas por esse aubo' destâcam-se, os seclinrenLos cle fundo
de bossoroca, as formações Rio Claro e Iìio Grancle, e as casca
.Lheiras de geração quarLzítìca e de geraÇão c¿rr-ceclônr:a a¡;socia
das ãs planÍcies clos c¡randes r:Los,l:e* (iorì() ()s clr:¡xisiLos f Luv1ais
atuais.

Na região do Arco cle ponta Grossa a preserÌÇa itesses
depósitos é bastante reshritar observando-se algumas cascalhei
ras tanto nas proximidades como disCantes dos principais cul
sos drágua da região. A pouca expressivi.dade desses depósitos
na área considerada não despertou, até o momento maior interes
se dos estudiosos,,mas o entendÍmento de sua gênese certamente
servirá para esclarecer Ìrìaj.s uma parte clo passaclc geológico c1a

região.
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4 - GARTMPOS E OCORR-ÊNCI,AS D] i\M1\N111I'.II II.?\S

Estão incluÍdos neste íLem as observações efetuadas
a nÍvef das ocorrências dj-anÌanLíferas e arredores das mesmas,
tomadas com o objetivo de auxiliar a interpretação dos dados
analÍ ticos , bern cono o entendimento cla gênese dos depí;s:l tos e
avaliação da potencialidacle da área. Essas ocorrênci¿rs estão
distribuídas em Lrês regiões principais: I l-araré_Jaguariaíva;
Tomas i.na- Ibati -Ve n ta¡ri a e lltefêm¿Lco ll.rrba_T,.i,ba j i ( Ij,i_qrrr:;r 2) .

4.I - Região I tararé.-Jaguari aíva

Situa-se na porção les t_c) da área es t-udacla, sendo cor
tada pelos rj_os Verde, Itarra16, Ja(rua.ricaLú e ,JaLc¡u,rri;rÍva. Com
exceção do primeiro rio, todos os denrais têm seus af t-os cursos
desenvolvidos em terreno¡; cristalinos antes de penet.rzrrem nos
tratos sedimentares da B¿rcia do paraná, No âmbit.o clesta, es_
tão presenl-es litotipos cla Formação F,urnas 6 fl1¡ Subgrufro ttara
ré, além de efusivas básicas, mani.festadas sobretuclo na forma
de sof eiras. Em todos os rios cit-ados são conhcci,las or-.orrên_
cias diamantiferâs, algumas exploracìiis at6 rece¡rbemente.

- Àlta B¿lcia do rio Verde

Para efeitos deste b.rabalho, consider:tlu_se como al l_a
bacia clo rio Verde, a faj,xa de terrerros drenada por aquele rlo,
siÈuada ao sul do para-te J_o de 24o 00r. Sáio seus f orrrLarlores
principais , nessa área, os rios do Ler-ieado | .[att:Lbuca, ÌiiÌ¡eirão
do Urso e outros sem denominação espec.Ífica. Na alt.ura da con
fluência desses rios com o rio Verde situou-se uma clas ¡r:r:[ncí-
pais áreas de garimpo da região.

Nessa regi.ão os rios cerreÍt sob:re aren1tos cla llorna
ção Furnas, normalmente Ì¡em litificados ¿ propiciando a forura
ção de extensos Ìajeados e de peqlrenasi cachoeir.as (lloLos 5, e 6).
A sediment.rção de fund() desses; r:j os õ c:s.--¡ssa c ,íuarìr.: n¿io exis
tenì te:rraços de acumur-ação cll L: r: Í L- i, c.r . contuclo o diam¿ìnt:e tern
sido aÍ c¡arimpzLdo, òs¡:or:a<i:ici:rltenLe no i-n be ':i()r cte rna.r¡ni. t:as; €l

poços natul:ais, juntamente cont algurn oL1ïo, tambérn ocol:rentte.
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FOTO .5 - Aspecto dc> rio do La j e;rdo, pr:óxJ-no à cc¡n'
fluência com o córr:ego do Urso (ponbo LC-g) , desL,r
cando-se a presença de f endas e poços , qr.¡e cons t_i.-

tuem locais prop:[cì.os ã acumulerção de cas;ca].ho.

lloilo 6 - Ite¡ ba_l.he de

um sumi-douro formado
por :Lprrof undamerì t-o de

uma nrarmi.ta até a tin
gir: urn níve.l. cle d-i.¡;-
j unçã.o ¡ L:,or o1d€r a

água es carpa. I{i.o do
La j eacLo, a mc)rÌ t:an L(]

ao pon l-o ¿tn Le:r i. c)r .
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No arenito F'urnas, foram observados raros rtÍveis con
glomeraráticos, de espessura decimétrica, constibuídos essen
cialmente por seixos de quartzo l-eitoso e que só raramente ut
trapassam 2,0 cm de diâmet.ro. Já no nater:j,al coletado no inte
rior das "marmitas" são frequentes os seixos com diâmetro supe

rior a 2,0 cm, send.o ainda de composição mais variada (jaspe,
sílex, calcedônía e rochas granito-gnáissj.cas) . nssa variação
sugere já contribuição das unidades rudáceas do sub-grupo rta
raré, presentes nos interflúvios dessa bacia. Não foi observa
da na área, a presença de rochas básicas.

- Garinpo de I toupava

LocalÌza-se na margen esquerda do rio verde, em Ler-
ras da Fazenda sanba RiLa, rto bairro de .l.touPava, dj.sl-¿rnt.e 24 knt

a nordeste de Ïtararé. 'I'rata-se de um terraço recente dacluele
rio e de pequenas j.l-has de acumulação de cascalho disposL¿ls ao

longo do mesmo. Em sua maíor parte o depósito está assentado

sobre uma laje de diabásio grosseiro que constitui uma soleira
em meio aos sedilnenLos do Subgrupo ILa::aré. Esl-es represen -
tam-se localmenLe por siJ-LiLos e .ìrenítos fÍnos cLe cÒres ¿rmaïe

1adas, Iamitos avermelhados e intercalações suk¡ordinadas de

diamictitos.
A faixa aluviona.r principaL possui dimensões aproxi-

madas de 250 x 100 m e corresponde a um anhigo canal do rio
Verde. O terraço já foi quase totalntente garimpado, restandÕ
ainda intactos apenas segmentos isoladoe; em sua porção norte 

'
junto a confIuôncl.a ilc ¡:t::<lueno rlbe{r:ão. clr,r dcl;c:rtvr:.l.v1rncnl-ô l.o-

cal (r'Igura 8) O nf ve.L cìe casc¿tllto, coll espris¡;ura rnáxlrna crrt

torno de 1,20 m é constituído por: seixos de quartzito, areni
to, jaspitito a1én de blocos de dj-mensões declmótricas a sub-
métricas de diabásío e granitos diversos. A matriz é de natu-
reza argilosa e cor cinza azul"ada' Na fração pesada ol:serva-
se principalmente a presença de lj.monitâ, hemati.ta, turmafina
preta, rutilo e granadas (rósea e cas tanlìo -ala:ran j ada ) -

Os d.ialnantes cttcoll Lraclos são ¿l(.r f)equ{ln¿ìs clllncnsiícs
(0,I0 a 0,30 ct) mas geralmente de qualidade gemológica. As

únicas notícias recentes de achadc¡s rle diamantes de maior peso
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Figuro 8 - Gorirnpo de ltoupcvo, ltororé -SP' Esboço geoioqico

qorimpo, contemplondo os princioois feições geoÌógicos
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são de 1982, referenbes ¿ì duas pedr:.asi com 2,4 e> 2,8 ct:, O exa
me de lotes de diamantes de posse de garimpeÍros locais mos-
trou a predominância c1c¡ hábito, r:oml:ododecaédrj-co.

- Bacia do rio .t t.araré

As ocorrências de di.amantes dessa área, estão situa
das em pequenos terr.aços do rlo T tr.¿traré , Loc.rf :Lz ¡rclas er -j us ante
da cidade homônima, no ili.stril-o de S¿ÌnLa Cruz dos Lopes. A-lqr ns

af J-uentes seus tamb6m são dj.amantíf eros, como os r:ibeirões da

PonLe AIta e da Fazenda capri, nos quais fo:L rea.Liz¿rd¿r amos

tragem de concentrado de bate j.a.

Nessa região o rio Itarar:é está basL.ìlnLe enr:aixado
correncio sobre o arenj-bo I'urnas. Seus af luenLes, eìrl-r:etanl-o,
com cursos mais superf ic;i-a:Ls , de serrvo.Lvem-se sobr:e I j. l'-o-Logias

do Subgrupo Itararé, doni,nando l-ocalmen l-e os argi.Li tr.ls com ín
tercalações subordinadas c1c arenj.t-os grosseirori, com estratifi
cação acana.L¿rd¿L (['obo / ) . Itirj Lesi úlb:[ûìor] ¿ìl).resì;cn L¿-ìrn r0¿r.i-()r vd'
riedade mineralógica da fração pesada, do clue os arenj.t<>s Fur

nas bendo sido observado, a nÍvel. de af l.orament.o a pr:es;r:nça de

grãos de hemati La l-urma-I. j.na pre L¿r e j aspi litor; .

Os terraços , entretanto, são pouco clesenvo].vidos,
apresentando extenção da ordem de 20 ou 30 m e largura inferior
a 1.0 m. O nível de casc¡:rlho minera-ì.izaclo atinge no máxinto

0,50m e o capeamento, ger¿rl.mente arcrj-:loso é de .l-,5 a 2,0 m. os
diamantes enconhrados, ernbora de qua.Liclade gernol.ógica, são de

pequeno tamanho, ao redor cle 0,30 ct, sendo raras ,rs perlras conr

mais de 1,0 ct..

- Rio Jaguar i c¿r tír

O rio Jaguaric¿:rtú é af luente do t. Larrrr:6 pela margem

esquerda, send.o o rio ma:Ls produLivo em d:iamante dessa região
l-irnítrofe enlre os estado:; de São P¿rr.rlo e Paraná, As prj-ncipais
ocorrêncj-as estão s:ì.Luacl¿rs a nront-artLe cl;r c;id¿rd<l r:le S!engõs, sen

do garimpadas cascalheir¿,rs do l-eit--o a.Eivo. ¡la oco:rrêrrcia da Fa

zenda de Erva Doce (LC-:l.l;) a existênc:ia de uln"e bar:ragem para çJe

ração de energia e.L6tric¿r a monb¿rnte daque.Le p()nLo / deiila ex¡x:s

to quase 500 m do leito do rio, entulhado FÐr bfocos de ¿renj-k)€j (¡'o-

to B) . O diamante terû sido eú ger:Lnq:ar<1o, observåndo-se princi¡ralnten te
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FOTO 7 - ,\l:eni t.o Itararó erxil¡:L.ndo esbrat-íf icaçãc>acana.Lada cruzad;r, tÍpica ile ¿rnbiente :Èiuv:i.a_t enrveLS con9.Lom(l.raìticos I desha<)ando_se n,t f()to ¿ìpresença de se:Lxos de rocha J;eldspáL.ic¿ì, c¿ìu,Ljnizada (Ponto LC-IZ - Faz. CaÞïi

FOTO B_ - carimpeiro trabaJhando ïra retiradacascalho acumu-L¿rdo errl_re b.Locos ,ie .rrenit c>-Leito do rio ,Jaguar:j c:aLú, (.ponLo LC-15 I ¡,¿rz.va Doce , Senclés-pR) .
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a presença de pedras de qualidade genológÍca e dj,mensões ao ïe
dor de 0,30 ct.

O rio ,Iaguàricatú tem seu al Lo curso clesenvol-vi<lo so
bre terrenos metamórficos e graníticos pré-cambrianos e seu
adentramento nos terrenos sedimentares da bacia cro paranéi acon
tece através de um can7on escavado no areniLo ¡,urnas. Capean
do os interfl-úvios ocorrem arenitos e argilitos do Subgrupo
rtararé, com nÍveis sul¡ordinados de diamj cLi r-os c ¿lren:j t()s con
glomeráticos. observa-se tarnr¡ém na área um¿r maior :f requê'cia
de diques básj-cos do que nas anterjormente descrÍtas. além c1e

intenso f raturamento segund.o direçcíes I,IE-SW c E*W.

- RÍo JaguariaÍva

Tanto o rio JaguariaÍva como seus afluentes, Capivq
rÍ, Cajuru e outros foram bastante garinpados no passado, embo
ra não se conheçam registros oficiais da proclução de diamal-rtes.
Atualmente a garimpagem nesses rios é una atj.viclacle esporádica
e executada apenas em épocas de estiagem, quando se torna mais
fácil o acesso aos poços, fratul:as abertas e outros locais de
acumulação de cascalho. A principal área de garÌmpagem do rio
JaguariaÍva situa-se 500 n a monL.ante cra foz cio .rj-o cras Mortes,
no local denominado Serrinha. Trata-se de um pequeno teïïaço
de acurnulação de cascalho na margem esquerda do referido rio,
sendo o local- de di:Ficil acesso devid<¡ o enl,-alh¿rmento apr.jsen-
tado pelo rio. OcÕrrem na árca seclinìen t.os clas f onnações F'ur
nasf Ponta Grossa e do Subgrupo lt.araré, Do ponto cle vist¿ì da
tectônica, a áre.r é basl,ant.e movlmenL.¿lcla, ob:;crva'cìo-se inten
so fraturamento NW-SE e NE-SW, os pri.meiros, ger::rlrnente, preen
chicios por dj"ques básicos. D:Lques bás j,cos com clj.reção nordes
te, quando presentes mostram ser mais jovens do cJue os de dire
ção nordeste, j-nte rcep ta¡rdo-os e deslocand.o-os.

4.2 - Região de Tomas ina-Vent ani a

Situa-se na porção central da. área estudada e encer
ra as ocorrências cios ríos do peixe e das Cinzas, bem como as
de seus affuentes. O ri-o das Ci.nzas; tem suas rìascentes enl
área de exposição do arenito l,urnas, sendo já cliamantífero an
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l-es (ìc) ¿tclctìl--r¿tr a ã.rc¿r dc ocr'-r:rôrrcl-¿ì (k)r'j r,jodl-ltclrr t:oti pr: rrlc,, c:;rrbc-r_

nÍferos. Por outro lado, o .rio clo Peixe e seus formadore¡; de
senvolvem-se integ-rafmc:nL.c cm área de ocorrência dc J.itologias
do Subgrupo Ibararé ou de unidades de posição esL.ratiqráf j.ca
superior. Na Figura 9 , es Lão assinal^adas as pr inc j.pa:ls ()coï-
rôncias conhecidas e os pontos cìe cole l-a cle amostras.

- Bacia do Rio das Cinzas

Ao longo do rio das Cinzas e seus tributárlos é men-
cionado, de modo vago, a existência de diversas ocorrênci¿rs di_a
mantÍferas, principalmente entre Arapoti e Tomasina, as cluais
são garimpadas d.e forma esporãdica. DenCre as ocorrôncias por
nós visitadas destaca-se o Monclião do li'aria, que aLó o ano de
1985, suportava uma atividade de garimpeirzr ì.ncipient<>.

O monchão do Faría sítua-se na margem dlreita clo rio
das Cinzas, 8 km a jusante d¿r cidade de TomasÍna (pont-o :l,C-33).
Trata-se de anl-igo terraço fluvial com cèrca de 150 m rfe exten
são ao longo do riof com largura máxirna de B0 rn. A topogra -
fia suave do ]ocal pernitiu ;r remor;ão da col¡erL.ur¿r est6r:il com
trator/ expondo um nível- de cascaJ-ho cle 0,50 m de espessura, o
qual tem s j-do desmontado através de j¿rtos d'água. De acorclo
com inf ormações coletadas no local , o .t-eor em díanan b.es é bai
xo (0,I0 ct,/m') sendo tamb6m as pe<lras de pequencr porte, com

0,10 a 0,20 ct em médÌa. Dominam na área areniLos Ita::aré e a

montante do monchão observa-se a e:<:is L.ênci.ì cle um clique rle clia
básio o qual deve ter conrlicionado .r formação do depósito.

Simifar ao depós.i t:o antcrior c cspaci,rJ.menLe rr.l.l.,fcio
nado a ele, existe outra casca-Lheira r:onhecicla como morrctrão clo

Nunes (LC-32) sendo, contudo de climensões j-nfe:::i-ores. I:ocal-
nente, a espessura do nívctl de cascalho che ga a 1.,5 m (I'oto 9).

A análise dos concentrados clesses monchões mostrou
pobreza em rninerais pesa(los , sendo zr c¡ranada um cons ClJ:u j-n te
escasso, enquanl,o que nos sedimenbos .l.tivos do _Leitr¡ do rio
eIa comparece em maior ¡rroporção.

Um aspecto conentado por gar::Lmpeiros loca:Ls, porém
não confirmado devído a ausôncia de Lotes de diamantes para
anál-ise, é que as referidas ocorrências, embora distantes nãcr
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cia ou garimpo abandonado; o LC-63 ponto visitado.
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mais do que 500 ìn en Lre s ji. I apresenl:arn qrarìdes vaï j-,J.ções na qua
fidade das gemas. De acordo com os r¡,rrimpeiror; o diamante do
monchão do Nunes, embo::a mais escas;so, é cle me.l,hor c¡uzrlic1acle
e de m¿rior t-arna'rr. do c1u<: o encont1: ado no l.oncrrão clo 

'ari¿ì. 
si

Luações desse tipo podem estar relacionadas con processos de
retral¡ alhamento dos sedj_men L.os onder os d j_amant-os; cie ¡tio::. quaJ.i
dade (corn :L.c1usões ou :[r:.¿rl_uras) serJ_.m e.Li_minaclos po-r. (le€itrui
ção, restando as ped.ras cle melhor clualiclacle.

Outras ocorrôncias selnefharrLes; situatn_se no r:i.o clo
café (LC-31) juneo å confl.uência com o rio das ci,nzas e no ri.o
7\rroz,tf (LC-30), Nessas ocorrê¡rclas I enLreL.ant.o I a espenjsur¿ì
clo capenment-o estérif tent ¿.1tõ 3 rn. O.bservou_sel Lanùén, ¡:::óxi_
mo ã ú1tima ocorrôncia, a presença de diamictiLos clo Subqrupa
Itararé, com seixos de g a l_0 cm de diâmetro. Ã montanl-e da
foz do rio Arrozal , o rio clas Cinzas corre sobre L.errenos devo
nianos (Formações Furnas e ponta Grossa) , podendo_se observar
nas proximidades de Arapoti a presença dos ¡nesnos t.ipos cle ar
madifhas e depõsitos observados na bac.ia do rio Veïcle ([,oLô 10).

- Bacia clo Rio do ltê.ixe

As ocorrência.s clo rio do pe:ixe estão s.i l_uad.¿ìs na por
ção centro-oeste da área, -l á no municÍ¡:.io de Ibai l.i. C()nsr Latn de
uma série de terraços alLos situaclos e:nr ambas as margens do re_
ferido rio. Distribuen-se em do:Ls corìjullLos pri-ncipai_s, senclo
um próximo de Ventania com cle¡>ósiLos; de pequeno porte / e ou_
tro próximo a caratuva, cont-endo ocorrências mais Ínt.e:ressan-
tes , representadas peJ-os rnonc:hões <1o Ïlar::--ancão, do l,li rancla,
Mario Pina Rosár.vio, sÌnrp1íc:i.o e outros . Âs d.irnensões desses
monchões ao longo da drenagenr são da oïdem rfe -100 a 150 Ln colrt
largura máxima da ordem de a_Lgunars ilezenas c1e metrosj. As osl)es su_
ras dos nÍveis cle cascalho varian cìesrle alguns centÍmetros até
I ,80 m no monchão do Mirarrda, enquan t() que a coJ:e:r,tura a jrgi lo_
arenosa pode es tar ausente conìo no monchão da Nr:grirrtrar orr äl_
cançar até 9,0 m como no monchão clo Barrancão.

ÀpesaL de exls l;i.re ìt numcr.os¿:rs ocor:rônc j-¿rs, as taeser_
vas de cascalho desses mo¡rchões são pec¡uenas, somando no coq
junto pouco mais de 40.000 m3, As ocorrências clos rios p:reto
(LC-38 e LC-39) e Amola .u'l.exa (LC-40) , Lambóm siio de pcquenoporte não apresenL.ado interesse econônlj_co. 

045



FO'I'o 9 - Aspect:o de uma anLiga ca.sc¿r.l.heira (lô rio das

Cinaas, hoje constiLuindo un terraço elevado rjerca de

I0 m acima do rio. Bntre os clastos mai:¡ grossei:ros
dominam blocos de d j.¿rl¡ás.io c blocos clc quJrtz:Lt6 sçrm ató
20 cm de diâmetro (Ponto LC-32 * Tomasina-PR) .

FOTo 10 - Rio das cinzas visLo da ponhe da estrada que

liga Arapoti a Ventania. Observam-se os mesmos Lipos
de armadifhas¡ fendas, poços e marmiLas capazes de apri
sionar cascalho e nj.nera:is pesaalos.



4.3 - Região Tefêmaco Borba-TÍbaji

E a mais antiga região produtora de cliamantes da
área estudada sendo, ainda hoje, a única em que essa atividade
é exercida d.e f orma contf nuat. .As ocorrônci.as <]i-s tribuem-se des

de o suÌ de Tiba j i até a r.e,gi ã.9 dè Salto Mauá, mais de 50 km

ao norte de Telêmaco Borlra. São conlrecj,dos garimpos eln mon-
chões (terraços elevados ) , en l-erraços baixos e em c1<.lpósitos
do leito ativo, estes últimos sendo expl.orados tanto através
de drargagenì cono através de ensecade:j-ras (desv j..r¡ rJo rio) . Es
tão presenÈes na área sedimentos ders forrnaçõeri Furnas o PonL.a

Grossa (Devoniano) , clo fiubgr:upo J.t-a::aré e das {or:maç?ielr nj,o l3o_

nito e Palermo (Permo C¿rrbonífer:o) e da lr'or¡naci{o .trat.i (.Permia

no Médio) . A razão da cidacle de uelômaco ßorl¡a niro conslar rlas
referências mais antigas sobre o cli¿trnante da área, cleve-se ao
fato do municÍpio ser d.e emancipação recente, sendo a região
conhecida anteriormente como Monte lU-egre e pel:tetÌcent_e ,âo mg
nicÍpio de fibaji. Na ¡'igura 10, estão assinaladas as p:rinci-
pais ocorrências de diamantes da área e os pontos de co.Leta de
amostras.

- Gar,impo da lfha dos Cavalos

A ocorrência da llha dos C¿rv¿rlos si. Lu¿L-.sê êm L.erras
da fazenda homônima, no munícÍpio de Ortigueira,dístanclo de Te
lêmaco Borba cèrca de 50 Jcm, via Lajea.do Bonito ou seja 32 km

através da Fazenda Mont.e /\Iê(ìtre, O ctepósi t.o 6 um tiérraço antÍ
go do rio 'Itbají situado ímedíatament-e a jusant.e cìe um dique cle

diabásio que sêrviu como antopara ort z'i.f'Le concentr¿ìdol:. Suas
dimensões são de aproxìftad.lncnte 150 x 80 m cotl uûa es¡ressur';r de casca
lho gue pode chegar a B m na porção cen bra_L do dc¡Ési Lo. 1\ ocorrência
já foi em sua. m¿Lior parte traba-lhada por garj:npeiros, sendo dificil defi
nir sua antiga geonEtria. Àtualnr:n te apresenta-se e'çosta uma f.rente
de trabalho com l-20 m de extensão e cinco metros de altura,
sendo 2,2 nì refel:enteEr ao nfve-t. cte ci:ì6c¿ìlho (['oLc; II) . Este
apresenta-se com uma matriz bastante argil-osa, sendo censtj.tuÍ
do por se.ixos cle nabureza vari.ìda (arenito, argilito, siil.exito
e rochas do embasamen to glaatìlLo.-gna:Lssico) alêm de grancles bfo
cos de diabásio e de quartzi to, com cl j_rnensões suÌ¡métricas; . A
jusant.e do depósito a faixa aluvion¡rr: sc extende por mais
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FOTO 11 - Aspecto da antiga frente de trabalho do

garimpo da llha dos Cavafos. O nível de cascalho
localmente com 2,2 m de espessura, é conshitu-íclo
por blocos de quartzito e diabásio com dimensões
decimétricas. A matriz é pre<lorninantemente argi-
1osa.



f.100 m apresenLando, conl_udo, pequenas espessuras cle casc¿ì
l-ho (0,30 - 0,80 rn) , e cobertura maÍs espessa (4,5 mehrosr, em

meo'l a.) .

- Ocorrôncìa do i::Lo tsarra Grancle

Situa-se na marqem esquerd.r do rio Tibaji, junto a
conf luônci.a do ri.<l Barra G:raìrìc1e. Às cascalrre:ir:¡rs qarr:i.mpaclas
ocorrel[ t.anto em terraço e levado (monchões ) conro L.rmbónr em [:e!
raço baixo ou paleocanal. No primeiro caso parecenì correspon_
der a depósitos cofúvio aluvionarcs, com transpol:Le em meio
muito vlscoso resultando num conglomerado com os seixos supor-
tados por matriz argil-osa. No caso r1o clepósito em terraço bai
xo o conqlomerado é suportado por seixos e apresenta filatriz
arenosa, sendo pouco consolj-dado. Às espessura.s do nÍve1 cle
cascalho são variáveis, podenclo atingir cerca cle 2,0 m nos rnon
chões e quase 7 m na parte rrais profunda do paleocanal. (Fotos
12 e t3) . Também a col:ertura estéril apresenta espessura.s bas
tante variadas.

- Ga::impo do ÀL¿rm()n

Situa-se na regj.ão da Campína dos pupos, cerca cle
l-2 km ao norte de Telêrnaco Borba, sendo una das ma.is an t-j_gas
ãreas de garinìpo da r:egrão (I,'igura r-t) . o <Jepósi to é urra cascarhe:L.ra clo
leíto ativo do rio, a qual é lavrada a seco graças ã construção de um

muro para desvio das águas. Em 1986 esse garlqro procluziu 1.700 cb.

de diamantes e cerca de 500 g cle ouro como subproduto. O maior
diamante en(Ðntl:ado nesse garimpo pesou 9,7 ct senclo r:ma pedra de forma
irregurar por6rn de qualidacre geroJ-ógica. o crngloneraclo é dr tiFÐ sei
xo-suportêf com blocos subméCricos e maL.riz arenosa.

- Garimpo do Marcol¿r

. Si Lua-se no ba:Lrro do MandaçaÌa , 7 km ¿ì. noroeste de
'Tefémaco Borba, send.o a iinica ocor:rência dia¡ranLífera da re9íão
onde se processðÌ uma l-avr:¡l e benefi,c:i ,emclrÌto scmri-Írccanlz¿rclc¡s. ()

depósi ho, provavelmente umiì pequen¿t rnancha cle cobel: tur:a terci -
qttaternárla, sil-ua-se qutrse 1.00 Ìì ¿rciìna clo aLu¡r1 nÍve.l- cÌo rio
Tibaji. Apresenta uma ca¡nada de casc¿r.Lho com aLé 2,5 m c1e espes
sura, enquanto a cobert.ur:a areno-"rrgilosa apresenta espessura
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FOTO 12 - Cascafheira d.o rio Bar:ra Grancle nas proxinti._dades de sua f oz , no r:io Tibaj i (ponto lC_SZl ." n F)Ì:esença de blocos ile dinensões ãeciméLricas imersos ';^
matriz argilosa indica transporL.e em meio de a1t_a vj_scosidade e energia. Em ctestaque o fundo i.rregulai ã.-embasamento, constiLuÍdo por sittit.o argiloso da l,orma
çao Rio Boni Lo

¡'OTO l_3 - C¿rscalheíra
do rio llarra Grancle na
área clc¡ peileocan;r I (LC
42a), Olrserva-se co-
bertura argilo- areno-
sa com cerca de 3,5 m
de espessura segulda
de cascalho (seixo su
por t.e ) em mal-r.iz arel
no argÌlosa. Nosse lclc"rl o cmbasamen to f oil
atingidoal0,20mde
profundidade res ultan
do uma espessura de
ca s calllo dc clunse se-
te metros.
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de 3 a 4 metros em média. Ern algumas frentes de trabalho ob
servam-se feìções caracterÍsticas de depósito corúvio-eruvio -
nar, parecendo o mesmo de:rivar do rei-.rabal.h¿rmen bo í,n ol,|;u cle
um dlatnlctlto do Subgrupo It:Lrar6, sobre o qual está assenta<lo
(Fotos 14 e 15). A b"rse do depósito acompanha aproxímad;rmen te
a curva de nÍvel de 700 n, apresentando dimensões máxi¡ras cle
1,5 x 3,0 l(m.

- Outras Ocorrôncias

Ãreas de garimpo de menor intporl_ância podem ser ob_
servadas em diversos trechos do rio Tibaji, a montante de T,elê
maco Borba. No Bairro do Imbaú, próximo à foz do rio Concei
ção f oram observados trabal_hos de ga::impagem no lel L.o ativo d.o
Tibaji, quer em cascalheiros superficíais (LC-4g), quer em po
ços profundos e, nest.e câso, senclo necessária a utilização de
dragas e escafandros. Nessa reqião o rio Tibaji corta um es_
pesso pacote de congfomerado do Subgrupo Itararé o qual aparen
temente, é o responsável pela liberação de grande quantidade
de blocos de quartzito que se observa n¿ìs c¿ìscal.rìe .i-rasi T'ambém
pode ser observa<la, nessa tnesna árela, a prescnça de g.rancìes 1a
jes de conglomerados extremamente r-itific¿rdos no leito do refe
rido rio (Foho 16) .

Prosseguindo-se no rumo su1, já nos arredores da ci_
dade de Tibaji, a única ocorrência digna <1e menção, ainila com
trabafho de garimpagem, é a do rio Santa Rosa. Trata-se de um
terraço efevado com dimensões aproximadas cle 100 x 50 m on
de a camada de casca.Iho, cotfi espessura de 0,50 a 1,00 m, ocor-
re abaixo de um capeamento argil-o arenoso com até 5 m c1e .es
pessura. Os clastos de naior tamanho são constltuídos essen-
cíafmente por diabásio, provavelmente d.erivados; cle um dique de
rocha básica exÍstente nas proximidades. O rnaj.or clíamante en
contrado nesse garlmpo, ainda de posse ilo proprletárl_o do ter-
reno, é uma pedra cie 4,8 ct, rJe habito rofitbodode caéclr i co , inco
lor e desprovida de incrusões, a quar encor) t-. r'¿ì- ri(ì :i rr-rs L.r¿rc.la n¿
i¡'oLÒ 1.7 jLttlL¡lttttrlttr,:r (,'onì tlt.l L:r'itr,ì ¡.rcrr-lt:;rr; r:lr¡ rrrlror- L.¿.lri-r¡lr<-r tl)t t)()(:(I(:t\
tes da mesma ocorrênci a.
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FoTo.14 - Aspecto do nível conglonrerático do mon
chão do Marcofa, localmente com espessura de
1,20 m. O capeamento é :removj-do mecânicamenb€:
aLravés d.e trat-or de est.eira (PonLo LC-47t .

FOTO 15 - Outro aspecl-o do conglomer'ado do mon-
chão do Marcola o qual mostra passagem gr¿ìdual
para um diamictil-o que forñâ o embasamento local
do depósito (Pon l-o I'c-47) ,
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FOTO 16 - Lajeado de conglomel:ado nÌuj_to litifica-
do, no lei t.o do r:io Tiba j i , no llairr.o cla Concciç;io,
A ausêncj-a cle sej-xos de <lial¡ásío nesse conglomer:a
do sugere que o nìesmo possa ser derivado dc ::eLrã
balhamen't.o local- de conglomerado l.tararé (pontotr
LC-s0).

!'OTO l-7 - Três exemplares de diamante procedentes
do garimpo do r:io Santa Rosa, em Tibaji. O dianan
te maior é um romboclode caediro com 3,95 cb. O exem
plar da esquerda possuí háb.i"to t-rans icional. c pe:
sa 0,80 ct. A dimensão da barra é 0l cm.



5 _ PROSPECçÃO E PESQUTSÀ DO DIAMANTE

A prospecção d.e um bem mineral exìge pr:imel.ramente

uma fase cìe esLudo e car¿LcLerização g(lológica de de'he r:¡Lr j. n ada

região, seguida de um recr:nhecimento de campo e complementada
por trabalhos de geof j.sica, geoquÍmica e pesquj.sa de de:t¿rlhe.

À prospecção do d;iamante baseia-se no raritïeamento
d.e seus acompanhantes, os quais são popuÌarmenLe denominados de

saté1ites. correspondem normalnìente a minerai,s e,/ou f r:erqrnen-

tos de rochas que por sua resisLência ao intemperislno e e.Leva-

do peso específico são encoutrados junho con o d.iamant.c nos di
versos tipos de j azimentos.

De acorilo com sua nature za, os satél j-tes do ¿li¿trnante

podem ser enquadrados em cluas¡ categorias: acont¡:anhantes âciden
tais e minerais paragenét.icos do díamante. Entre os printeíros
encontram-se comumente magnetíta, ilmeniLa, hematíta, rtrhilo,
zircão, espiné1ios, granadas, turmal:i.na, estauroli ha, hornblen
d.a, ar-ratásio, apatíta e outros fosf abos, além de d.iversos Li-
pos de seixos de material f Í Lico, A presença desses acjonìparllìan

tes, entretanto, possui um sígn.if icado bastante restrÍt:o I ser'Ìdo

importante apenas para inclicar que um deLerminado depósi.to be

nha sído subne L.ido , em m.rior ou menor grau, a processc)s de re_

trabalhautento e concenLração rj seus c:otrs Li ttLin Les . No s€,gundo

caso estão incluídos os mine¡r:ais que por sua assinahu.ra geoquí

míca enquadram-se no campo de estabi.L j,dade do d.i-"rnan Le , settdo

poïtatrLo i.n<1ic¿iLivos c'l¿r et:<:i s;Lôrlc:i,:r a.l(,' roc;l.l¿Lrl 11e r;tr-ì;rr,; cttt cOrlr-1.:l'

ções s;1.nrlliLrcs.

Na região ora considerada, o conhecimento p:révio da

existêncj.a do cli¿rrnanLe, ¡:c:r.mÍ1,:i.u o d j. reciorì¿ìllìon Lo dÒsi traba-
thos j á para uma f ase cle pes;<¡uj.sa de serni-detalhe, nos locais
favoráveís à acumulação de c:asca.Lho, <>u à :formação de outros
tipos de depósitos secunclár:j.c¡s.



5.1- - Pesquisa do dlamante

Embora cons j-der:¿rdos formal-nente como ¡:esqui.sar, os
trabalhos desenvolvidos no âmbito da região diarnantÍfera clo Pa

raná, seja pefas empresas estatais de míncração seja por empre
sas parLiculares, tem const-iLuÍclo rra práLica, arva.liaqõcs mai.s

ou menos superficiais da poLencialidade dos depósi.tos existen-
tes na área. Esse fato se deve, de um laclo à i.nexperiôncj.a da
maioria do pessoal Lécnico em pesquiszr dess¿r n¿rtureza e, de ou
tro' ladof aos aftos custos que serianL necessárlos para o desen
volviìnen to de uma pesquisa enr mo].des mals traclicionaís . Con

corraÌt ainda dif icu.l.dades sisLenáticas inerenLes ã estrutura
minerária vigente no PaÍs, e con'junLu.raj.s relaLiva.s aos DrocJya
mas de pesquisas das empres,rs. Assillr, enquanto a CP lì]v1 . t-eve

seu programa de pesquisa lnLer:rompido por três vezes ä espe-
ra de formulação de acordos para íngresso nâs áreas de pesqui:-
sa, a MINEROPAR não conseguiu de .lesvencilhar de um a<:ordo com

uma cooperativa de garimpeiros que atuava na ár:ea que ela
pretendia Iavrar, No primeiro caso .rs paralizações sornaram
quase dezoito meses acarrehando, a cada vez, a desmol:i1ização
da equipe de catnpo, conì evidente p.re juízo no triltamenLo das -in
formações obtidas.

De um modo geral., as pesquisas com ma:Lor cluantidade
rio lli ba j:i .Loca.LÍ-

apresentaÍr maior
de informações referenr-se às ocorrênci¿rs clo

zadas ao norte de Telêmaco llorba, as quals
interesse econômico.

5.1.1

mente duas
dos quais

Bacia do rio do Peixe

No ân :ito dessa bac1a
dezenas de pequenos

são e sporadi carnente

foram j.dentificados aproxlrnerda
depõsíbos de cascalho, alguns
l" avrado s para diamante (Figuras
o monchão do Miranda o qual fo j-

de pesquisa pela CPRM.

12 e 13) . o principal deles é

alvo de trabalhos pre lim:Lnares

* Monchão do Mlranda

Situa-se_.na mal:qem dire j.ta do r j.o do Peíxe, corca de

l-8 kn ao sul de .tb¡r:i. L'.:j-f ertn d:i-reção ¿r Vcn eaniLa, aprcr;ien L.rrrdo d:L -
mensões aproxlmaclas de 280 m cle exLensãc, e lar<1ur:a va;ri¡rveI de

40 até 150 m. O lerreno ó de natureza pre dominanternen 1-e argí
057
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losa, o gue difÍcultou a ut--il.Ìzação rle l)aïr:âs-minas ¡ra avalia-
ção das espessuras do capeanìento.

A pesquisa f oi re¿rl. izada ¡xrr me j.o de soncl¿ì.JeÍì a trado
meccanizado, segunclo uma m¿r1ha d.e 30 x 30 m, toterlizando 27 fu
ros. Posteriormente foram execuL.ados mais cinco furos em posi
ções intermediárias visando .r con:firmaçâo da cont-j-nuj.dade do

níveI de cascalho. I'oram deflnidas, em sub-supercÍcie duas
manchas de cascalho, com volurne global da ordem de 3.600 m3(Fi
gura 14). As espessuras c1e casca.Lho variaram de 0,40 a 1,20 rn

enquanto que a cobertura estéri1 at.inqiu 5f20 m no furo 12.

A grande espessura da cobertura argilo-arenosa cons_

tituiu o pri.ncipal obstáculo na obtenção de amostras de casc_a

lho para J-avagem. Assim, para a :lealização clos tes tes de teo
res foi ampliada una antiga frente de garimpo, da qual foí pos

sÍvef retir ar 17,4 m3 de cascalho. Este apresenta matr::lz argi
Iosa, sendo constituÍdo po:: trlocàs de quartzítos, arenit.o e di-a
básio com di¡nensões de aL6 25 cm no eixo rnaior. As proporções
entre as diversas frações granulométrictis, observadas na Iava-

f
genì de I m' de cascal-h.o ;f oram as se<1uin l-es :

FRAÇÃO

/> 0,1 cm

0L> ø> 0,6 cm

0,6>ø> 0,3 cm

0,3>ø >o,t cn

/>0,I cm

voLUr"lE ( z ) PEIìCENT1\GEM

480

60

66

l3B
256

48,0?
6,0e,'

6 ,6e;

13 ,82
25 ,62

1.00,0å

Na J-av.rg<:m do n¿rL.eri.al for:anr r:e cuperaclos doj,s <.riaman

tes de 0 ,19 e 0 ,13 cL rer:i¡r<:cl-:i.varnent-e , cì 2 ,6 <J de ourc). (Js Lóo

res assim obLidos , I, Bg ¡ron Los/m3 l)al:a o cliarnarÌte, e 0 , l5 g/n3
para o ouro, foram conside¡:rados anL1er:<¡nômicos ¡:ara ile ¡rósít.os
de pequeno volume.

- Outras oco:rrências

Para as demais ocorrências da. região fortrm reaLiza
das avaliações apenas com sondagens d.e barras-mj.nas a qual só

ê eficaz em terrenos com cobertura pouco consoÌidada e espessLr
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ra inferior a 5 metros. IJm sumário rla aval-iação dessas áreas
encontram-se na Tabefa 2.

5 ,1.2 - Bacj.a do rio '.t'il)a j i

Embora tenham sido rea.lizaclos trabalhos de avaLia-

ção de depósihos cli¿rmanLíf cl:os desde o norLe de Telôrnac:rJ Bol:ba

até as cercan.ias de Tibaji. serão aclui- apresenLad¿ìs ¿ìpcìnas os

dados referentes aos garimpos da IIha dos Caval:s, do ric) Bar-
ra Grande e do Atamon, pol: serem as ocorrências de m¿ìior tlnte-
resse econômico e com malor volunìe de dados.

- carlmpo da Ilha dos CavaLos

Situa-se na margem esquerda do rio .'l'j.baj i, nurä faixa
aluvio-col-uvionar com f.300 m de extensão e largura variávef de 80

a 300 m (Figura f5) . Foi uma das ocorrências mais intensamen
te garimpadas do rio Tibaj i, em Lempos recenb.es, até seu fecha
mento em 1978, por interferência rJo propriebárío da'f azencla. É

também uma das mais setentrionais' no âmbíto do curso daquele
rio. À ocorrência fol, dr:s;cot.¡er:ta em 1.972 e, de acordo corn :i.rl

formações do pr:opriel-ário d¿r área, mais de 150 géìrimI)ei.ros che

garam a trabalhar no local. Não se conhece, cot'tLudo, o montan

te da proclução de d.Íamantes Clo qarlm¡:r:.

A pesquisa foi dersenvo-Lvida em aproxinìadanen. t.e 50?

da faíxa afuvionar, correspondente ao l\lvará da CPRI4. lnicj-al
ment.e foi realizada sondaçIem a tr¿ldo manual em mal.ha de 10 0 x
40 m, passando-se depols a utifiza.r unLa sonda Banka, devido à

impossibilidade clc¡ trado ,:rbr:aves jiiì:r ¿ì cam¡,rda de casc¿Ì.Llìo. À

partÌr de definição das áre¿ts com presença de c¡rscalho foi ¡rro
gramada a abertura de poços e o desmonhe de frentes er iniciada
a .Lavtrçent de casc¡rl.ho. lj'oï¿rm al¡er to:; J..0 ¡roços ,;r,trt sc',---çõc s; cluar

d.radas de 2 x 2 m, passa.nclo em pro:f undiclade para secções I,4 x
)

l-,4 e 1,0 x 1,0 nt. os poçosi fo:rnecer:am l4,B m' i-le casca.lho en

quanÈo que a ampliação e o clesnìonte cle antiga frente de garim-
po forneceu mais 70 to3 ,la ao=aolho para traLamento.

À .l-¿ìvàgcttt c a c:L¿rssif icação fot fel ta aLr¿rvés de um

conjunto d.e peneiras molltad.as sobre unt berço móvel e a concen

tração através de um jígg manual. do Lipo plietz, senclo aí recu
perado o diamante. Já o ouro, é <1o Lipo fíno e :Eoi recuperado
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OCOR_

RÊ NC IÄ

NOME DO

T¡iRRÀÇO OU

MONCHÃO

EXIL'ENSÃO

tìIi1\t.,

)Et4 m-

ESPESSIIRA MÉDlÀ (rn )

f**-- - --
COBERTURÀ I co¡lo¡i'ei¿e¡o

VOLUDltii ES'rl¡4Axo (m2)

;;;*F;*;;
01 SÍTIO DA

NE GRINHA
4.130 0,50 2.060

02 NE GRT NHA 9.380 0,80 I .00 7.504 9.380

03 FA Z ENDÄ
JOSÉ DIAS

6.350 0,80 0,40 2.540 2.540

04 CACIIOE TRA
RTCA

6.500 1,00 0,40 6.500 2,600

05 MATARÄ Z ZO 2.000 0,10 0, f 0 200 200

06 POC TNHO 22 .500 :1.,00 0,50 ,:? u?:'_

4 .400

Ll. .250

0l ENCÀNADO 5.500 0,80 0,50 2,750

OB LEME 1.000 t.,00 0,50 1..000 500

09 SfTIO
anapuanÃ

3.000 0,10 0,30 300 900

10 MOTA 1.750 0, 60 0,30 1.030 525

l1 uÁnro
P INl\ 2 .560 r, 00 0,30 2.560 800

1t TOCO PRTJTO 2.900 0.50 0, 30 1.450 870

I3 SIIIPLlCIO I .250 0,80 0, 50 750 625

t4 CASA DU
PEDRÄS 2.000 0 .20 o ,20 400 400

15 tìos1\t,vto ?, . .t,2() 6.00 0,80 7.2 ,7 50 t_,700

TOTAIS 72.94rJ 63. 900 37. :1.00

(Retirado de Carmo 1983) .

TAI}EI'A 2 _ ESTII'IATIVA DA RESEIìVA GEOLÕGIC1\ DT] CASCAI.,IIO DAS OCOJìRINCTAS
DO rìIO DO UII ïXll
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ra (PR) .
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em caixa concentradotd ({t l.LLi.ee', I riequi.clo de ba beiamento e amal-

gamação. 
.ì

Ao todo foram lava¡fos 84,8 m' dc cascalho, os quais
forneceram 32 dl.amantes corn um Èotal de 3 ,9 ct ('I'abe].a 3 ). Quan

to ao ouro, houve uÍìa recuperaçã.o tol:a.L de 4 , 89 q, co rrespon -
dendo a um teor de 0,057 q/m3. À sequência das aLivirlarles cle

desmonte, lavagem e classs;ificação clo cascalho encontra.-se ilus
trada através das fotos IB "r 21.

TABELA 3 _ RESUMO DOS ENSÀTOS REAI,IZADOS NO GÀRIMPO DA TLHÄ
DOS CAVÄIOS . DADOS DA CP R¡"I

¡\MOSTRÀ V UL ULVIIJ
TRÀT'ADO

(m" J

D TAMI\NTE S
FECUPERADOS

PESO TOTAL
( OUILATES )

PIJ DRÀS/
ø'TLATES

De s monte
de Fren l-e

Poço s

10,0
14 ,8

30

02

3t74
0,16

8,0:l I 0

12,5;L | 0

TOTAL 84 ,8 3,90 8,22I I 0

Foi constatado no decorrer dos trabalhos, a existôn
cia c1e dois bípos básicos de conqlotnera<ìo. Na írrea do antigo
garimpo e nos poços mais disLanciaclos cla margem do rjo observa
-se um conglomerado do tipo matriz suporte, sendo esLa cle natu
reza argilosa ou argi lo - ¿lr eno s a . Predomínam cores ama:reladas

e blocos com dimensões de 20 cm ou maíores, Já nos poços mais
próximos à atual margem <lo rio, pr:edcmina um cascalho do tj-po
seixo suporte sendo a matriz essencial-menhe arenosa ou ¡lreno -
argilosa, apresenL.ando cores acinzentadas. os seixos são de

menor tamanho, com diâmeLro enbre 2 e 4 cm, ou exccpcionalmen-
te I0 crn, não apresenbanrlo pe}ícul.¿ì de óx:ldo dr; fe:rro qtre no!_

mal-menLe l-hes con:fere um¿1 cor cast¿r¡rho-antare l-ada . De acordo
com a crença popular dos garintpeiros esse tipo de cascalho não

contém diamante.

Na fração c¡:ros;seira dos concentrado:; t¡bservou*se es

sencialmente a presença cle limonit¿r, hurmalina preta e grãos cb

s1lexito, sendo menos :f rerquente a presença de hematita, rul-illo
e praticarnente ausente tr granerda. Nas f rações n¿ris f i.nas fol
observado basicamente ihnenita, magnetita, rutilo, monaziba e

zi rcão .

iEoR l
CT,/nL r I

,053 
I

:11' 
I

.046 I'I
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FOIIO l8 Desmonte de uma frente de cascalho para
realizaçáo de testes de teores. O volume de casca
l-ho necessário para real.ização dos referidos tesl
tes é da ordem de 100 m3.

FOTO 19 Conjunto.de peneiras montadas sobre ber-
ço móvel ls hakeps )'. O material f ino, com diâmetro
inferior a 1 r 5 mm fica retino no tanque de cimen
to, para posterio:: recuperação do ouro e dos pesa=
dos através de caixa concentradora (sLuí.ce),
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FOTO,20 - Aspecto da montagem de um jígg rna-

nual tipo plietz utilizado na concenLração do cas
calho já classificado.

FOTO 2I Produto da concentração de LO} L

calho classificad<> (3,0 > ø > 1,5 mm) . A
dade e o tipo de ¡resados'acumulaclos var.ia
de região para re<¡ião. o cla ilustração é
niente da ocorrência da Ilha <1os Cavalos,
gueira (PR) .

de cas
quan tr- -

rnu i tc:
prove-
Orti-
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Os trabalhos de pesquisa estenderam-se até 600 m a

jusante do gatimpo tendo sido estimado para a árear üffi volume
de cascalho da ordem de 52.000 m3. Ao nível dos teores obti
dos o referido depósito deve apresentar uma reserva aproximada
de 2.400 ct de diamante e 2,9 kg de ouro.

Resultado similar foi taml¡ém obtido pela I"IINBROPAR,

que após a saÍda da CPRIvI pesquisou a mesma área. De acordo com

dados posteriormente coletados junto ãquela empresa, os traba
thos se concentraram no próprio garimpo e em áreas adjacentes,
tendo sido abertos nove cachj-mbos de 2,5 x 4,0 m e uma cata de

4 x 4 m os quais permitiram a amosbragem de 93 *3 cle cascalho.
Foram recuperados 45 dia¡nantes num total de 7,9 quileites e

2r44 S de ouro. Assim, o teor eln di¿rm.rntes encontrado
)

0r08 cL/m' com uma relação pedra: quilate igual a 5:1.
foÍ de

.Ja o

teor em ouro foi de 0,052 g/^3 na área do garimpo e 0,023 g/^3
no seu entorno. Ao final dos trabalhos foi estimada uma reser
va de 25.800 m2 de cascalho, com um conteúdo de diamante próxi
mo a 2.100 quilates.

- Ocorrêncla do rio Barra Grande

Situa-se na cr:nf l.uônc:L¿r do r:io llarr¿r (.lrancle cc>rn o

rio Tibaji, aproxj-madamente dois quilômetros a montante daocor
rência anterior. Também aqui veri:Eica-se a existência de dois
tipos de depósitos, sendo unr de origem colúvio-aluvionar, ocu
pando altos topográficos e denominado simplesmenl-e de tenraço,
e outro correspondente a faixa aluvionar subatual, denominado
paLeocanal (Fiquna f5).

O terraço possui forma irregular, com dimensões mé

dias de 150 x 200 m, encerrando uma área de aproximadamente
3.0 ha. Situa-se numa cota de 20 a 25 m acima do atual nível
do Tibaji. Já o depósito do paleocanal apresenta forma grosseì

ramenLe triangular com urn compri-mento máiimo de 750 m en

cerrando uma ãrea aproximada de Br5 ha. Situa-se em média 5 m

acima do atual nÍvel do iribaji.
Terraço.' foi ¡:esquisado através da al¡erbura de 170

poçrJS e trincheiras de d:Lmensões v¿rrl.adas, os quaÍs forneceram
um volume de cerca de 150 rn3 cle cascalho para tratamento. Fo

ram recuperados 43 diamantes num total de 7 ,?0 ct e L4,2 g de
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ouro. A reserva medida do depósito foi de 20.527 m3 de casca-
Iho, com teor de diamante de 01046 cL/m3 e 0109 g/n3 de ouro.

PaLeoeanaL: foj av¿rl.iado ¿rtr¿rvós da ¿rl¡crbura dr: ciI
co catas de secções quadr.rders e dllnensões inlciaj-s de 7 x 7 ou

I0 x 10 m (vide Foto 13) . Essas catas permitiram uma amostra
gem global de 296,8 m3 dc carscalho, (--orn recupertrção cle 98 clia-
mantes num total de L7,34 ct. A razão pedra por c¡uilate foi
de 5,65 o que fornece um peso módio de 17,8 pontos por pedra.
Foram também recuperadas 10,05 g de ouro fornecendo um teor de

)
0,034 q/m'. Esses resultados encontram-se reunidos naTabela 4.

TABELA 4 RESUMO DOS ENSAIOS REA],IZADOS NA OCOIìRONCIA DO RTO
BARRA GRANDE, 'ÃREÀ DO PAIEü]ANAL - DAU)S DA MINEROPAR

CATA
CASCALI{O

RECUPFRADO
(m3 )

DIÀMANTES
RECUPBRADOS

( unidade)

PESO
TOTAL
(ct )

NÚMERO
PI]DRÀS
POR ct

TEOR
3ctr/m

T

2

3

4

5

45 ,9
27 ,0
27 ,0
23 ,0

L73,9

05

OB

04

03

7B

0,26
1r06
0,86
o ,46

L4 ,70

L9 ,2
7,5
4'6
615

5r3

0 ,0I
0,04
0,03
0 ,02
o,oB

TOTAI 296,8 98 L7,34 5 ,65 0,058

O paleocanal apresentou uma reserva indicada de

20.460 m3 e uma reserva inferida de 100.000 ^3. os cliamantes
encontrados são principalntente de c¡ua.Lidade in<lustrj.al., numa

proporção de 55t contra 458 do cliana¡rte gerna. Considerando-se
as reservas medÍdas nas duas áreas e os respecLivos teores en

contrados, pode-se esperar para o referido depósito uma quanti
dade minima de 2.L00 ct cle diama¡rters.

Garimpo do l\tamon

É uma das mais anbigers ocorrências cla região, b,endo

permanecido em atividarle ab.ó o ano de 1986. Sittra-se no rio
Til¡aj i nas proximidades cla barra do Arroio Grande lta reçlião rla

Campina dos Pupos, cerca cle L2 km a noroeste de Telêmacc¡ Borba
(Figura 1I).
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O depósito é uma cascalheira do leito aLual ilo rio
'IibajÍ acumufada num antigo canAon daquele rio. l¡oi descober
to na década de l-930 e t.rab¿rlhado in-Lci.almenbe com auxí].io de

escafandristas. A origerìr desses prinieiros garimpeiros ficou registra
da no none da ocorrência, taurbán conhecida ænc PoÇo clos B.rhi.anos,

No iníci.c¡ cla dócada de 1980 a M.[NI];lìOPAtì asf;ocii.ou - sie

a uma cooperativa de gar.impeì,ros que trabalhava no locaL, bus

cando otimizar o aproveitamento da jazida e ganhar suLlsidio pa

ra o estudo e pesqul.sa de depóe;.1 tos sl.rrìj,1ar:es. Para t-ant.o, o

rio foi desviado abravés da construção rle unr mLlro, ao led.or da

ocor:::ôncla, pertrtlL:1.ndo ¿rsl;lnr o Lrabal.tìo cnl sjeco. 
^ 

lì'l,cltr.r¿t 1.6

e as fotos 22 a 24 ilustram um esquema geral do garimpo.

Após o esgotamento da água e de s entulh ament:.o clos

blocos malores a a.val.:iaçiio tla ::eserva pode ser ef e tueLda. por sint

ples Medição d.o corpo de casrcalho/ exposto em suas três dÍmen-

sões . Foi es l-jmado, para o rn3sÌrÐ, uma reserva de 4.800 m3 de casc,rfho.

Até o final de 1986, qu.rndo então se reti.rou do lo-
cat, a MïNERoPAR consegu.l,u tr¿ìtar 2,784 m3 de c.lscafho, l-enclo

sido recuperados f .709,4.l quifates de cli¿rmanhes e 425 g de ou

ro. Os diamanLes, em núrnero de 6.878 pedras, foram enquadra
dos princì-palme nte n¿ì categoria (Jelna, na pr:oporç;ão 60 ,22 pal:a

39, BB do tipo indústria. [ìnì Lermos cle valor, apurado a¡,:ós a

venda do l-o!e, os dianan t-es gema l:eplesientaram 89 , 3% e o dia
mante indús tria apenas I0 , 7e" do tota]. .

5.2 - Prospecção cle :[onLes; ¡rri-már'ias clo cliatn¿ìnbe

Embora a prospecção de f()nEes primárias do diarnanhe

não tenha sido o escopo princi-pal- <1a presente dissertação, uma

revisão do ùema faz-se ar<1u:L necessirr:La ¡rara que sje compreenda

os proced.imentos analíticos e as observações e:Eetuadas nos ca-
pítulos seguintes.

O es hudo e o conhecimento clas f c¡ntes pritná.ri-as do

diamante arnpllou-se de fo:rlna ext--raor:d.Lnári a nati a-luas ; ill.tr j-nìas

décaclas. de urn lado devi.<lo ao faL.ol: econôtn:Lco -Li.gado aoll; dla-
mãntes e, de outro .Lado, pelo inLeresi:e que apresent¿ìnì l)ara o

entendimento d.as cond. j.çõ<rs e dos çrr:o<:essos geo.LócJicos oxis teÌì

tes r-ìo manl-o superior. l)entro desse conl-exbo' or'i kimirt¡r'litos
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FOXO 22 - Vista do muro <1e pedras construido para o
desvio das águas do Tibaji. Construções desse tipo
são conhecidas na linguagem qarimpeira como "Vir.¡-
das". Na construção da virada do Atamon foi. aprove.i
tada a existência-de três iliras, que deram maior rã
sistência à obra.

:

r:f tìrrn::ìi:.t:f Ìa:.iì::ili::,Ìj':.:tl
.ìr,tt:ìi:,ìl*iXú,it::-:il

;lriì..ì!l*sl :,:

FoTo 23 - VisLa da t¡acia de :re jeitos oriundos da ]a
vagem d.o cascal-lro . Após a conc€ln tração cIo cascal.ho-
através de um jigg tipo Yuba, (em primeiro plano) , o
concentrado era envj.ado lrara tanques onde çlarimpei -
ros procediam a recuperação f ineil do diam¿url-e atr¿ì-
vés de peneiras.
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FO'rÐ 24 * VI.S.!A. pqrçj_al do corpo
cle cascal ho do g.lrÍnr¡r: cìo 

^t.amor) 
,

onde se .¡t,r1' .:rr* áng-lomerad<> d.o

l-Ípo seixo-súirói.te c¿ii:: atj.nse ¿rhé

l0 m clo esipe sf;u:rcì, tìêr llarte nt¿tis

¡:rof uncl;r do poço .



e os lamproÍtos vem sendr¡
conhecimento atuaf são as

conLer diamante s,,

5.2.I - Kimberlitos

b¿ìstanto ef;t,ljLdados I l.)öis, zr nÍveJ- do
únicas roctlas conheci<las carJazes de

Os lclml¡erl-itos sãc¡ roch¿rs ul.Lrabásicas de mj-ne ralogia
cornplexa, raras, e que ocupam utn eslf,¿rço volurne tri camet) Le lnsig
nifícante quando comparado com as demaj-s rochas Ígneas que se

apresentanì na cros t-a. Ocorreìn com ma.ior f rec¡uência no interior
ou nas bordas de áreas c:raLôninas, m;rnì-fesbando-se sol¡retudo
na f orma de diat.remas, c1:i-r1ues e st'. l.'l.s ,Mítclìe1I f 9B6) .

Petrogr<rf icame:rté.,, ;são. :lct.elt ad inequlgr:ernulares, cons
tituÍdas por: uma nìat'.t:iz f in¿r rica <lnr scr:1..l<tni,in;l . carl--ronato, p..e.-

rovsl( j-ta, f Iogopita, mont j.cefl-ita e es¡:iné1ios, na c4uaJ- estão
ímersos mcgacrista j.s de ol.ivina, f Io(lopi.tiì, Llrncrnj lta rnngncsia
na e piropo. Apatita e rJulf et-.os n j.quelíf err:s rJ¿io Lanìbérn co-
mutrs, além de ouLros miner:ais acessó:::ios ¡ depcnclcrrì(lo al¿ì acoî-
rência, e que Dawson (19 U0 ) re1¿rci.orr<¡u em rnais dr: sete <:lezerras.

O diamante é um miner¿rl ¿rcidenta.L no¡; kimber.Litcìs e, se presen
te, ocorre sempre em quantidädes reduzidas, na ordem ite :fração
de quilates oor tone.Lada.

Äté recentemente, os lcimber:.Lit.os eram r:onsÍderados
como a única fonte primár:ia de dianarrtes, sendo adnitido por
alguns aui-ores, que esse nineral :f orm.rva-se nor; esLágì os ini-
ciais da crÍs Lali.zação do magrna kinrbel:Lítíco (Daws<>n L91L ,

Gurney et al.. 1984) . Ilntrel-anto a descc¡bert¿r cìe rc¡chas niio ki!
berlÍticas nineralizad.rs ¿r diarna¡rbe (.J¿ìcques et al . L984) , e a

incoÌìpaLib j..l..idade crono.l.óc¡ica en Lre a .iilade das j.nclusõcrs doç;

dialììanLes e a fdade da rn¿:.Lr:iz l<iurbe::l.l-Li.ca (lìl-clì¿lrds()n ct aI .

f 9 84 ) | veio consolidar: a i,dela de qtre os diamanl-eìs são ape-
nas xenocristais pr6-e j<-i-stentes em al-guma ár:ea do nìanLo e even
tua.Lnìente i.ncorpor;rdos pel-o )nagm¿ì I(imberlÍ Lico ern seu movj-rnen-

to ascendente (Meyer 19BS) .

Muitos l(imberlitos contém ainda, blocos subanc¡uJ-ares

a arredond.ados de rocha cuja mineralogia indica derivação do

manto superior. TTata-se também aqui de xenólitos do nì¿rnto,
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capturados pelo kimberlito no seu mov j-menLo ascendente. DavJSon
(1980) cfassifíca os xen6litos dos kinùerlitros nas seguintes
suites: peridoti bo-piroxe)tj. l_or e clogi to-gr:osp idi to s ; pericloti
tos mê tas sonìatl s ados i gIlne:ri t.os e t:oc:has cla su.i.ter M^RTI) (ml.ca-
an f ibóÌ io-ruti lo - i fmeni La*clj. ops ídio ) . À f r;:gmeni:açã.o clesses x:
nó]itos resulta rra adição c1e xenocr:ist¿lis ¿to lna(Jïra, corrl_t:j.buín
do para aumentar a complexi.dade mj.nerafógica del;se grupo de ro
chas.

Apesar <le serem conheci_clas ocorrônc_Laft cle lc:imberLitos
em praticamente todos os continentes, riua distr:Lbuição niio é
unif orme I estando fortenente concen.t:r¿r<1a no conl:.j.nen1,o ¿rf:ric-¿r
no , notada[rente e¡n sua por:ção suJ. , na 1..,1a Laf orm¿ì :;i].reriaüla, no
sul da Groelândia, no centro-l-este da 1\rnõ r j-ca clo Norte ¡ tìo sul
da AustráIia, na lndia e em vários poni:os clo ÏJraslf . No cjlre

se refere à presença de di.amantes nes€ies corpos, são notáveis
quanto ao conteúdo daquel,e minera,L / apen¿ìs os k:i.ml:el:litol,; ¿ìf rj-
canos e os da plataforna siberiana.

5.2.I.1 - Àspechos químì_cos e rniner:al.ógi.cos

üm virtude da sua naLureza hiìtrida, os klmbelrliLos
apresenlam uma colnposição mineralógica bastani_e varj.ada, Consi
derando-se as fases mineraj.s primárias e secundárias, Uouruo,t
(1980) relaciona quase 70 espécies ninerais iá descr.ítos em

kirnberlitos. Entretanto, apellas um pequeno número de fases,
inferior a uma dezena, tem sído sj-s temati camente utilizaclas na
caracterização e prospecçâo dos kj.mberfit.os (Tabela 5) . () eg
tudo <lessas f ases cstá :[ortcnìon t--e a po i;lcl:r nar r¡uim5-ca d<>s c ].r¡--
Ìrentos suborclinados. P.ìr.ì fitì¿rlidades explor¿rtórias pc)ssiucrn

inter:esse especial a granada e a ilmen:it-a e, subordinaclamente o
díopsidio e os espilr6lios.

Ift¡nenLt.a ntagnesi¿lna: ¡r i. Imcnj.ta maqnes.í.an;r 6 uln clol;
rnais caral-erísticos lrl- lrc r:¿rj,:; <1e l< j.xrl:er-1. j. Los e, enr ::azãc: de su¿r

abundância e resistênci.a é Larnbóm consicle:rado um de seus t-.raça
dores ntais conf Íá.veis. Oc(tïre etn gratì(le .número cle ¡-ra:ragêne-
ses, sendo entreLanto nais oaractetr:LsbicatnenLe reconhe(:ida n¿¡

forma de rn¿icro e megacristais. À.|.cl:ns, podem aLingir até 1.0 cm cle

diâmetro, sendo constltuÍdos por um único indivÍduo ou enLão
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TABELA 5 - CONSiI'ITUINT!] S MTNEIìAIS PRl.NC []]^TS]
Dtli t(.l.Mllt¡ Rtì,l.llo ti

MATIìI Z

Olivina

lll ogopi L¿t

.tlmenita

Ispiné I ios

Se rpent in a

CaIci.ta

Mon ti, ce J,1i_ t a

Âpat j. Là

Perovskit¿L

Sìll-fetos

I"IE GACRT S TAIS

Olivina

fl-menita

F l0gop i ta

Ortopi roxôn j,o



por agregados pofícristafinos com grãos indivlduais de dimen

sões milimétricas. A iltnenil-a da matriz kimberl-ítica também

s.e apresenta com dímensões milimétrícas a submi l-imé tri cas '

A ll,meniLa marJrles j.¿rna (lolnl:)ar:ec(ì cln Proporç¿;cr; variá
veis nas diferentes intrusões' podendo estar ausente eln algu

mas. Nos l<inberlitos Pr:emíer ' Morl¿1s t-ery e Fl:anck Smith (Áf rica
do Sul.) , a il.Iìreni l-¿ì rel:)l:eserlLa 2,6 , 0,9 e 0,53 enr voJume,

respectivamente (I'ricl( I973) . No klmberlito Mir (URSS) cons-

titui de 0,62 a 1,21"ø em peso (l3obrievich et al. 1964) . Por

outro lado, nos metakimberlitos de Seguela (Costa do Marfim) e

de Mitzic (Gabão) , bem como nos di<1ues kimÌ:erfÍticos de De

Bruyn e Martin Mine (Jlfrica do Sul) , a íImenita magnesialìa não é

encontrada (Bardet 1973, Boctor a Boyd l'982). A Tabefa 6 apre

senta um conjunto de aná.1íses químicas representativas de ilne
nitas de diversos locai s .

De um modo geral os teores médios de Mgo oscilam en

tre 6,0 e 16,08 com forte incídôncia de valores na faíxa de l0?'

Outro aspecto digno de nr:La é a pr:e:senç¿r de crômio nessas íIme

nltas, cujos teores varl¿rl¡l enIre 0,t) a 4,5t ern ¡>e:;o (Mib-ché.1'I

1986).
Para ÍImenítas lçimberlíticas da Mina de diam;lntes de

Romaria-¡{G, Svisero & Meyer (1981) enconhraram beores de MgO va

riand.o em estreito intervalo ao reclor de L0?. Na Tab'el¿r 7 são

destacadas as variações cle Mgo de ilnrenitas kimberlítj'cas de

d.iferentes locais incfuÌndo dados do Brasil.

outras Õaract.c rí- s tí cas marcantes nessas ìilmenitas

são a cor, variando de c:Lnza aço a negro do anLracibo, o bri-
tho metáIico a subadamantino e cristais de form.rs arredondadas

com superfÍcie rugosa e/<:ru. corroÍcla. No kimberl-ito ou próxi
mos à intrusão apïesentilm¡ colnument-e, borcla de alteração para

leucoxênio, d.e cor amarela acastanhada, clue desaparece rfuranl-e

o transporte.
(;ranada: a g::anada, entltora não senclÖ dr: or:orrônci a

tão f requenl-e quanl_o ¿r l.-l-urc¡nl.La, é ttrtnl,rétn uln m:Lrlc:r.rI c¿rracte -
rÍstico de kimber:l-iLo e forma juL¿lmente com aqucrla, o par de

minerais mais utilizados na prospecçäo de kimberfiLos' Na prá

tica uma grande variedad<: de tipos de granadas pode estar pre
o7'7



TABELA 6 _ ANÁIISES REPRESENTATTVAS ÐE

si02

'tío 
2

AL 20 3

I

Cr^O^¿3

0,00

50,65

Fe2O3

2

FeO

0 ,31

0,00

MnO

1 ,01

4L,66

rYgO

r0,27

3

0,05

28,48

CaO

0 ,07

49,02

3 ,48

4

0 .26

2r ,84

1)
-ri

5

Ço

lr rt

0,40

ILI"ENITAS DE KIMBERLIToS

0,00

26,57

48 ,82

L,48
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6
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0,05
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KIMBE RL TTOILOCA], TDADB

YakutÌa (14 intrusões )

Mi r-Yal(utÌa - U tìSS

Uluki.t-Yakutia - URSS

Ivlon as te ry-Á.f r:i ca do Sul

Bul-tfontein - África do Sul

Vles se lton -Á,f ri ca do Sul

Pofadder - Ãfrica do Sul

Premier - Ãfrica do Sul

Artur de Paiva - Angol,a

fson Creel( - USA

Vat'gem, Coromandel (MG)

Poço Verde | 6rofiì¿ndcl (¡4(;)

TABELA 7 - vARtÀçÃo Do CONTECTDO DII MAGNIISIO EM rL¡{rjNrT,AS
I( IMBE RL f TI CAS

I Mgo (üXTRIjMOS ) ts I'lqO (ryrllDrO)

4f 86 - 14,r3

4,86 " 7,92

13,83 - 14,t,3

7 ,63 - t.l. , 1

8,72 - r2,44

6,43 - 19,26

7,67 - 13,L6

9,4 - 23,I

3,90 - 9,6I
t3,9 7 - 15,05

7 ,36 - t..L, 4

6,0 9,4

9,A4

6 ,42

13,98

9 ,47

r0 ,42

L3,64

f0,80

16,3

6,94

14 , :]I

LL , 1.',7

7,7

Dados reLlrados cle t)¿rvrs on (1980) e Sivi.scro eL ¿,Ll . (L9ll6 e l.9B.Z)
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sente num concentrado de sedimento e mesmo nun ki-n lerliLo.Con
tudo, somente as granâd¿¡s rícas na ¡nolécula piropo const.ituem
inclicadores sequros da ¡rrosença daclr.rr:1a l:oclr¿r. J:irn ;rr.tj. ç.ã,:..' , ¡.ros
suen teores variáveis der crônrio com vafores dÍstr:Lbuídos entre
0,5 e 18å de Cr"O" em peso (Mitchell 1,986). A Taltela B a1:re
senLa as principais varl-ações quí.nricas obsel:v¿ìclas etn g.ri-rnaclas

representativas de kimberl-iLos de vários ]ocais.

Os piropos apresentam-se normahììente cÒmo f .ragrnen

tos irregul.ares ou grãos arredondados com superrfÍcìe fosca ra-
ramente exibindo f aces cri.stalográf i.cas . Quar)do encon l-:rìf dos na

matr.iz l{inùerlÍtica apresentam d.imertriõers mil- j nréLric¿ts. Gl:ana
das cons ti tr.r j-n te s de nódufos de ecloc¡i Los ou ¿le lherzo.l..:itos ou
ainda xenocristais podeÌr exi.llit: dlmerrs¿jcs clc ¿r tô .l-0,0 crn (l)¿rvr'son

1980).

5 .2 -L.2 - 1\spectos t:ectôrìicos e c¡eolóqicol;

Uma das caracterÍsticas mais marcjantes d¿ì ç1e<>logi;r
dos kir¡berlítos é a sua rrí Licla prefer:êncía a se m¿urif:es L¿rretn nc.r

interior de áreas cratônicas, Apesar da obserrraçã.o se:r <ie âm-

bito mundial , não se conhcccndo, por cxelÌp.Lo, a pl:cscnça de l<im

berfitos em faixas dobrâdas f anerozó-icas ou ètlt herrenos vuLcã-
nicos recentes I os faLores que conl-rolarn a localização clesses
corpos no interior dos crátons rrão são ainda perfeitamente co
nhecidos. As llipóteses que têm sido apr:esenta.das para e:x¡.lli-
car a distribuj-ção dos hiìnberlitos nas diversa.si ¡:r'ov:incì-;rs res
saltam, como aspecto em coÌl ,lfir, o fabo dessas man:i-f cstar.:õcs c)coï

rerem segundo l;tends ì.íneares relaclonados a zonas de fratura-
mento profundo da crosta.

os pr-Lnleiros pcs<¡uisadoref:j (lue se dcrd:Lcar'¿rm a cr,j l-u

dar o controf e tectônico clor; kiurberl itr:s (B¿LrdeL 1956. 1964¡
Kirilov l96L; Arsenyev 1962) ¿ pl:opuseram o es l-abeleciment.o ou
a existôncia de zonas cle f l:¿rcjueza cr:rr$tal desde a época ila con
solidação dos crátons. Ess¿ìs zonas de fraqueza poder:ian cor-
responder, por exempfo, às J,inhas de €'uLura das antic¡as áreas
acrescidas aos cráLons e quo em d;iferen.l-es oporb.unidades, por
reativação, servir:am de controle est.rìrhural e de canais l)ara
a ascenção de material p:rovenienhe do nanLo. Numa outrâ hi¡:óte
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TABEI.A 8 _ ANÃT,ISES REPRESENTATIVAS DE GRANADAS DE KIMBER¡IToS DE LOCALIDADES DIVERSAS

sio2
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A1^O^¿3
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Cr^O^

FeO

a ,23

2

r8,42

MnO

tl 1

Mgo

5 ,80

a ,20
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CaO

8, r6

4r,86

1a c

Na2O

0 ,49

0,09
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L9,41
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42 ,00
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5,00

0,02
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0 ,23

l8 ,3

20,2L

L1 ît1

6,i
O,J
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ti,L2
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100 ,5 8

Kimberlitos Vargen e Varg'en 2, Coramandei, Minas Gereis (svisero et al
Kinberlito ]!onasLer\-, Ãfrica do Suf (Witelock 1973)
Klmberlito ?haba Pu'.soa, Lesothc (Nixon & Boyd f973)
Kiñ'ilerf ito lunraq / canaoá (llir-chell 19 86 )

I'lina de d.ie-Ìàntes de Romaría, ûiinas Gerais (Svisero L979b)
Kiìiòerlito .'.lir. Sibé::ia, üRSS (soboiev 1,977)

Kiï'berl,i-Lc Stcc;<aa-re, (ansas, USÀ (Ros-, et ai. ì9;5)

6 ,86

a ,32

4,74

0 ,00
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41 ,80
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4L,75

9 ,26
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L9 ,84
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L2
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7 ,26
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0 ,26
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0,49
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se I os rnovimentos d1fel:e nciados cìue ocorrên no ini-criôï clo s;

crátons devidos aos fenômenos epirogen6ticos de soerguirnento e
afundamento, com a formação de antéclises e sinéclises, ,são
responsabilizados pelo estabefecimento de zorìas cle tensão (fle
xuras) , ao longo das quais pode se desenvolver fratul:athento
crustal profundo com ascenção de matcrial do nanL.o.

Esses modelos foram aplicados de forma satisfatória
nas provÍncias l<imberlÍticas africanas e de yakutj.a (URSfj)e,com
pequenas rnodificações foram reitetlada.s em ¡-lub1i.cações mais; Te

centes como Mitchell (1986) e Haggerty (1982).

Outros model.os afrresentados para explicar ¿ì ilj.stri
buição do nìagrì.rLj-smo l<jnberfíLÍco procuranr .r:;sociar sua lì:ìni-
festação com fenômenos de su}:clucção de ptacas .Il t-.osf éricas
fsharp L974\, plumas térmicas do manto ou hot spr¿s (Crcllrgh et
af, 1980). e o prolongamenLo das falhas l-rans f orman i-e Êj para o
interior dos continentes (Marsh 1973, St-racl<e eL al.. 1979,
Haggerty 1982, Parrish & Levin 1982 e Taylor 1984). São cont-u
do modefos discutÍveis por consj-deraren apenas as situaçrjes con
venientes e para a cornpa l-ib i lízação do modefo proposto, não se
aplicando a todo o universo cle intrusões conh.ecÍclas. por ou-
tro lado muÍtas situações explÍcadas por esses modelos pod.em

ser r:emetidas aos model-os originais de fafhamento epirogêr-rico
de Bardet e Arsenyev (MiLcheft 1986).

Corn r:elação à idade , ernbora as manif es Lações 1< j-rnÌ-rer

fÍticas estejam forl-ernenL.e concentl:aclas no 1:eríodo Cretácico,
elas podem ser reconhccidas em gu¿ìse t:o¿ìos cls gr:andcs :inL-.crva
l-os do Leupo geológico. lñ¿l .Á,f r:l.c¡r dc¡ SuI, as j,clzrdcs enconltr.t_
das variam desde o pré-Carnbr ic ano , co)llo rro ]<imberlito prenìier
(1200 Ma) até o néo-cretáceo como nos campos de Gibeon (70 Ma) .

O período de máxima atividade (Cretácio médio-Superior) , coincí
de com o de maior soerguj,nìento reìg j-onâl (Dawson 19 B0 ) .

Já par:a os k j.mberf ltos d¿i provÍncia de YaJ<utia, na
Plataforma Siberiana, os geó1ogos russos identiflcaram cinco
perÍodos de magmal-isno l(imberlÍbico, col'ìcenl-rados nol-¿ìd¿ìmente
no Paleozóico e Mesozóico, cada qual- ¡:oclenclo apresentar vários
episódios de magmal-ismo (Davis et al . .1980i Sobolev 19U5).
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5.2.2 - LamproÍtos

.Até o f j.naf da. déc¿¡da de 19 70 , os lamproÍt:os ,e ram
considerados rochas desprovtldas de j.nteresse econômico, J-enrbra
dos apenas por sua cornpos:ição química excênt.rj.ca e assembÌéias
mineral.ógi.cas pouco cc,uìuJ'llS. .[]nLret.anl:o | .r descobc'r:t.¿:r iìr,: .l_,rrn-

proítos minerafizados a diÍì¿tnte rras regiões e Ellenda.Le e
Arqylef no noroeste da Austråilia, e a poster:ior recl¿rss j f:ica -
ção do kimberlito de Pr¿ririe Creel< (Àrkans¿ls ¡ ljuÀ) c()Ìncr uÌn l¿ìm
proíto, colocaram essas rochas em destaque no que se ref:ere ao
enten(limenLo de sua gônes<l e de suas ¡rossi-b1.1íc1a<1cs <lcc¡nê¡micar;
(Be rgrnan I987).

De acordo con a dcf:LnJ-çäo or::L<¡ina1. de Nj.qql j- (I923),
o tel:mo "lamproÍto" era aplicaclo ã rochas ígneas erlcalinas, cìe

natureza máfica a ultramáfica e ricas en potáss_Lo, sendo consi
derados representantes tÍpicos, as ocorrências cle LeìJcihe Llills
(Wyoming, EUA) e de Murci;r, no sudeste cla Espanha. pos terior-
menter Troger (1935), redefj.niu o Let:mo para ab.r:ì.gar equivalerr
tes extrusivos de lamprófiros e clesde enLãoI as ¡:ubli.cações que

surgiram a respeito dess,:ts rochas, deram ense jo ao apa:recimen-
to de uma termi.nol-ogia l:¿rst-.an Þe ;rm¡r.l-;r, ondc sã,) lîe..jonrìcciclos
1.4 tipos peurográficos d.lst-jntos (t3e;rgnran l_987)"

Uma das princilta.i,s caracterÍs tlcas dos lampr:oítos é
o seu efevado corìteúdo de poLássio, oorn r:elação .ro sócl:Lo e ao
alumÍnio, o que se Lraduz no ca:láter: u.l- l-;r a¡:o Lírs s :i_ ccr K20/
NarO)4) e perpoLássico (K2O>1\fZO3), uruibas vezes ¿rsr¡unriclos

silnuL Lane arnente . Essa c¿r,.racL.erÍsLica é t.arnbém ;L¡:resenLacla por
alguns Iamprófiros e kimberlitos mj.cåceos, suqerindo rlma super
posição entre esses tipor; cle rochas. Terndo em vj.sha esses fa
tos, Bergman (1987) ressal.ta que os lamproÍtos só podem i ser
corr:etamente caracterizaclc¡s levando-se em conta seus aspectos
mineralógicos, geoquÍmicos e Lectônj.cos, simult-.aneanente.

5.2.2,1 - Aspectos mì.ner:a.Lógi-cc¡s e <1eo.l.óqicos

Os mineraÍs doni,inan L.es , nras; não essenci.a:i-s I clue cons
tituem a nassa fundamerrt¿Ll do larnproi-to ou oco:rl.em c()rnÕ macro-
cristaj-s são a f logopi La l-itanífe:ra, cl inop iro>rênir.rs (cl.i-o¡:s í<Lì-o
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ou augita diopsídica) , anfibólios pobres em al,uminio e ricos
em potássio (K-richterita; K-riebeckita) , macrocristais de olí
vina, leucita e/ou sanitlina. Conto ¡nineraj-s aces;sórios ou com

comparecimento j.nferior a 5 ou a 10?, bem-se o espinél:Lo, pri-
de111-a, wade j,l-4, titan j.ta . ¡Jerovsk j-ta, arma.Lc<:J- j.tà ê olrtros mi

nerais de Lltânlo (Tal:¡e.l-a 9 ) .

Os minerais del alteraçãr¡ ou fases secu¡Ldárl¿rs incluem
anal-cima, cLorita, quartzo, carbonatós, polimorfos do Tior,zeó
litas, serpentina, barita, albit¿r e minerais de argila. os

lamproítos não devem conter ptagíocLásio prirnár'io e qrr anclo is
so ocorrer, a rocha deve ser reportada ao clan dos basaltos.
Já a presença de xenóIibos mantéflcos ou xenocl:istaís, embora

veriflcada cm muitos corpos, não é condição necessária ¡:zrra a

caracterização dessas rochas.

Do ponto d.e vista geoquÍmJ-co, os l;rm¡:roi Los são ca-
racteïizados pelas razões nLolares K2o + 

^-[2o3 
> 0 '8 c ]<Zo/Nd2Q

74,0¡ e número Nj-ggli de Mg 70. Atém de satisfazer essas cÒ!

dições, a composíção quín1ica globat da rocha deve situar-se nos

seguintes intervalos: SiO, (45-55?)t 41203 (4-f 0%\t'liO.t (I-5e");

CaO (2-108) ; KrO (5-10å) ; NarO (0 tZ-I ,5%) ; PrO^ (5-2,0!à) e Ilao

(f,0-3,0?) , superpondo-se parciaÌnLerrte à compo:iÌção cte lnuibos

kimberl-iEos e lamprófiros. 0uanto aos el.ementos-traço, os lam

proítos apresenLam em média l-eores elevados de elemelìtos incom

patíveis (Rb, Sr, Ba, U, zr) e terras raras'enquanto gue os

kimberlitos apresentam l-eores mais elevados nos elenìentos com-

patÍveis (Ni, cr, Co, Sc) ,

De acordo com l:lergman (1987), o caráter dj amantífero
clos IaìrproÍ t os parecc cs L¿ìl: f ol:terne¡rLe r:el.aci.onado corn a sulr

composição quirnica, a qu;rl Lanrl¡ém se a¡:roxina da dos kirnberli-
tos ctiamanLiferos. Bsse faLo, enbretarìto, confliLa cont as

idéias de oubros autores ' para os quais o diatn¿rrll-e õ a¡je nas; urn

xenocrisbaf apanhado pelo kilnberlibo durallte sua asccrrção pela

Iitosfera e, dessa forma. sua presença indepencle da composição

quÍmica global do magma (Meyer 1985) '

Em visUa da impor:tãncia econômj'ca clos lamproítos ter
sido reconhecida e dÍvulgada apenas nos úItimos anos ' a Pros-
pecção dessas rochas 6 um assunLo ainda pouco comentado na Li
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TABBI,À 9 _ P1IINCIPAIS MINEIìAIS CONSTITUINI'ES DE LÄ.}lPIìOfTOS
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teratura geológica do diamante. Segundo Jacques et al . (f9g6),
tiveram papel Ímportante na prospecção dos Iamproítos austra
.Iianos, o zircão, a granacla do tipo andradita e os espinéIios,
Esses dados, entretanto, não possuem a mesma dimensão em ter
mos de informações como foi discutido para os ninerais constj,-
tuintes de kimberliL.os.

Em razão do inberesse pelo estudo dos lamproítos ter
sido retomado apenas recentemente, os aspecLos tecLônícos e ge
néticos relacionados a esse grupo de rochas não são compleL.a
ntente conhecj-dos, Entretant-.o, da tnesma forma como <¡b:;cr:v¿ìc]o
para os l(inber.l. j.tos , utui Los Iarm¡:r:oÍt-.os pal:ccern e)s l-alî re 1-¿rc:i.o¡r.r_

dos a grandes estrutur.rs ant.iclín¿ris e sí:rcf inai_s, bem cono i).

zonas de extensos falh.rmentos superficlais. Sìlqel:e-se assim
que sua manifestação deve ser controfada por processos tectôn!
cos ocorrentes no interior das placas continenta:Ls, diferindo
dos l<imberÌitos apenas por se encontrarem preferenciaLmente nas
bordas das áreas cratônicas do que no interior clestas (Bergman

1987) .

En oul-ras situarções, especialrnenl-e n¿ìs suites <le ida
de mais nova, como nas ocor:rências dal provÍnclas de Murcia e

Ä1méria (Espanha) , os lamproÍtos estão nítj-dameltte ¿rssçr<;.i_ac_ìos

a cinturões dobrados ou zonas que sofl:eram orogêrrese col-isío -
nal. Nessas áreas, ent-retanto, a manifestação rnergmática acon-
ceu dezenas ou centenas de mi.fhões d.e anos após o término cla

orogenia, cliferenciando-os tectonicanrente das r:och.rs de n¿rture
za shoshonÍtica, as qu¿ìis csLão nrais tli.rel-ament:e re:-ì.¿rci<:rnadag a
fenôtnenos de su}:clucção etn lì¿ì.r(lens oceânlcas

No que se refere ao modo e/ou esl-rutura com a qual
os lamproÍtos se apresentam, são comuns a.s metnífestações; em

forma de diques, soleiras, plugs ou diatremas e menos f r:equen-
temente, como derrame de favas, tufos e piroclastos, No caso
das diatremas ¡ as proporções entre sua expressão enr superrfÍcic
(cratera) e seu enraizamento, são diferentes daqueÌes ot¡serva
dos em kimber-l.itos, destacando-se para os J,amproítos, o czrr'áter
de explosão a menor profundiclade.



MINERATS PESÀDOS

por definição, minerais pesados são os que possuem
densidade maior que o dos minerais mais comuns ern rochas sedi-
mentares, tais cono o feldspato e o quartzo (d=2,6). FlÌrì sua
maiori¿ìr represetltam os mÍncrais acessõrios d"rs roch¿rs Ígncas
e metamórficas e suas propo;:ções, nos sedÍmentosf dependern do
meio de transporte, dos ¡;rocessos de dispcrsão e conccntraçâo e
da maior ou menor resisLôncia fÍsica e químì,ca clo mÍner¿:l a es
ses agentes e ao lntemperisntÒ.

Na prática utiliza-se o valor da densj.dade clo bronro_
fórmio (2,85 -2,99) como f imit_e entre as frações leve e pesada
dos sedimentos sendo, inclusive, aquele composbo, o líqr:iclo clen
so nais comuìnente utifizado para sep¿ì:ração dr_r s nrineraj.s pesa _

dos.
Diversos são os fatores cluc conclicionatn ¿Ì p.t:esel.ìç¿t

de deterninado mineral , 'um sedinent-.: disponibi.liclacle clo mi¡re
ral na área-fonte; granulometria orig_inal do mlner¿rl-; irrLempe_
rismo na á::ea-f onte; relação entre velociclacle cle er:osão e :i¡r_
temperismo; resistência mecân j.ca e gu:lmj_ca do miner:al; f orrna e
densídade do ninoral; tetrìpo e me j_o do tïanspot:te c
fÍsico=químicas do meio deposicional .

con di. çõe s

Muitos desses f al-ores atuam no sentido da eJ,ininaçào
de certas espécíes minerais o que levou, descle cedo ao estabe
Iecimento de sérìes de estabil-idade mineral. No que concerrìe
à estabifidade química, exemplos dessas séries encontram-se re
presentadas na Tabela 10.

É interessante ressaftar que mesno considerando os
díf erentes tipos de agent-es dest::utivos , as sér::lcs de es talrÍli
dade são praticamente coincídenteç con destaque para o zircäo,
lurmâlina e o ruti.Lo como fases lnais e¡st-áveìs sielìdo a o,Livi-
na, a augìta e outros minerais f erro*.nagnesi;rnos, cxe rn¡;.l.os cle
fases menos estáveis, Já no (lue se rerEere à cc,rr:eJ_ação ontre
assembléias de ninerai.s pesacrlos e as 1.tossívei.s rochas filitt]:izes
dispersoras. Suc¡uio (J_980) o::9.rnizou unra Iistaqem <1os rlos)ìtos
a qual encontra-se reproduzida na Tabela Il.
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TÀBELA IO - SÉRIES DE ESTABILIDADE DE MfNERÀIS PESÄDOS

Sotuções ïntraes Lr¿r ta j.s Ln ternpe r j. sr[o llcr:f is ¿lc Solos

Pett.i j ohn
(r941)

Smi tlrson
(194r)

Z Lr cáo

Ruti 1o

Turmalina
ApaL i ta
Mon az i ta
Granada

Estauroli l-a

Cianita
Hornb lenda

Minerai s

Fe rro
Magne sianos

Retirado de Pettijohn, 195 7,

Sindowski
(1949)

Diversos
Autore s

Z ir cáo

Turma l ina

Mona z i ta

Biotita

Cianita
Élornblencla
BstâuroI i ta
Gr anada
Augi ta

olivína

Z ircã.o
Ruti l-o
Tu::rna Iina

Estauroli ba

Cianita
Hornb le nda

Granada
Aug i ta
Apart í t a
Olivína

CJ
.tJ
c
0)
U
u)
c.)ll
o
0o

(.)
.t3
rd
¡J
.r{
F-l
.-lp
fÛ
-tJ
!0
Êl

Ruti lo
Z i rcão

Turma 1i n a

Mona z i ta
Granada
B ioti ta
Apat i ta
Estaurolita
Ci. ani ta
Hornb lenda

Augi t.a

O 1i vina



TABEI.A II _ PiìINCIPAIS GRUPOS DE ROCI-IAS MATRIZES E POSSÍITIS
ASSEMBITÉIAS DE MINERAIS PESADOS, ASSOCIADOS

ROCHAS MATRI ZES MINERAIS PESADOS

Sedimentos retraba.lhados Grãos bem arredondados de rutilo,
turmalina e zircáo. PartÍculas cle
barita, glauconíta e leucox6nio.

Rochas metamórficas de

baixo q rau

Biotita, cÌorita, granada (espessar
L j ta), trr):rnaIì.na (cs¡,ccial.rncn t:c cñ
crl.staLr¡ euód.r:1.cos c<'.rrn i,¡rc.t.usiir:s dr:
9 raf i La ) e leucoxên:io .

Rochas metamórficas de

alto grau

Àctínolita, andal us.l ta , apat:i-ta, aI
mandina ( granacla) , l)ioLib.a, cli opsÍ:
dio, epídoto, clinozoisita, glauco-
f ânio, hornb.l.enda (incluindo varie-
dades verdes-azuladas), i,lrne n.Í ta ,
cianlta, magnetita, silllman:Lta,zil
cao,. estaurolita, turmal.ina e tre-
moli-ta.

Rochas ígneas siálicas ^""tt." J;"t "r Jr.r""t""*,1;:
niba, nron.rzita, rut:Llo, ztrcáo, tur
maf ina (rósea, euédrica) e ti. L.irL.j l,i

Rochas Ígneas máficas
*..a-"t", .rn*., Ut"*'* ;;;;f
to, hornblenda, hiperstênio, i Imen j-
ta, magnehita, ofÍvina, p.iropo, scF
pentina e ruti lo .

lìocl]as ígneas ultramáfi-
cas/ultrabásicas

Olivina, diopsÍdio, enstatita, onfa
cita, Cr-piropo¡ Mg-i lmcnita, zir-
cão, perovskita, cromita, K-'f i - rich
terita, pri.derita.

Pe gmati to s
Apatita, biotita, c¿rssiterita, 9r a'
nada, rutilo, topâzi.o e turmaf :Lna.

Cinzas vulcânicas CrÍstaís eu6dr:icos de apatita, augl
ta, biotita, hornblenda e zircão.

Aut igênicos

Hematita, leucoxênio, limonita, tur
ma.Lina, z-i.r:cão, crj r;taisj euõdrj-coã
de anatásj,o, brookita, pir:ita¡ ruti
1o e titani.ta.

Modificado de Suquio I980.
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o estudo dos nìiner:ais pes¿ì.(los r:c)f)resient¿ì ullr alipecto
importar'ìtc da presente l)esquisa, eÍì razão das :i.:rf or:ln;rçõ':rs que

pode fornecer a respeito clas fontes clispersor;rs (le mineraj s

existentes na região. Pa.r:a à maioria das f asels mineraJ's pre-
sentes nos concentrados, sua identif.icação foj. feita através
das caracterÍ-s Licas morÍoscóllicas do¡; grãos e cleterm:Lnações

ópticas gerais. JJm .rlguns casos, principalmerlte em se tLatan-
do de opacos ou de f ases mÍnera:Ls exl,guas, for:am efetu.ìdas de

terminaÇão através de r.ìios X (d:Lf rat<îmetro e cârnara dcr (landol

f i ) . .lá para as f ¿ìser; nrj-ner¿ris com l.ntclcssc na l)rosfrc-'cç;ãc; de

k j-mberlítos e I.emproÍtos as anáIises f oram conìplenlen Ladari por

determinação quÍni,ca ¿rtravés dc nlicrc¡ssoncla el.etrôn j-ca.

6.1 - MineÍaj,s pesados da reqião cle Tibai j- e ãlr.c¿ls adjacerìLesj

No decorrer deste trabaLho foram ¿ìnal-is¿ìd¿ts :; f alnos

tras de concen Erados cle Ilal-e j.a ou f rações ¡:esalclas de se(lilllen-

tos diversos, a1ém de amostras :i-ndivitluais cle aIguns mj.n€)rali s '

Apesaï dessas amostras sereln provenielltes de uma área b¿rs;t¿rnLe

ampla, com af guns pontos dis t,ancto até 150 l(m entre s:l , as assem

b16ias minerais verif i.cadas nìostraraln grande simil ar:i-d¿rder . Na

Tabefa 12 são apresentadas as princÍ¡:rtris fases miner'¿risi presen

tes nos concentrados. algumas conì indj-caçãc¡ da ,:rd.ent de fte-
quônc:La a nÍveI seni.-quan hital-ivo.

Uma descriçãcl globat das pri-ucipaj.s fases ¡ti.nerais

encorìtradas é a.present;rda a seguir, rlevendo-se r:essal l-ar que,

salvo índi-cação en contráI:io, as rlbservações efeÞuad¿rs refe-
renr-se ãs f rações com granulolnetr.La entre 0 ,250 >' fl > 0 

' 
l'25 Inm'

6,I.l - Hagnetita: é o cortstj-tu:i-nte ¡naj's f .rci Lmente¡ reconhe-

cíve1 na suite dos miner:aj,s pesaclos, gt:ïrçasi a slra forLe rìusceP

tivldade magnéti.ca a qual permiLe sepa::á-la através cle u¡n j mã

comum. Foi identificada em quase to<las as amosLras etnalísadas,

apresentando-se geralmenEe como fragmentos de Òc]:aedros de co

res cinza escuro ou cínza avermelhado e' menos frequenLemenCe.

na forma de esferulitos de Õon cast¿lrìh¿ì. Nas frações mais fi
näs do que 0,125 mm é comum a presenÇa.de crlst¿l:i s não fragmen

tados com formas oct.aédricas co:np.LetiLs,
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TÀBEI'À 12 _ COMPOSIçÃO MINERÃLÓGICA DOS CONCENTRÀDOS
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TÀBELÀ 12 - COMpOSÌçÃO MrNERÄLÕGrCA DOS CONCENTRADOS
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Dentre as 5I amostras de concentrados ana.Li.sadas a
magnetita só não foi encontrada, ou compareceu em quantidades
muito pequenas naquelas provenientes de diarnictitos e arenitos
congJ-omeráti cos do Subgrupo ltarar6. Nos nÍveis cong.LorneráL j--
cos do arenito Ilurnas betn como nos concentr:aclos dos rios que
col:t-'¿rùì exc.Lus j-vaurcnte ac¡ue1;L for:mtrçìio, c-la l-;rnrbéIIr coìnpa]:c)cc¡
eln pequenas quant.idades. No t:est¿ì.nl-e d¿r área sua presenç¿r nos
concentrados é de f0 a 20? do volume.

À nìaguei:ít¿ì ó r.tln dos ó;<j-clos cle oeorrôrLci¿Ì ln.:ìij; qonc-
ralizada entre as rochas Ígue;rs e metamórf:i.cas e sua pÌ:esença
narcante nos concentrados da regÍão (leve esLar ïe lacioniìda aos
numerosos corpos de rochas básicas existentes em toda a área
estudada. ,Já a magnetitzr globular ou esferuf ít-_j-ca é cle nahur<:
za secundária, podendo f ormar-se ¿Ì partíl: da _Li.lnonita.

Na Fi-gura 17 é apresen.taiLo o dj.frabograma rìe uma mag
netita da região de Tomasina. Al.énr cl;r presença dos picos c_¿ì

racteristicos do minera.l., apaïecem t¿rrnbém picos; ca::ar:te:rÍl;tí -
cos d¿ì ilmenita, mineritl. que é frequent-enente "ar:r.rsLad<:r', com
a magnetj.ta nas separações magnéticas.

6.1..2 - Ilmenita: ó o nj.ner¿rf cft: presernça rnai.s f r:ec¡ueritr: rra
suil-e dos pesados, chegando a perf aze:: nais cle 40eà do conconl_r¿_
do em algumas amostras . F'oi f aci lment.e separada dos denrais m-i

nerais nLetáIicos, através do separador isodinânLico ile l,.l:an L.z

utilizarì(lo-sc corren Le de 0 ,2 c: 0 , A It.
Apresenta-se uortnalmente na forma de cristais de hå

bito tabul-ar, fragmentados, de cor prel:a e bril.ho ïretálj,co r.e^

sitìoso. Mais raramente ocorre cono gr:ãos irregulares, muÍtct
fraturados e com impregnaç¿jes Eupe:rf icj.a;is. Não foi observ-¿
da em nenhuma amostra a presença cle i.lmenita em grãos arrec]on-
dados ou agregados cristalinos. Sua caracteïização mineralóo!
ca foi efetuada através de dif .ratometr:ia de r¿tios X, r;r:nclo que
a lÌ'j-gulra IB apr:esenta coln dif rato,Jrarrìãr L-ípico desse rri.neral
efeLuado con umcì amostra dzi r:eglão de lbaiti, pR.

A composição quÍmic;a. clas if rûerìJ,tas da r:egj_ão do Tiba
ji, obtida por meio da mÌcr:osisoncla r:1elrònica, e:;tá a]rresen L.a

da nas Tabelas L3 e 14 . Observa-ße l)ol.¿lri re.ferj cl¡,rs tal)eJi¿r$,
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FIctlRA 17 - Difratogramâ oe una m.agne*-ita da região Ce Tonasina (PR), no qual
cos Ce llmeni'.a presente provavelmente ne fori¡.a de inpurezas.

:_::,_-l-ll

+r^
iGY



EIGI'RA 18 - Dif¡atosrama d.e una ifnenita da
picos caracterÍsticcs do minerai

região de IbalE:-r pR, mostrand.o
- ^, o

¿,tJì z, fJe _1 ,ðb A.
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que as ilmeniÈas em quesl_ão sãoic<>nst.ituÍdas essencialmente pe
los óxidos FeO e TiO2. Atém d.esses d.ois óxidos, foram de_
tectadas impurezas de Àff Crt Mg, Mlt e Ni, com v.rfores em ge_
ral abaixo de l-,09 em peso.

A Figura 19 mostra a correJ_ação entre os teores cle
MgO e FeO de ilmenitas dos garinìpos Sanba Rosar (Tibaji) e
Atamon (Telêmaco Borba), onde não se observa nenhuma te^dência
definida. Em ifmenitas de natureza ltimberlÍtica, por outro l_a
do, esses dois óxidos exibem variações amplas (MitcheIl Ig86),
e a correlação entr:e ambas é linear.

6.1.3 - Cromita: é um minerat do grupo dos espin6lios, com
formula geraf FeCr2O4. Na série d.a cromita o lie2+ e o l,tg apre
sentam uma variação contí_nua entre os termos exb.retnos magnésio
cromlta e cromitaf sendo a primeira o conponente m.ris frr:quen
te da série (Deer et al. 1976).

A cromita é um mineral de cl:Lstrj_buição arnpla rra áre:r,
embora cotnpareça nos conc:entrados em propor:ções inlleriotres a
58. No âmbito da região considerada, ela foj_ obse::vada ejln 26
dentre as .51 amostras de concentrad.os arìalisados, Apresen_
ta-se normaLmente em cl:istais de hábito octaédr:ico coi v6ri:ices
arredondados, cor pret¿ì e superfÍcie fosca. Os grãos n.1is ar_
redondados podem muitas vezes ser confundi.dos com a turrn¿lf ina
preta, com a qual frequentemente estão associados rra fração se
parada no Frantz a 0r4A.

Em razão dos aspec l_os acima. comen.t.ados e do pequeno
tamanho dos cristais, os quais; são sistemal-icarrlenLe os rneltores
grãos nas frações an¿rlisadas, a cl:omita dificil.mente é <¡bser-
vada quando se anal j.sa o cot.tceu Lraclo de moclo g1.obaÌ, isto ê ,
seÌì separação granulonró:trl.ca e lragné Llc.r dos minerais.

A díficul.dade em se obter a quant.idad.e de m¿ì.teriaf
necessário para deLertnj.nação nrine:r:alóqica poi: d.i.f raL.ornetrr j_a¡ -[e
vournos à uLilização de cârnar¿L <1e Ganclolfi. A !-igura 20 mos-
tra o registro fohográfico dasj raías de difr.eção de uma croml_
ta da região do rio Laranjinlra (ponto LC-3g), enqua.nto a Figu
ra 2l- mostra o mesmo tipo de registro de uma hercinit.r (esrpiné
l-io verde) ol¡tida no mesmo concentrado.

097



"hMgO

,^

FIG U RA

Gorimpo do Sonlc Roso, Tibc jí

Gorimpo do Aiomon, Iel. gorbc

Voricçõo na compos iÇõo químico
dos conteúdos de Fe O e N4qO.

de iimeniios do bocio do rio Tibogi, em
P ro cedên c ic dos omosiros:

FeO

le rm os



FIG{JRA 20 - Diagrana de pó de una cromita da região de rbaiti. obtido em câmara de candolfi-

FIGITRÀ 21 - Diaqra¡'.a de pô de urna herc]¡nita da região de fbaití, obtido em câinara de Gandoffí.



Quanto a compos:Lção química das cromitas, apesa.r c1e

terem sido montadas divet:s¿ls seções par:a esLudo en nticrossoncìa
eletrônica, apenas uma scção apresentou concliçíies :;atisf aCó-
rias. para esse Èipo de anál j-se. Dessa forma f<¡ram analisados
apenas 5 grãos de cromita da reqião do río Santa Rosa, em Tiba
ji, cujos resultados enconLrattr-se rr¿r it'abe.ì. a .15.

6 .1.4 - Granada: a ,¡ran.rda j á 6 c1e dístríbui.ção menos:r ;rmp.ì.a
c1o que os lninerais anteri.ores, l:cndo fji.clo obs€,:vacl¿r en apenas
50"¿ dos concentrados anal,i saclos . I'o j, not¿ìdo, com rnaior f re-
quênciei, ¿ì pl:esençìl de c¡r:.rnaclas ilr¿ cores; ::ósea er c ¿,rs t ¿rnho.- aver:
lnelhada e , mais raramente) <¡ranail.r cle co1: c¿rsta ho-¿rnr¿rreJ..aria. os
grãos apresenl-am-se geral.nente co)n a s;uperf ície balit¿:ntr:r co1-
::oida o que mascäl:a. o háLrito <tri.q:i-na,l. clos crj-s t:¿lis " Naj:i fra-
ções rnais gressas <1o que 0,250 mtn enLïetanto, õ! cornum a Preserr
ça de crist¿rj,s idiomórfic:os de gran.acl;r rósea enquarrto qlre a

t granada de cor cas tauho-averme lherda , c¡eralmente em gr:ão:l <ie d_i_

mensões maiores , ocorre corno f ragmentos de crÍsLais; ::of ados.
b-
\ A granada é um nrineral de caracterisi- j.c¿Ls Íìal:.c¿rnt.es

la U" fácil reconhecimenLo atr¿rvõs; de exame sob fupa ou micrc¡s-,
l-cópio pofarizador, dis¡rensado as detcrnrinaçõcs ¡.,or. r¿ti()s X.

Adtnite enùretanÈo en su¿t esb.r:ul_ura, anU):l-as vari.rçõers enLrcl os

. íons trivafentes (Al-, Cr e Fe) e bival.entes (Fe, Mg, Ca e ¡tn) ,

'ìll 9 que tornâ necessário a execução de anáIises químicas qlranl,i
tativas para a caracterização das diferenl-es mol.éculas.

As tal¡elas 16 a 22 t:eproduzem dados anaÌíticÐs obtidos por trri-
crossonda eletrônica, em granadas da região estudada. Ol)serva-se nÍticla
predorninância do ferro sobre: os delrnís cátios bivalent-es, inclicanclo tratar-
se de granadas do t:ipo a.Lmanditra.. lil; nr¡Lécul¿rs de pilrc¡x) e cl: gr:ol:;sula_ria

indicada ¡ælos cátions Mg e Ca são cle ¡rresr:nç¿r sr-ùnrdj.nacta. À variaçã<r dos
elenentos principais Mg , Ca e I'e está :Lh¡s¡1r¿¡<1¿r nas fiquras 22 it '.>-4.

6 .l-.5 - Piroxônio: é unri¡ :[¿rsc-: mine:r'¿r1 ra.ra nos c:oncerr tracl<¡s

da região, tendo si.do observir<.lo erm apèrras oito alent.re as 51

amostras an¿rlisadas, Na ¿ìrìor; t:r¿l cole t.¿ìda rro rj.o Ca¡-ri.rrar: j-, .ro

suf do Tibaji (Pont:o LC-55) o piroxênio é ¡rar:L.i.cu.l.arment€) ¡raj,s

frequellte chegando a u.l.i-rapal;sar 5B ern vol.ume dO c<>ncr:nL.r¿Ldo"

1\presentra-se norrûiì.l.mente como cri$ t-a j,s f l:a(Jme)nt¿1-

dos <le cor vel:de escuro aca.s t.anhado, exibindo cì.ivagern pr: j.sná-
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TABET.À l5 - CU'{POSIÇÃO QtrfMrCÀ DE CtÐr.{fTAS DO RrO Si\r{rÀ rÐSÀ,1|rBAGr,pR

- - ÄÀUiLISE

oxroo= - -"3 t.01 109 r.t2 1f3 lLl

Tio2

Al- 2o 3

Cr2O3

FeO

Mgo

MnO

Nio

ZnO

0, 85 0 t66 I,02

16 , 44 23 ,81. 2r,03

43 ,52 4r,32 39 , 9I

26,95 20,58 25,89

9,94 9t99 7t53

0,32 0,34 0,31

0tL9 0,.15 0,.13

0, 15 0 ,14 0 ,01;

0,58 0,9'l

26,53 18,41

39,83 43,45

16,00 25,66

L4 ,59 1 ,23

0,15 0,33

0,33 0,l-3

0.03 0.07

'ror^L I nu,r, nu,nul rr,uul nu,otl ru,rn

l0l



TÀBEIÀ 16- co¡{PosrÇÃo QUfMlcA DE GR\NADAs Do cARrrlpo DE rrotrpavA, Rro vERDE ( poNTo Lc-l )

ÓXIDo -N9
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2

Tio2

Àì ô"^2"3

cr2O3

FeO
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ABEI,À
\ _l\\.rLÌst

no,-t-.r-.r - - n!

s io2

Tio2

A1-O-

ct2 o3

FeO

Mso

CaO

MnO

TOTÃI

cc¡Þos

L2

34, E31

0,000

23,048

ô n?l

38,72r

2 ,813

0,560

o ,052

t00 ,116

DE GRANADAS m GÀRI}PO DE SATITA cRUz. Tic Rto ITARÀFE (PoNTo Lc-17
13

Si

AI

TÍ
Cr

Fe

Mg
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Mn

33 , 821

0,000

22 ,631
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?? ?q?
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TABÐ,A 18 _ COFIt8

sio2

Tio 
2

A-12 O 3

Cr203

FeO

¡{gO

CaO

ì4nO

OSIÇÃO QUÎ¡'IICA DE GRÀNADAS DO RIO DAS CINZAS E.I'l TO}IÀSINÀ ( PONTO LC-6 3 )¡i

36,134

0,000

23 ,1 I8

0,000
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8 ,628
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36,i14

0,000

23 ,6 4A

0,039

28 ,'7 49

c ,854

33,985

0 to79

0,000

i3,46¡

36 ,418
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NCi¡DRo DE cÁ.?roNs (x 1.000) cou BÀsE Elr 12 Á,Tollos DE oxrcÉNlo
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\ n!111 Tcrr\ ¡-L!]:uù\ño

s io2
Tio 2
Àl.o ^

CL?43

FeO

ugo
CaO

¡'r¡O

TOTAL
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0 ,0 25

)) )8,9

0,000

3,894
0,773
2 ,928

99,00s

36

36 ,222
0, c17

23 , r2l_

0,089
29,0r8
s,585
L,966
3,865

99,883

Si

!
Ã1

A1

Ti
Cr

;
I'!'r

?Q

35 ,623
0 ,016

22,7i2
0.0c0

3o ,659

0.831
4,480

99 ,r]_9

2.882 | 3.027
I

I

139 I

2.000-ì

0 ' 2.000

0_ì

. ". ^-"'""" 
i

367 :3.A28
i

70 
1

I

24r i

N-O RIO ÎIBAGT (PONTO LC_46)

39

36,133
0,008

22 ,1 47

0,000
30.082

5 ,626
0.945
4,087

LO} ,228

t oo2''""I
I 5 -Uzn

l.)2

_r ooal
I2t 2.000
I

9i

nQ de cations (x 1000) com Base em 12 átomcs de cxigênio

41

35.915
0,c00

22,i62
0,c00

30 , 3l-0

1,166
5,695

r00,.085

-_1

2.87Q:
1

i :. o:z
767)

r ooã
I

1i 2. O0O

-iol

2.275t L.923ii!47rt 3.0L4 660' 3.009ll671 167 it!20ri 259

43

36,005
0,000

3r ,242
4,139
1,038
3,518

98,804

2-870: 2 - 9051lt
i :.0:< 13.026r6q L2r)

f.999Ì 2.000

ll
L

2.061.
569 3.013

72't

306_;

45

3s,067
0,12r

22,A14
0.000

25 ,552
0,784
0,454

L6,473

100,465

2. ooq
o l 2-ooo

ol
-l

1. eeo-l
I

663J 3-007
I

80 I

I

2.877-t 2.90111

|,.oru i ,.o-r4e) lry]

2.00¡1 1. eeglII
oi 2.ooo oi 2. oooq'l

z.o:u z.roll
506', 3.022 s70] 3.010

roo i eoi

386_: 24r_l

erel
I

i3.ors
]311

ssãl
I

7"2.00o
I

e.l

r rcn

rol :. o:s
,01



TABEIÀ.21 - coi,lPosrçÃo QUfIurcA DE GF-ANADAS Do cARrMpo DÀ PEDRA cRossA, No Rlo rrBAcr (poNTo Lc-45)
T ¡¡{ÁLISE

óxrrll
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TABtr,A 22 -CO/POSIÇÃO QiÍ}Ec.A DE GRANADAS ÐO GAPJMPO OE COI'iEIç1O, }rC RTO TIBÀGI ( PONT'O IC-48 )
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F"IGURÀ 22 - Compos:i.ção de granadas dos r.i.os Vercle e _[t.ar¿lré (Sp)
cotn darlos das 'l,abcl_as 16 e f "/. Com exccção clc urn

único ponto mais rico em Ca (/:rrr¿rl.. 7 6) , as dernai.s anãr
Iises apresenta,n variações sj.gnificativas apenas q uanto ao con
Leúc1o cle Mo e
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Ff cUR.?L 23 - Composição de granaclas cla reqi ão dc 1,omas j.n¿l cc>m da
dos das Tabel-as l-U e -1,9. Tal como observado ¡l ¿r rerl
gi.ão da bacia do rio ftararé, com exceÇão de uma
única anál ise ma-ls rica em Ca útn¡I. 8), ás derna j.s cxi
bem váriações apenas em rclaçào ao Mg e Fe.
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FIGUR¡T
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24 - Composição tle grarreLdas da bacia dc¡ r:i.o ,I,ibagj. corn
dados das T¿rbel.iìs l.B, l9 e 20. Às arrá11.ses nìos;tram
variações n.r raeão Mg/Fe, conr varj.ações (1.1s;ct:cL.ils
ern relação ao cáIc j.o,
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tic¿r. Ào ¡ricroscóp1.o a1:r.csr:n l-an sinal_ ópLi_r::o posi l-l.vo c,¡ f ncli.
ce de refração entre f,682 <¡ L.135, sendo cJ.assificada prelimÍ
narmente como piroxênjo da s6rie aug:i.ta-ferroaugita.

6.1.6 - llornblenda: da nesm¿¡ forma que o piroxôni<>, a horn_
blenda é uma fase mineral pouco frequente nos concenLrados da
região, tendo sido observad¿r em allenas Òi.i-o amos Lras no â¡nbito
da área considerada. I'oi c¿rracteriz¿rda, entre outros aspectos
através de sua clivagenr prir;mirtica f orm,rndo ângulos cìe t20o e
60o, e cor verde caracterÍ_s Li.c¿r. A tr)ouca <1uant:i.dade do minc
ra.L nos concentrados não possíbilÍtou a separação de grãos em
número suf icíente para det-.erminaçiio ópticas mais; ¡rre ci.sas.

6.1.7 - D[)idoto: o ep.i_cloto 6 urn lnj..neral_ comum nos concenLra
dos onde se destaca graças a sua cor ve rde -acin zentada caracte
rÍstica. Nas amostras submeL.idas ao separador is<>cìínâm1co
Frantz, efe ocorre quase sempre na mesma .f ração que conl_ém cro
mita, granada, anfibóIios e pj.roxênios, embora esses sejam nais
raros . Em relação aos pil:oxênios r com quem podern s;e r evr;n t.ual-
mente confundidos, dis l__inguern*se pe.[o sinal ó1:tJ_co negatívo e
Índices refrativos ligeir:amente super:Lores, Essa :f:ase foÍ ob
servada com maior freguência e enr clu;urtidades naiores n()s con
centrados da região de Ti.baji (E,ontos LC-51 a _t-,C-6I).

6.1.8 - MonaziLa: foi observada em todas as arnositras de con
centrados da região, menos naquela.s r:eferentes aos pontos IÆ_32
e LC-49. Comparece nornalmente conr trma frequêrrcia ent.re .L a5?
em volume, sendo que nos concentrados dos pont()s LC-f5 e¿ LC_41
sua presença é destacável . Ocorre not:malmente nas fra.çõer; se
paradas a 0,5.A,, juntamenLe com turmal_ina, a.[gum z, j-r<:ão, apat j..

ta e outros fosf atos. Aprese'L.a-se co*to grãos bem ar:recto.da<1os
e IÍmpidos cle cor atnarc¡-l-o--ouro ou amar:elo-l.imãcr, e m¿ris l:ar¿ì
ment-e, com hábito prismático ¿rchatado segunclo ¿ì face (I00).
Grãos de cores ìn¿ris afaranjad¿ls podem tamb6m esta.r pres€)n1:es.

, Os gräos ¿ìr re dollditalo fj cle cor amarela poden mr-ritas
vezes ser confundidos com griios rolados cle zj_rcão da ÌÌìeÊjma cor.
Outra confusão possÍvel. po<1e ocorrer en.Lre grãoÊj muito f r:atu-
rados de monazitâ e a xenotÍ¡ra, especialmente quando esse úl
timo mineral apresenta-se rnal formado. Na Figura 25 está re-
presentado urn difratogralla d¿r monazita do ponto LC-f5 oncl.e

IL2



E:tGIIRA 25 - Difratograma de urna rncnazita Ca região de Sengés, ;nostrando canbém picos
refativos ao mineraf xenocima provavelrnente introouzido na ajìostra por
ôificuìdade de separação visual.
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também apârecem picos refer:entes a. xenotíma, ¡.l r:ovave l merr be in
troduzida na amostra anatisada, por dificuldade de separação
visual .

6.1.9 - xenotima I é una fase mineral de pequena expressão ,

comparecendo nas amostras analisadas em concentração inferior
a l-?. Foi oÌ¡servad.ì em cerca de 508 <las ermostr:as, ocorrendo
geralmente na for:ma de bi.pirânrides t€rl-r¿ìgonais cle cores a.Laran
jadas. Quando estão pr:esentes as faces de prismä, o mj-neral
pode ser conf undido com cr:i.stais a.l.onç¡ados de monaz ita. No

concentrado do PonLo LC-l-5 a xenotlnra dostac.¡-se pcla pr:esençâ
de cristais benì formados e pela maior: frequência do mesrno em

relação às demais amostras, tend.o siclo aí observado um caso de

crescimento epitáxico de xenotima e zircão.
6.1.10 - Fosfato: forant classificados em caráter prelírninar

como fosfato, pequenos gtõbulos opacos de cor creme ou c:-.nzð.,

com superficie lustrosa e bri-Lho nacaLado. A pequena quantida
de com a qual comparecem nos concentr¿rdos não ¡:ossibilit--ou sua
separação em quantidade suficiente para determì.nação ópticas
ou através de raios X, F:n bre os fosf atos pode estar ev(.jntual-
mente incluídos grãos de apaLiLa. ¡ist-a enL.r:etanto, só fol
considerada com Ídentidade própria nos; casos erì clue exíL¡:Lu há-
bito prismático hexagonal .

6.L1l - Zircão: é o mineraf mais abundante dos concentrados
chegando a perfazer mais de 508 em volume em al.gumas amosi--ras.

Apresenta-se numa grande variedade de f ornlas e cores, dom:lnan-
do os zircões incolores ou cinza amarelados em grãos arreclonda
dos e, secundaríamente , zircões arnarelo-palha <:om hábito pris
mático e terminações piramidais. Mais ïaramente ocor'ïerrt zír-
cões amarefos, por vezes confundi<tos com monazi.ta, e zircões
róseos. Prismas piramì-dados de cores castanho aver:mefhado e

laranja jiosco podem ser observados na fração maiol: do que

0,250 mrn. enquanto que nas fr;rções maj.s f,inas dominam enisen-
cialmente os zircões incol-ores ou de cores c1ara.s. O zírcäo
concentra-se na fração não magnética clas anìostras, juntamente
com a ¡naior parþe da {:trrmaLina e do rrlEl.l.o.

O zircão é um mineral- bast.anLe difundido na liLosfe
ra, tomando parte nas paragêneses mais variadas. Nos últimos
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anos tem sido intensamenL.e lnvestlgado sob o ¡:onLo de vista clas

relaçõep entre seu hábito e formas crls talográf icas , corn .as
respectivas rochas matrizes. Através desse estudo conhecido
como tipologia do zircão (pupin 19B0), tem sido classÍficados
diversos tipos de rochas ácidas, intermediárias e alcalinas.

Dentro desse contexto, desL.aca-se no concentrado clo
Ponto LC-41, o achado de um cristaL ¡nil j.métrico cle zircã.o, em
forma de bipirâmide tetragonal, de cor castanho, muito seme-
lhaate aos zircões normalmer'ì Le encont;rados em r.chas ¿rrcalinas.
lJrn adição ressalta-se o fato do refericlo crist¿rl. rrão ¿ìpresen
tar indÍcios de L.ranspor te longo, suqerl.nclo proxim:iclacle de sua
fonte dispersora em relação ao loc¿ìl onde foi encorltraclo.

6't'12 - 'Iurmalina: :Eoi observada ern todos oti concenbraclos
anafisados, onde comparece em proporções da ordern cle l0 a 15?.
Nas frações mais grossas do que 0r250 mm constitui oacompanhan
Le Localmente denominado de "pretinha,'. Sob lupa mostra col:
escura.ou castanho esverdeado, visível- apenas com luz transmi-
tida de maior intensidade. Apresenta-se geralmente em grãos
arredondados com superfÍcie fosca e mais raramente, como grãos
prismáticos pouco rolados e de cores mais perceptÍveis. A tur
nìalina verde claro é cle presença subordj_nacla.

A turmalina mostrou um conportamento basbante dife
renciado nas amostras submeLidas ao separador i s od:i. n âlni co
Frantz. Assim, a turmalina pl:eta ou castanÌìo €rscuro, ern qrãos
arredondados concentrou-se pre ferenci ¿rlmen te nas lrrações sepa-
radas a 0,4.A., enquanto que a Lurmalina prismáti.ca e com tl:ans-
parêncla maior do que o tipo anterior, concentï.oLr-se preferen-
cialmente nas frações separadas a 0f 5A ou nas f r:açêies não mag
néticas. No primeiro caso, Lra.ta-se provavelmente de termo
com maior percentagem da molécula schorlíLa (turmal.ina rica
em ferro) a qual apresenta sus ceptib i l ida<1e magnética eÌeva
da (Parfenoff et al . 1970). As caracgerÍsticas ópticas m¿rrc:trn

tes do mineral , como extinção retar, pleocroismo e el.önç,amento
negativo dispensaram sua caracterização atrav6s de raios X.

6.t.f3 - Rutilo: o rul-ilo é um mineral de presença marc:ante
em todas as amosÈras de concentrado de bateia, onde contparece
etn proporções da ordem de 5-109, considerando apenas a fr:ação
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dos minerais tl:ansparentes. Apresenta-se geralnente com for-
mas triangulares derivadas de crisLais com geminação em joelho,
e cor vermelho escuro intenso. Mais raramente ocorrem cris-
tais prismáticos com est.rj-as; Iong:ibudinais e cor alaranj;rda
(Pontos LC-02 e l,C-06). Nas frações mais grossas do que 0,250 lnrn,.

o rutilo exÍbe um caráter metálico m¿rís marcante, sendo n.ormal
mente opaco ou cor cinza chumbo e conher:ido na J-:Í-nguagem g.trlrn
peira pelo nonìe de I'chubada". Ao mícroscõpio / o rutilo é gua-
se seltpre opaco a não ser para os grãos menores, ol:ser:vadc¡s:

através de luz convergentef quando então as bordas dos cris-
tais aparecem transfúcidas com cores avermelhadas. Sua identi
ficação foj- efetuada através cle raios X, sendo que a Figur;r 26

apresenta o difratograma de uma amostra ou ruhifo da região de

Tibaj i.
6.1.14 - Leucoxênio: trata-se de agregados policristalinos de

rutilo e outros minerais de tiLân:Lo fonrìados cÐmo procluto de alteração
da ilmenita. É de presença comum nos concentTa(los da região,
onde se apresenta como grãos opacos de conbornos irregula::es ,

superf Ície rugosa e cor ci.nza ou creme. ¡4ais ¡r¿ìramente exj-be
hábito octaédrico achataclo, r:esultant-e da combirr"rção <1ar; f aces
(0001) e (I121), pseudomórficas d¿ì iÌmenil-a.

6.I.15 - Anatásio: é urn polímorfo rle bäixa temperatllra do

TiO2, sendo um constituinte acessório em muítas rochas erupti-
vas e metamórficas. Pode tant¡ém ser um mineral autÍgeno fre
guente em formações ãetrÍtícas (Deer et al. L976ìt .

Essa fase foi observada em cerca de 50? das a¡nostras
anal-isadas, porém sempre em quantidade muj-Lo pequena. Àpresen
ta-se normalmente corno b:Lpirâmides tehragonais .ilongadas segun

do o eixo "ct'e nas cores castanho amarelada ou cínza azulado.
Mais raramente apresenta-se em crj-stais tabula;res, achaL.ado se
gundo a face (00f) podendo então ser confundído com a titanit.a.
Foi observado com maior destaque, rìoii concen'braclos dos Pontos
LC-53 (rio Santa Rosa) e LC-38 (rj-o P.reto) .

Devj-do eto pequerìo [:¡t1lt.)lto c]or_j ot:j.sl_¿ìisj. <l.lr:1 iU:[ir:j..] r.:nL(: é

identificado nas amostras não sul¡net:Ldas à separ:erção granulolné
Lrica. No âmbito das amosbras anafisaclas, o anatãsio foi en-
contrado pre fe rencialmente nas frações mais . flnas do que
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I-IG{'RA 26 - Difre-tograma de uma amostra
cos caracteristicos a 3,24 e
2I-I2'7 6 da JCPDS .

de rut.ilo da região
^ . -¡¿,4lA l-(lentttacaoa

de Tibaj i, mostrando pi
de acordo c.om .a ficba nç

-2e



0,250 mm, e sobretudo na f ração cle baixa suscepti.b.il.iclade mag_nética (não magnética a 0,5A) .

6.1.16 - ,Iltanlta: é uma fase mlneral bastante r¿lra nos (ro!
centrados da região, tendo sido ídentificada apenas na amostrado Ponto LC-15 (rio ,Jaguaricatu) . Foi caracterizacla através
de seu hábito prismático achatado, cor acaramelada, fol:te birrefrÍngência e caráter biaxiaf

6.1.1_7 - Bématita: é uma fase nrineral pouco frequente nos
concentrados da região, tendo sido observada em apenas uma de_
zena de amostras. Àparece sot)ïetì.rdo tras f raçõers rnais ql:c)ssas
do que 0,250 mm, e eventua.l-nente na forma cle grãos mllimét.ri_
cos, podendo ser confundida com o rutilo rolado. Ger¿tlnìente
apresenta-se como qrãos achaLados, nlu:¡.tas vezes f ernbranclo pe_quenos fragmentos de ilabirito. _ú facilment,e idenl:if:i.cável
através da cor <io traço, tl:iturando_se o mineral sobre uma p1a
ca de porcelana. Na Figura 27 está representado um dj.fratogra
ma de hematita rla região de Tibaji

6 ' 1 . 18 - Goethlta: forma j untamen Le c()rn a rimcn:i. ra c¡ m;i.neral
mais frequente nos concenL.rados da regiã<;. Nas fraçôes maisgrossas do que 1,0 run, a goethita e a fj.monita chegam a perfa_
zer 9OZ dos concentrados , sendo os 10 rà res t-an Les oc upacìos po(rutilo, turma.lina preta e alguna granada.

A goethita apresenta_se nç¡r:nalmente na forma degrãos achatâdos dè dimensões mil-imétr.icas a centimét.ricas, bem
arredondadas, e com superfÍcle bem ¡rol:Lda. Sua cor varj_a do
castanho amarelo ao casta¡rho escuro,. sendo conhecidå regional
mente pela designação de "ferragem',.

Ao ser fragmentada, a goedríta arjreseri:a êstri_,lnen
to caracteristico do míner:a.I , enquanto que a limonita não apresenta essa felção, Tanto a goethita c:omo a limonita são deorigem secundária, resul.tanclo da a.Itereir;ão de compostos ile ferro, sobretudo a pirita.

A Figura 2I mostra o dif ratograma de urna anìÒs1;.1:a degoethita da região de Ti.ba j i (ponto LC*57). ?\s fotos 25 e 26
if ustra¡n grãos de goethita de diversos garimpos cla r,eg.ião, e
cubos de piril-a limonj.tizada recuperados d.e um níve1. conç¡lome_
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identificação de acoi:io com a ficha nQ 13-534 da JCPDS, Varreiura da arnos

tra de 5o a 65o.
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EIGIIIRA 2]8 - Difratog:rama
mais i-ntensos
n9 17-536 dâ

de uma goethita da região de Tibaji,
a 4,i6, 2,44 e 2,68L. rdenríficada

JCPDS.

25

Ressalte-se os pÍcos
de acordo com a ficha



FOTO 25 Lentilhas de óxido de ferro (ferragem),
procedentes da ocorrência do Angelino (Ponto LC-

57) em Tibaji. O m¿rterial foí identificado a'tra-
vés de raios X, como sendo goethita.

rados de um conglomerado do Subgrupo Iìtararð,
aflorante na Serr¿r dos Borjes, a sudestc de Tl.-
baji (Ponto LC-54). Cubos similares forant mui
tas vezes encontrados ern cascalhos do leito at:i
vo do rio 'Iiba j i .

FCIO 26 Cubob de pirita limonitízada recupe-
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rãtico do arenito ltarar'é na região cla Ser:r¡r clos florjelj ern Tj_-
bajÌ (LC-s4).

6.f .I9 - Cassiþerit¡r: é rur¿r f ¿rse nrl-ner'¿r.1. rnui-l-o ï:ar¿ì nôfi con
centrados da região, tendo sido observada ern .rpeners três amos
tras. No concentl:ado do ponto LC-48, grãos d.e cassj-terita de
dimensões milimétricas f-oram identif i.cados atr:avés cle tes L.es

de dureza, cor de tr¿ìço I e ltesLe quimì.co com Znr., r- IIajl,
Os cristais apresentam-se geralmente esE.riados e de cor casta
nho escuro.

6 . I .20 - Ouro : ocorre em Lodas as bacias hiilrogr:áf i_cas d.a re
gíão, embora seu comp¿l.r:ecin¡¡rrL.o ltos concenLr.ailos s;ej;r esjcasso.
Foram observados diversos; lotes de ouro em pfaquel-.1s, prove-
nj-enhes dos garimpos tlas :regj-ões de ltararé, I'onrasr ina, Ibaiti
e Te1êmaco Borb.r, alónr cle ouro fino observ¿:r1o ¡las amosL.r:¿rs cle
concen Lrados dos rìos Ja L.iltruca / JaguarÍcatú, clo gerrirnpo ila Illa
dos Cavalos e outros. O ouro apresenta-se em c¡ereL1 na fr¡rma
de pintas ou plaquetas com <1j_mensões ¡;ub-mi11mé t:r j.ca:; poclenrìo,
excepcì.onalmente ¿ìt-.j.ngir dj.rne¡nsões milim6Lricas (I'otr_rs 2.'/ e2B).

Apesal: de sua presença ter sj.do constab.aita om cluase
todos os garim¡:os da região, não exisLe preocuprçãr: lnaior: l?or
partc dos garitnpeJ ros , na sua recupe.ração. Àpcuas nri¡:Ls r:cccn-
temente, devido a conL.Ínua queda na produção cle di.amanl:esi, a
produçao do ouro passou a assumir uma importância rnaJ_or.

6.2 - Diatnant.e

Iìnìbora tetlll¿ììlì r;i,<1O .rpr:esen l_ados no clecorre;: de!$ t.e

traba:lho, nutnerosas inct.icaçües ile loc¿ris oncle o di¿rn¡lnte f oi
ou é garimpado, foran raras as ocasiijes em que nos clep:rranios
colì o achado do ref<: l:iclo nl:i.nora.l.. Är_r ¡rÍvcl c1a f raçã.o nrari.r; ;f!-
na do que 3,0 mm, corresponclente ã abert.ura cla peneira f i.na, o
diamante só f oi encontrado nos concent:raclos d.os pon t.os LC-07
(rio Jatibuca) e LC-48 (corl:ede j...r.a dos negros, r:_i-o T1_baLj.i ) .Nes
ses dois casos / o di¿rm.:rn te rie a.[).resel]tou como um mine:.ra.l. cle
grande purezar exitrindo hál¡it.o romboclodecaédrlcr:. Já nas ár:eas

onde se desenvolveram traball'ìos de p(ìsquisa, com arnos;Lr.agem de
grandes volumes de cascafho, ;toram encontradas ¡:ecJras em maj_or
quantidade e variedade de :f <¡rm¿rs e tiìnaÌ-ìlìo cÌ qrJ{: ¡ro:;si.b:i..Li Lou
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EOTIO 27 Ouro fino do garimpo da
los. A recuperação do ouro através
confere uma tonali-da<1e avermelhada

Ilha dos Cava-
de amalgamação,

ao me'bal.

28 - Palhetas de ouro do garimpo
em Itararé, SP. Nos úItimos .ârios d€

do garimpo, o ouro vinha apresentando
bÍlidade do que o diamante.

. de ltpupava,
funcionamento
maior renta-
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a caracÈerização do diamante de .diversos locais. Esses estu-
dos foram ainda consubs tan ci ados de forma significativa, atra
vés do exame de fotes de diamantes de posse d.e garimpeiros cla

regi ão .

6.2.I - O diamante da r:eç¡ião ltararé- Jagu ari aíva

No contexto da área estudad.a, a região de Tt-araré-Ja
guariaÍva pode ser considerada como de média proclução de dj.a
mantes. Por ocasião de nossos tr:aba.Ihos cle campo encont..ravarr-
se em atividade apenas os gar:impos de ftoupava, no rio Verde e
um garímpo no rio ltarar6, nas proximidades de Santa Cruz dos
Lopes. Na região de Sengés o diamante era garimpado sobretudo
em cascalheiras do ]eíto do rio Jaguar:icaLu, que pode ser con-
siderado como o rio de maior pr:odução diamantífer¿rs da região.
Ao todo foram estudados f67 diamantes cuja procedêncía está as

sim di s t.ribuida: rio Jaguaricatu
rios Verde/l hararé

72 pedras
67 pedras

rios Capivari/Jaguari aiva 28 pedras.

As principaj-s caracteristicas morf o1ór,¡ì.cas e cle cor
desses diamarìt.es estrão conclensad¿:s ¡ras 1l¿rbe f as 23 e 24, e sua
represenb¿ìçäo em hÍstogran¿ìs 6 nostr:ada nas I'igu::;rs 29 e 30 -

Os dados revelaln predominânc.ia do háb:iLo rornJ¡odode

caédrico, que parece ser a tendência nais comum clo cliamanLe cle

diversas reglöes do llrasil e do munclo. RessalLil-se enbretanto
a elevada percentagem de lascas (I2Z), que pode esLar re.Lacio-
nada com o tipo e meio de .transporLe do mineral OLrtro aspec-
to que se destaca é o percentual de gernina<1os (6,6? ) que, como

se verá, situa-se bem acima do percentllal verif :Lcado para as

demaís ocorrências e áreas estudadas.

Quanto a cor, observa-se a predominância do diamante
lncoLor I seguldo do castanho c.Iaro e cl<¡ am¿rre Io . A baixa poå
centagem de dfamantes de cor casCanho esculîo deve-se em parte
ao fato dos lotes analisacÌos serem constituídos por pedras ját

escolhidas. Entretanbo, ale acordo com informações dos garim
peiros locais é rara a presença. de peclr:as escur¿ìs nessa região,
predominando o dianante do tipo gema, numa relaq¡ão aproxitnada
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FtÁB r TO ---"'-

lct 1, lct I/2ct 0 , 30ct 0 , 20c1 < 0,1 rc[/\L t

Rombodo de c aé dro 2 I L2 34 36 2 94 56,

Trans icìonaf 2 6 I 11 L 2B 16,

Fr agme n to s 3 I7 20 12

Gemi n ado l 5 3 2 l.l 6

Irregular I 2 4 7 4

Oc t aed ro 3 1 I 5 3

Baltra 1 I 0

Outros I 1 0

Tot a1 3 t1 3t 4B 70 4 L67 00 ,1

TÀBELA 23 - CARACTERTZAç.ÃO DA MORFOLOGTA DO DIAI1ANTE DA REGrÃO
DE ITAR.ARÉ - JAGUARIAÍVA

TABELA 24 - CAR¿'CÎERIZAçÃO DA COR DO Dr¡\MANTll DA REGIÃO DE
ITARÀRÉ - JAGUARTÀÍ VA

-t'--prog¡ÊNcra

coR 
-.-------.-.- RIO JAGUA

RICAX'IJ 
_ ITOS VITRDE/

IT'ARÄRÉ

r(Iu> \.¿\yI-
VARÍ,ÆAGUA
RT1LfuÀ

TOTAÌ,

In ôo Lor 46 3I l0 B7 58,4

Castanho claro 10 l0 5 25 16, B

Anare l-o 6 l0 2 Iu 1.2,L

Cas tanho escuro 5 5 A l4 9,4

Ou tros l 3 I 05 3,4

Tota 1 68 59 22 .L 49 r00,1
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f'IGURa 29 - Histogramas das formas
I tararê a ,.Taguar j-aíva,

167 cr i s tais

¡¡eouÊrcn

Hlolo0ramo do lormo
(populoçöo - 167 diomontcs)

do cli.amante da reg j-ão

observaclo em um fote

f-l uo"d ""É

I ln l_-rd"Êfl

t,i. r;i

de

de

Flislogrorno do cor

(populoço-o - ì49 dionorìlc6)

T--1.t t.

FÏGUIRA 30 -- Histograma da cor do cliamante da regiãcr de f L¿lra-

ré a .Jaguarai¿ríva oÌ¡servactrl ern t¡n lote de -149 di.lrn¡1:e¡; '



de 3:2 para com o não genìo.l-óç1:ì.co. Os aspecLtrs ¡n¿rj.s c¿rract-er'Ís
ticos do diamanLe dessa r:egião est¿io ttx)s tradôs nasj Fot.osi 29 e 30.

6 .2.2 '- O dlauranLe c1a r:cg1.ão cÌc) it'ontasi l.. rr ¿ì.- .l.l) ¿.r .1. trl,

No âmbito desstr regi.ão não foj. ¡:ossível a observação
de lotes sígnificativos de dlamanl-es; para a elaltor:ação de estu
dos comparativos de f orm¿ì | cor e c¡nalidade , A nr"rioria dos ga

rimpos e ocorrências enconbrava-se coln aLÍvidade para1izada, se
ja devido a pobreza dos tlepósitos, sê ja porque a garinrptrgem vem

sendo coibida em vista clos projetos de ref lor:estarnento que es

tão sendo lmplan hados t'ra reqì,ão,

Os exemplares de diamante que tivemos; oportunidade de

observar, na ordem de du¿ì.s dezenas, apresenLavam dimensões e

qualidade inferiores às observadas em exemplares d¿r re çt.j.. ão de

Itararé -Jaguar iaÍva . Como exceção podemos citar urna lredra de

0,20 ct de hábiLo octaédrico bem pro¡rorcionado, incolor erìcon-
trado pela CPRM duranLe ar pesc¡uj.sa do moncÌìão do l"lÍrancla, em

Ibaiti, e um diamante tÍpo ba.Lla com aproximadamenLe quatro qui
lates, provenienLe de um garimpo do r:i-o das Ci.nzas sj-tuado a

montante de Tomas ina ,

6 .2 .3 - O diama.nte da região de Tr:lêmaco Bor.ba - llibar j i

No âmbi bo da áre¿r es tuclada é a regj-ão que milis; prg-

duz diamantes, exiiltindo al:é o pl:esenhe pelo nenos do:Ls gran
des garaimpos em atj.vicla¿ie, F'orarn estudadas ;.r.prox imaclarnente:22).0

pedras provenientes de diverr:s;c,s Locais. sendo 1.700 procerdent<:s

do Garimpo do Atamon. Venì \/irita do maior número rJe inf ornraçõcs
foi possivel estabelecer doi.s con juntos c1e gráf j.cos, s;en<lo um

especÍ fîlco para o d laman l-e ilc:ssc Aa.r'J.rn¡:o e ou hro , d€r rfl¿rior

abrangência, Ìncluindo os daclos de peclras da região de Tibaji.
Às prirrcipais características do diamante dessa. região estão
condensadas nas labelas 25 e 26 e nâs l':Lgu.ras 3f e 32. Por ou
i-ro laclo, as ¡'oLos 3f c 32 :i.lustrarn a-lguns aspectos desse dia
mante incluindo pedras de cliversas procedências.



FOTO 29 - Aspectos morfológicos do diamante da re
gião de ftararé. No canto inferior esquerdo,dc¡iã
exemplares de hábito transícional entre octaedro e
rombododecaedro. Os demais cristais são rombodo-
decaédricos, exibindo diferentes graus de curvatu
ra das faces.

FryIlO 30 Aspectos morfológicos do dÍamante da re
gião de rtarar,6. Diamante de hãbito octaédrtco clnõ
proporcionado no vértice. O arredondamento d¿lã
arestas e dos vértices indica já o inÍcio da bran
sição para a forma rombododecaédrica.
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TABELA 25 CARACTERIZAÇÃO DA MORTOLOGIA DO DIAMANTE DA
REGIÃO DE TELÊMACO BORBA-TIBAJI

FORI,IA / HÃBITo LOTE 1 LOTB 2 LOTE 3 TOTAL t
t Rombododecaédro 151 1.0 9 L7 3L7 62,1

2 - Octa-rombododecaédr<t 54 26 5 85 L6 ,6

3 - Octaedro 23 t9 2 44 Br6

4 - nragurentos 07 18 1 26 5r1

5 - Irregular OB 11 19 317

6 - Geminado 03 09 L2 2,3

7 - Agregado 04 01 05 lr0
8 - Outros 01 01 02 0 14

TOTAL 29r 194 25 510 ;t,t

TAB¡rr,A 26 CARACTERTZAçÃO DA
DE TELÊMACO BORBA

COR DO DIzu{ANTE DA REGIÃO
TIBÀJI

COR LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 TOTAL B

fncolor a cor perceptÍve1 130 I.15 2I 266 52,2

Castanho claro r06 47 2 I5s 30 ,4

Castanho escuro 45 23 68 l3r3
Amare Io 06 06 2 L4 2'7
Verde 04 03 07 rr3

TOTAI 29I L94 25 510 99 ,9

Procedência
Lotes 1 e 2

Lote 3

das amostras:
Diversos gar:Lmpos de
fâ, PR

Garimpo do rio Santa

T'elêmaco Borba e Ortiguei

Rosa, Tibaji, PR
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FREOUÊNClA

FIGT]RÀ 31

Hisloqromo do lormo
(populoçõo - 5lO diomodes)

formas do diamante da região de

Tibajj- observado em um lote de

Hislogronro do cor

(po{l¡loçõo - 510 diomontee}

Histogramas das

Telêmaco Borba e

5I0 pedras.

ño
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-.ooto
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FCII¡O 31 Diamantes da região de Telêmaco Borba, PR. Observa
se grande variedade de formas e cor, destacando-se
no canto inferior direito um carbonado com Irl.Oct.

Diamantes da regiã<> de Telêntaco Bor:ba, PR. ()bser:v¿t
se grande var:ieãac}: de formas e de cores, incluir¡clõ
um diamante esve:rcle¿rdo e oub.ro amareLo canário. No
canto esquerclo clestaca-se um agregado policrist¿tlj-
no com f ,-SO ct. O cliamante <le hábito cúbico (se-
gundo exemplar da esquerda perra direit-a, ao al.tc¡)é
procedente do triângulo mineiro e apresenta fei-
ções ì^ront rlistint'.s clc r-lj-ament-c cJa reoião estutJ.¿rcla.
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com relação especÍfica ao gari-mpo do Atamonr os da
dos relativos à morfologia e cor dos diamantes encontram-se
nas tabelas 27 e 29, enquanto que sua representação gráfica
através dos histogramas de frequênc:La encontram-se nas figuras 33 e 34.

No que se refere ao tan¿rnho médlo do cliamarrte dessaregião, observa-se a predominãncia de pedras .,e pequenas di
mensões, conforme constatado através da pesagem individuar de
219 diamantes procedentes de garimpos diversos. A Figura 35mostra a cufva de distribuição de peso obtida com base naquela pesagem, destacando-se que a mesma não apresenta uma distribuição normal. Esse comportamento pode ser expri_cado tantopor se tratar d.e pedras provenientes de diferentes l0cais.
como tambén pelo fato de que muitos lotes estudados 

"ão "orr'"tituÍdos por pedras já escolhidas, descaracterizando assim opadrão normal de distribuição.

L32



TAtsEr,,ð, 27 - CAR.CCTERI ZAçÂ.O DA MOR!-OLOGTA DO DIAMÀNTÐ DO GÄ

RIMPO DO ATAI\ION, TELÊMACO BORI]A, PR.

HÁet ro ¡,t ú¡.rr no
DE PEDRAS

P ORCE NT,\GEM

Rombododecaédrico 1.033 60,76

oc ta- rombodode caé dr i co 270 r5,88

frregular 209 L2 ,29

FragNent ado s t00 5, Bô

oc taé dr i cos 52 3.06

Cúb i co-pi r ami dado 22 I ?O

Gemi n ado t0 0,59

Agre gado s 4 0,06

1'OTl\L I.700 )9,99

TA.BELA 2B - CARACTERT ZAçÃO DA COR DO DTAMANTE DO GÀRIMPO DO

AT¡\MON, TELÊMACO BOIìBA, PR.

corì N Ü¡III RO
l)li: l¡lrll.)lì^fi

9 30

t) O tt(l t!;l{'l'1\(,1|ilv1

Incolor a cor percepbível 51 ,94

Caslanho claro 345 27,50

Castanho escuro 138 8,60

Amarel-o 122 1,60

Verde 7o 4 ,36

TOTAL 1.605 100,00



¡íslogrorno do lormo
(ooDulocðo - lTOO diûnonlcs)

EfGI¡RA 33 - Histograma das formas do diamante tlo garimpo do

Atamon, observado em um lote de 1700 pedrae; .

¡neouÊtcn

llrslog¡ofno do cor

(popûloço-o -1605 dlornûrle6)

F.IGUIìA 34 - Ilistograma clas cores do dlamante do garimpo do

Atamon, observado em um lote de 1605 dÍamantes.

Lt_ ,



Frequãncío
(%)l

I

I

I

I

I
I

ao l-
i
I
I

I

I

i

__l

I

I

I

I
I

zoI
I

I

I

I

I

þl-

FIG!'RÃ 35 - C-,.irva ce oist.:i¡uição do ileso Jo Jiar¡antê cra ::egião cie Tei-êinaco ÈÕrbâ - liba j i, cie
terminada a par'.ir c1e vários loies 'Lotai-izari,fo 2i9 pedr-as previamerlte cìassifica
d.as, proceientes de garimpos di\-ersos. Apesar oe ceitas frãções granulonStricas eE
tarem parciaimente representadâs, obsel:va-se que a moda predomj-nanie si-,.-ua-se en
torno de 10 pontos.
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7 - ECONOMIA MINERAL DO DTÀMANTE

De acordo com a legj-s-Lação tìjinel:arj a vj-genle c:m norjso piìj_sj

e cuja írltim,e regu larnentaç ãro da La de 19 6 B, o diamante pode ser
enquadrado em duas caLr:gorias de bens nrinerais, Corno gena, o
diamante é enquadrado tìa classe VI, que incl-ui todas as subs
tâncias tratadas comerci¿Lfmenle como ,'pedras pr:eciosas e) orna
mentais", sendo sujeitas a normas especÍficas ale exploração,
tributação e comerciaLização. Como matéria prirna ilrdustr:Ltr1, o
dìamante 6 enquadrado na cf asse VII, clue incluj. uma cf rande v ¿:L

riedade de bens mj-nerais utilizados na indústri.a, cotìl pot.tca ou
nenhuma transformação. Tambêm aqui as atividades a eles rela
cionadas são regidas por normas e especificações próprias,e cu
ja tendência é de se aprimorarem, visando o âtendi¡tento de um
mercado cada vez ma.is exigente.

Durante muitos séculos, cÌesde a sua c-lescoberta na
antÍgui<1ade, o diamante foi utitizado quase que exclusivantente
como material- de adorno e corno slmbol¡ de disti.nção sr¡c j.¿r1.. .fá
na modernidade, sem perder o prestigio e vafor como material,
de ornamentação, o diamante veio conquisl-ando emprego cr€rscen
te etn diversos setores cta indústria e da c1ência, a ponLo cle
ho je, o consumo pet, cay:i l:tt de cliamante estar incluído entre
os indicadores do grau de de s;envolvi¡ne nto indust:riaf er de so
fistlcação Lecnológica de urn¿r nação.

Àtualmente, o comércio ¡nuncl j.al de cliamarnte:;, t.anto
do tipo gema como do t.ipo j-ndústria, í: uln dos ma:ir; organizaclos
que se conhece, envolvendo uma produção anual da orclem cle
90.000.000 de quilates, com um volurne de negócios superior a
três b1lhões de dófares.

7.1 - Histórlco d.o <lf amanLe

A palavra dialnante tem suarã raÍzes no vocábu.l-o gre
go .).¿'){?//1,:t rì que forueceu ao i.aL-.j-m os ad jeL j,voÉr q.rlatnuo e q¡.hatt,t.ttLt.

??¿¿.e , posteriornente apLicado ao mi¡reral na f orma clo subs L.anti
vo adarnantae, O vocábuLo ad.antas aparece pe],a primei ra vez na
Iiteratura, nos escril-os cìo poeta grego Uesiodo, no sóculo
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Vf II A.C., sendo então ¿ìpl.ic¿rdo exc.llijjÍvamet.ìt€:r ¿ro fe);rl:o, f)orsuas qualidades de resistência e tenacidade (T,enzen 19g0).
Sentido s:imil.¡r ,lel :reslst.ê¡cia 6 t¿lmbón a Lril¡uÍ,clo

ao termo hebreu Yc¿halom o qu¿ì1 clesig ava uma cl¿rs cloze peclras
que adornavan o peitoral. do suno sacerdote Aarão, e consjidera
do por alguns h-istori¿rclores coÌìì() correspondent.e ao di¿ìmante.
contra essa hlpótese, ou.tros historiadores r-enrbranr a ver:são de
que as referidas pedr:rs apresentariarn inscrições clas respecti
vas t.ribos de Tsrael e que a gravação sobre dj.aÍtani:es só foi
conseguida [ìuitos mifênios mais tarde, não devendo poJ-s, o refe
rido termo corresponder ao rf iama¡rte (Ilosch & Mones Igl g) .

Na fndia, onde o dia¡Lrante foi descoberto e cle onde
deve Ler procedi<ìo qualquer pedra que tenha ch.egado às mãos cìe
antigos sobe,ran.os ou sacerdotes, ele era l_rataclo conto ',;L jóia
por excelência". Atrav6s d.e manuscritos antigos como o Artha
SctstT.a de Kauti]-ya (sécul.o ,tV A.C. ) , sabe-se que o comércÍo de
diamantes e pedras preclosas era uma atividade intensa e sujel
ta a taxações regulares na época. O tl:atado de Kautily¿ì cons
titui, até o presente, o ma:i.s antigo e prec j. so d.ocument:o sobre
o conhecimento do dianante tla antiguÍdade. De acordo con o nes
mo, a jóia 'por excerênci.aÍ devia possuir ,,seis vért-.ices, oito
lados iguais e nuj.tos planos; , d.oze ares Las retas e af i;rc1eLs, cla
ridade, transparênci.a, fulgor e cleverj.a j-lunìj-nall o ospaç:o com
as cor:es do arco iris, Essa descrição corres;pon,:1e <1e f oï:ma bas
tar1 Le precisa à de um octae(lro de di;¡¡rante.

No século IV À.C" Al-exandre Magno csL:c,rÌdcu o _l nrpé
r1-o gr:cc1o ai:ó . orl.c'Lc:, crrr:c.¡nrrtJo a {r¿rzc!r :L¡rcurr.;iir:s r;.r:rrcr ¿ì

fndÌa. E prováve] que nessa ocasiåo seus lìomens tenh¿¡m tj.do o
conhecimento do diamantef qrle ent:retarrto, rrão se popularizou
entre os grego s .

E difíci] preciserr cotno o cliamante c.l]egou ao cônhe
cimento dos romanos, se atrervés dos gregos (mas entt:e estes o
diamante não se popurarizou), ou se atravós de incursões dos
pr6prios romanos em porhos cìo leste e sul do luiediLerrârìeo, ()!
de entraranì em contaÈo conÌ t_ribos de colnerciantes nômacles. pa
ra todos os ef ei.tos, existem regisLros de que no sécu.Lo II A.C.
oË romanos já utilizavan o c{íanante coÍto peclta ou ilìstrumento
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e gravação, em substituição a.o co:rínclon. Desta :forma, sua. clifu
são pelo Ocidente e o reconhecimento cle suas qu.rJ-iclades d.e du
reza, deran ensejo a associaç;ão de:f initiva c1o vocábuIo ad.anas ao
referido mineraf. Contudo, ê somenLe rLo prinniro sócul-o da ¡jra
Cristã, na monumenLal obra de l.listór:La blatural de I,lj-nío o Ve

lho , que o diamante aparec:e com identirlad.e próprJ a e em pos i
ção de destaque com relação às demais; pedras prec:iosas (Lenzen
19Bo ) .

7. t.I - O conércio de clialìtarrtes n;r antiguicla.de

Existen poucas informações sobre o con6rcio cle clia
antes na anLiguidade. As fontes são escassas o há lcrngos pc

rÍodos da história sem qu.rlquer Lipo c1e .inforrnação.

Os registros dos lapi<1ärios hindus (sécufos LV À.C.
a VI D.C.) revefam que os principais ccntros dc conrcrcial.iza
ção do diamante situavam-se no golfo de Cambay, na cost.ì cle Ka
linga e na planÍcie do Ganges / cotìsiderando a especial situa
ção do rio Ganges, algun:i historÍ¿L<lorr::s conjeturam sobre a exis
tência de uma primitiva rota comeïci¿rl con o oesi (:e, atravês do
Punjab (norte da fndia) , Já a existênci.a de uma roL.a coinercíal
marÍt.ima é su.gerícla por um docunrento anônj,rno clo ¡;ócuLo .l , o Iré
r:íplo do Mar EtUbreo, o qual aporrt-a cìoi.s porl-os marítj-mos farnc;

sos pelo comércicl de diarnantes, situa.dos no sud<Lr::s t_e õlaL fndia.
en local correspondr:nte ¿ìs atuals cìdildes de N:Ll.eshv;ar (r Bac¿Ì
re (Lenzen l9B0).

ilo decorr:er dc¡ s;õ:cuf O l.l::l: / os chtnel;es .jst¿rbel-ece
ram co¡nércio coìlt os h1-ncl.rs, Lomando conlìecimen Lo clo di¿ltnàrìte .

Uma observação sobre esse mineral apa::ece no Inoenl;ã.z,io d.as Cu

riosídades das Províncias do SuL no Nan Chou-i Wu-l(i (270 D,C.ì
Também em manuscritos chineses do século V o diamante é c itado
como proveniente do Lester (Impérj.o Bj-zanLino) , rLenuncia¡rdo jâ
grande movimentação comercial da gema.

Entre o séculc, VI e o século Xf l.I não existem
tros sobre o comêrc j-o cle d j-aïì¿ìntes . Acrecl j- t-a-ser quo por
época apenas pequena parte dos diamanLes produzidor; na
chegaram ató a Europa. Os árabes e os persas que detinh¿Ùn

re g r,_s_

essa
f nclia
omo
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nopól-io do transpor be poi: cal:av¿ìrì¿ts ao longo r:l¿l r:o La para o o
cidente¡ cleixavam com os soberanosj rlos locais por oncle passa
vam, as melhores pedras que eram comerc_ial. j.zadas.. ÌJo iní
cio do século XIIf, com o t6rmino da euarl_a Cruzarja, o estado
independenl-e de Veneza l:estabelece contato coÌì o orj-€)nte atra
vés de portos árabes no mecliter:râ¡reo. Veneza pa:ssa a conhrofar
o comérc j-o e a distribuÍ ção do di.am.tnte na ltul:opà, ln"rnf-en.clo es
sa posição por mais de cto-is séculos, atê ;r descoberta clo cami
nLro marÍ Lim.) para as f nrli.rs, por Vasco da c.tm¿l em f 498 (.Lenzen
l9E0).

'7 .I.2 - A indústría <le J_apidação

Até o início do século XIV o cliam¿rn1:e era. conheci
do na Europa apenas na foima bruta. A raridade da gema, iì cren
ça de que, corn 6ua quebra eram perdiclas as rtru;t.Li.derdes miigicas
a e 1è... atribuidas et, plincípalmetìte, ;Ls dÌ f icul.d¿rde¡s mate¡r j-a j.s
da época, contrÍbuíram para zr narnuterrr;ão cless€: estado cle conhe
cimento. Entretanto, a Lécnica de cli.vagonr ,j á era conh<:cj,da pe
f os h indus e tnesmo os ror[,:ìnos; conireci.¿rnL f orma:; F,r:i.¡n:i. t_ ir¡¿rs; c]e

poliment-o do di anante .

Cìs nltrrlorosc)s ¿ìuL.Oj:es que, cotn Loclo o r::igoi: h j.stítri
co, tentaram estabelecel as oríc¡ens des mótodos de pol. j,nìentos

e lap:Ldação do clíamante. são lLnân j,mes em consicJerar que o pïj_
tneiro disco par;r poJ_ j_menbo ¡iutrgj Lr em Veneza no ¿l tlo ctcr 1.130
(Bosch & lvlones 1.978). Já a figura de Lcris de lle:rquen (t,oilewijk

Van Berquell) , a quem muit-os al_ribuiern a invenção cìo métoclo de
corte e lapÍdação do dj-am¿rnte (1476) , parece nunca te.r existi
do e a história soa como fenda inventada por um joalheiro ori
ginário de Bruges, com a inLençã.o de promover o nome de sua fa
mília no meio comercial diamantár.io da época. De qual.quer for
ma o es tudo da evolução das formas de: lapidação do diamante
permite concfuir que no inici.o do sécu.lo XV a técnica <fe desbas
tar o diamante já era conhecicl.r dos principais cent.ros europeus
de lapidação.

Durante os sóculos XV e XVI 1: iguran c:orno cen trc¡s l¿L

pidadores de importância r::conômj-ca p¿r:r:is; (L441) , l\nLl:<ì r <¡ s (.1.482)
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e Lyon (1479) , a1én de ÀntuérpÍa e Frankfurt, que atõ: o ínÍ
cio do século XVII disputar.am a primazia de principa_L centro
europeu de lapidação. Eln t63l Fr¿ì.nk.f urt conl-ava com lif la.pida
dores regisLrados enquanto l\ntuérpia possuia L64. Enttretanto
as guerras e persiguições religíosas gue se ínsi:alavam na Eu
ropa, forçou a emigraçãr> de nuj Los êspe(:ial.i.stas e nec¡ociant.es
c1e c1l.¿rnr¿rnLes dacluelas c:Lclacì.e l:; , p¿U:¿t ,Antsj Lc.rclã, r,;ur:<¡ j rrdo ¿rss j-m

um novo centro muito forte de comércio e lapidação.

IIN vj.sta clo crescilnenLo d¿t indúsLria de J.;r¡::i.c1ação
em Alnsterdã, os holancler:;es l-entar¿rm corrseguir sup.rimc)nto pr:ó
prio de diamantes brul-os, cujo monopóli.o era <¡xercido l)or Lis
boa. Através da Companhia I{ol-andesa clas lndias Orien L.a_Ls , ten
taram infrutí feramen te em f60B a ilha de tsorn<lo/ cuja peguena
produção era úestinada ii china. Elnt 161.5 tentar¿lÍt tambéln sem
sucesso a costa de Coromandel, no sudeste da linclia, er l_.ranc]o
aí em disputa com os poutugueses ¿Lte! meados desse mesmcl sécu
lo (Ienzerr 1980).

A partir de então os inter:c¿sses cle l)ol:blrgal na fl
dia ditni¡ruem e os lrol¿rncleses exercenì um Ltr:eve monclpcilic: clo
comêrcio d.e diamantes (1.650-1670). tlo final do sécul.t> XV:tII a
Ingl-ateLra se i.rnpõe corno potênci-a mar:Íti.ma ilorni'a'clo, on l_re
outros, o Ììerc.ìdo cle d j.a.uta¡lbes . Como resu]. tado ¡ Loncì.resj Lafr!
damente adquire a posiçã.o de prlncip;r.L centro europeu cle co
nércio de diamanLes.

Com a descoberta dÕ diamanbe no Br,asì.]., no j.nício
do sécufo XVIII I grancles quant:i,d.ades cle pedras couleç:¿f,r¿trt a
chegar à Europa, f azenclo corn que seu preço caÍsse em 25?;" Lis
boa volta a liderar o mercacfo de pedras brutas, ac<>rnp;rrrh ada
por Londres, que se lìenef :Lc:i.a da.s estreitas re1_ações c:orner
cia.is com Portugal Ä queda no preço do di¿ìntanl_e bruj:o ¡ contu
do não influenciou o da peclra lapidacla, indicanclc já a exis
tôncia de uma forte estl:utul:a no contro.Le do pi:eço do cliamarr
te traba.f hado.

Novo impac.bo nessc) nercado Ocorre após a detscol:erta
oo diamante Da l3ahia (1844-1.845) , (3sLirnando-se que errLre 165f
e 1456 chegaranr à Europa ite 150 a 250.000 quila t_eslarn d.e p_e_

dras brutas. Os preços d,:rs ¡re<1ras .Lapicladas são, cont:ucio, m¿ìn
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tidos estáveis graças ao controle dor; lapl,dãr:i.c¡s ile Lorìdl:es e
de Antuérpia.

No finaL clo sõcul<¡ XJ.X e irr.icj.o d.) Slõculo XX/ c(rrn
a descoberta dos grzrndes caml)orj diam¿urLífer<¡s cìa Ãf rj_ca. clo
Sul, a história do comérclo e uso do dj.amanbe assume novos ru
¡nos. .Londres se cons<¡l- j.d¿r no monc>póf i.<> do c()mól:c;¡-o ilè tr>r:<Jra
bruta, o dj.amante passa a ter unta apl.icação industriitl j.nten
sa e surgem padronizaçõcs e especificações ríç1j.das, tornan(lo
o co¡rõrcio desser nriner¿rr- um dos maj.s o:rganizados c¡ue se (:onhe
ce.

7.2 - produção atuaÌ de dj-amantes

Qualquer tentativa de se monl-ar uma tabela precisa
da produção global- de dlanantes esÌ:arra em duas grandes difi
culdades. Em primeiro l-ugar, .L.alvez ¡ror razões estral:égicas,
muitos paises tem deixado d.e apresentar seLls dados de prod.u
ção, ou então publicam-nos apenäs algum lempo após o término
do período a que se referem. Ä outra di f iculcl¿¡r-lc: rcsidc no fa
to de ser pïaticarûe'tc' ir'possível. estirnar:-rie a qranbi,cla(le cre
diamante minerado clanclestinatÌente. Como exemp_Los exbremos po
demos mencionar o caso d¿r União Sovj.ética, cujas estatist.icas
só raramenLe são publicaclas, (: o BraÉjil., oncle lTrer:;mr) ¡ts pLlb.L.i
cações oficiais apreseÌlL,ltì dados Lão (i j.$cr:efr¡ìn1:cr[j cle uìn ano
para outro ' que sugerem a f arta de con L.rol.e cla rea]-idade rnine
rária do paÍs.

À fonhe rnais conf j ável e aÍtp.I.lmcnLe utj.l_ j,z¿rcla por
àquel-es que se dedicam a econom:La mineral , ê o ti/inerctl s r ect,
Bool<, publicado peto Blrreau of Mj.nes (U.S,Dept.ojE the Interio:J.:
De acordo com essa publicação a produção mundial. de d:i.amarrLes
naturais em 1986 situou-se em torno de 9l milhões de qui.J_ates,
cabendo ao conl-inenLe äf ricano 54? dac¡uele monL.ante.

A Tabela 29 apresenta uma sõrie histór.ica cle d.e z
anos da produção mundj,a.l_ dc: ¿l j.ilnante s (_l 977-lgg6) , onck: se ob
serv¿r urìr crcsclìncrììLo ¿ì(.:énl,Lra¿Lo rros ú11:ittros c1.rìco alnos. o gr:¿)rt-

de incremento observado em t986 (t 4O?) deve-se ao início
operacional das grancies jerzictas recém d.escobertas no rÌoroes be
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Î-]-BEÍ=A 29 - PRoDUÇÃo ¡iilNDlÀL DE DrAj\LANTgs \lATURArs ìio ?ERio,--o r9j7 - i986 (x loccct)
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dâ AustráIia, que col.ocararn esse país como primeiro pl:odutor
individual do mundo.

Na Figura 36 encontra-se representada a curva da
produção nund.ial d.e dlamantes, com rìerdos compa:rat.ivos cla Àus
trália e do Brasj-L. É cleseacável no referido grâfic.o, a in
signif icância da produção brasi J.eir,r no contex Lo nundi.¿tl. cla

produção de d.iamantes.

7.3 - Conércio e cc¡nsunto atua:Ls

. A base da atual. estrutura do comércio de cliamantes
surgiu em 1930 com a criação da Dia¡nond Corpoz,ation. Essa
corporação, organizada e cont.rol¿rda por empresas d.e mineração
do Grupo De Beersf visava controlar a produção das minas sul
africanas e eventualmente comprar o excedent.e dzr produ,;ãorcom
a finalidade de manter: r.rma estabj.lidade de preços e cle merca-
do. O notável- crescimetìto dessa orr;anização e a associação
subsequente rfe novas empresas produtores e de comércio de dia
mantes favoreceu a estruturação subsequente da D.ta¡nond pro
ducers Assoc'iation , a I)í,rztrtoncl I,t'adr¿ e oubratj, hojr¡ subordi-
¡radas a um sistema maio¡: conhecido como Cen-Lt"ctL SeLLing Orgc¿

nization (CSO) .

Atê 1980 a CSO controfava de 80 a 85? da pr:odução
mundial de diamanhes brutos, a quaÌ, ap6s unra rigorosa classi
ficação d.e acordo com tamanho, forma, cor, incl.usões e outras
especificações t.écnicas é estocada ou coloc¿rda no mercado
através de suas empresas associadas. Os c1j-am¿url-es genrológi-
cos, classif icados enì mais d.e duas nj_1 cateçfol:i¿rs são comer-
cializados através da Diantond Purchasirtg and !,nading }onpanu
enquanto que os diamantes destinados a uso j.nilustr:i¿rl são co-
mercializados através da Divisão de Diamantes Industl:i¿ris da
De Beers.

7. 3. l- - Diamantes gemolóc¡icos

O diamante tle qualidade genrc>.1.ó9i.ca, represenL¿ì uma
parcela significativa no comércio mundial de dj-amantes pols
ainda que produz j-do em quanhì-dades inferiores ao ilimante in-
dustrial , seu preço final após lapida<lo, chega em m6dia ¿r ser
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EIIGuRA, 36 - Evolução da procução nundial d.e diamantes
thões 

-de quilatesi. A Austrãlia, que até
países proóutores de diamantes, 6 hoje o
brasil-eira oscila entre meio e hum milhão
vel na escala da figura. Fonte: I"linerals

eroouçIo nurorlt

naturais, no periodo 1976 - 1986 (en n!
1930 não fígurãva nas estatísticas ooã
maior produtor j-ndívidual. A produção
de quilates/ano, não sendo representá

Year Book.



20 vezes superior ao preço do diamante industrial (I-enzen 19B0) .

Atualmente, o comércio mundial- de diamantes lapidados está
centralizado nas cidades de l.tntuérpia, Tel-Avj.v r: Ilombay t ob-
servando-se ainda o surglmento de outrros cenLros de im¡rortãn
cia crescente,

,A cid¿tc1cl de ÀtrLLrór:1t;i.¿r é c¡ Lrraj-<¡.ì: centJ:o cle .l,a¡>j-ctação

da Europa, produzì-ndo cerca ile 70? dr¡ d.ianante lapidado no
mundo e possuindo quatro bolsas para o comércio de di¿rmantes. O

fomento para o desenvolviment,o da. indúst.ria de lapid.rç2io, o
controle e o estabelecimento de padrões é exercido pe:Ia 1\DB

(Àtrtwe rpf e DiamanL. Bewerl<ersbond) .

Tet-Aviv surgiu após a Segunda cuerra l4undial., com

a migração de especialistas e artesãos judeus pat:a o récem
criado Estado de Israel. Tef-Aviv vem se impondo no mer.cado
de pedras lapidadas, por ter Íntroduzido a produção padroniza
da em série. o que barateia a montagem final de jóias em esca
Ia industrial , Possui duas bolsas para comércio de gemas, a

Diamond Exchange (1968) e a DLqar (.L975) , duas ¡rublj-cações cs-

pecializadas bimensais, o Ia.halon eo.lsrAeL Diamonds. Em I976
foi crÍado o Instituto Genrológico, com funções de pesquisar no

vos mercados de gelnas, fomenLar a inilústria inl,erna e forne
cer certificado de gemas.

Bombay é o terceiro centro de ímporLância após A4

tuérpia e TeI-Aviv. A indústria cìe lapJ^dação de Bombary desen
volveu-se graças ao menor custo d¿r mäo de obra, compararJa a

da Europa e Isrîaef , sencl<> ainda caÍ¿lc te:rlzado ;:>c.r:r IapJ-dar di¿r
mantes de baixa qualidadcl provenient-es do próprio Pais e do

exterior. Possui uma bolsa para comércio de diamantes.

Outros centros de inrportância enrergente são Nova

Iorque, a qual vem especj-alizando-se na lapidação de pedras
grandes, e ldar-obers Ler,ri, que também está introduzindo linhas
de lapidação em série. llÌìtre os centros estagnados ou em de-
cadência, encontram-se Londres e 1\¡rsLerdã. nm Ler¡nos de coq
sumo de diamanbes lapidados o maior: mercado são os Estados
Unidos (523), seguidos do Japão (22?;) e Alemanha Oc.idental (7?).



7 .3.2 - Dianantes industriais

Até a década de f960. o corte de vidro foi a ,maj-s

importante aplicação industrial do diamante não obstante ter
surgido em Ì8I9, na Inglaterra, o primeiro registro de paten
Le para sua utilização em f iàcleiras (Chan<ìler. f964). A sol
dagem com brocas diamantadas foi desenvol_vlda entre lg62 a
1864, durante a perfuração do Lunel sob o Monte Ceni.s, nos
Alpes e na mestna época vcrj.fi.cou-se a possibilidade de corrs_
truir ferramentas diarnantadas pafa corte e po-L;lmento tle me-
tais.

Os primeiros Llsos industriais do dÍamante fo:ram mui
to limitados pelo alto custo da rnatéria pr:ima, c1e moclo que
foi somente após a descoberta clos grandes dep6sitos de diaman
ter da Á,f rica clo SuJ_, na década de 1970, que a Europa e os Esta
dos Unidos puderam dispor de quantidades suficientes de dia-
mantes, a baÍxo cìisto, para o de senvo l-vimento desse ramo in_
dustrial .

Em princÍpio todo o dianante serve pat a a indústria,
não existindo uma definição rígida c1e quando um d:Lamante dei
xa de Ler qualidade gemoJ.ógica e ÌJassa a ser cJ.assif j- c¡rclo co-
no industrial-. ¡ìntretat'Ìto, o bort, o car]:onarfo e o díamante
baffa nunca apresentam valor como gema.

Os Estados Urìj-d.os são, de longe, o rn¿rjo:r conJjurnÍdor
de diamantes industrials, tendo esse consumo atingldo em 1979
o nìontante de 37,9 rnilhões de qui.lates (Baski:r f9B0). Os prin
cipais setores responsåveis por essa demanda r;ão o de equipa-
mentos de transporte, ferramentar.ia, abrasivos, mJ_nerar;ão e a
indirstria de cons L.rução.

A utilização do diamante pelos diversos setores in
dustriais é feÍta de fo::ma a tirar: ¡nelhor proveito de suas ca
racterÍsticas naturals. l:ara coroari de sond.agen, por exemplo,
são recomendados diamantes com forma arred.ondadâs romb<¡d.od.e -
caédricas ou octaédricari, porque suportam maior pressã<¡. para
ferramentas de corte e fresadeirae; s;ão desejáveis di¿rmantes
com arestas afiadas e com pontas ;rgudas sendo preferíd<¡ o dia
mante de lìábiLo octaédrico de faces planas. llara fiadeiras
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são exlgldos diamantes clalos,Ique permibenr a i-nspeção vi.sual
do interior da pedra. O borL., o <:arl:onatr: e as L¡allas são uL.i
lizadas pr:Lncipalmente ccrmo abrãs;:Lvos, rLoí,dos ou na fo.rma de
pó.

7.4 - Produção bras:Llc.r j.ra <fo diilm¿lntcs

Uma das principais caracterÍsticas do setor mineral
br:asileiro, especiaÌmente daqueles l:ens mlneraJ.s cr,rja produ

ção esbá pulverizada através de um grarrde número cle ¡:roduto
res, são as oscilações apresentaclas ano a ano nos Ítens refe
rentes a produção, comercialização e consumo d.esses mesmos

bens. Esse aspecto pode ser observado taÌl Lo enl-re as substân
cais ¡rinerais de balxo valor unit-ário, como areias, argilas e

outros nineraÍs indusirriais, como tarnbém entre aquelas de al
to valor unitári<.¡, como o .ouro / as ¡:r:dras cor¿rcl¿ts e o diaman

No caso especÍf ico do dj.¿r¡nante ¡ our:o e ¡:edr:as pr 
_e_

ciosas, contribui para €)ssa sit-uação a. estruLLlr'¿ì produLiva
dos garinpos, em grande parte exercida. ilegaJ,tnente e sem o rnÍ

nimo amparo técnì.co, oncle se expl.j.cam as bruscas r.Jue das de

produção ou então o desvio da mesma através dc¡ um comércio
clandestino.

Dessa forma a montagem tle quadr:os es t.atllst:i.cos de

produção, bem como a eLeboração de análises mais profund,rs so
bre a nossa reai- potencj.alidade e dJ-sponibilÍdade para comér
cÍo, esbarr:am invari ave 1men Le em val-ores de g::ande os<;:il.ação
e de pouca consis Lônc.Lâ. Na 'Iabela -ì0 estão rel-ac;Lonados os
principais Ítens que :Lntegram o conhecimento <¡f iciaf d¿rs re
servas, pr:odução e cornerciafização clc> diarnante no Bras j-1, cons
tituindo uma série hist.órica dos úIh.irnos dez ¿rnos de dados
dlsponf vels . A anál j-se dersses dados nrr>s l-r¿r que para .r lna:Loria
dos ítens considerado*; não existe un ¡:adrão de comporl:arnento
regula.r. com rei,aÇão ¿rs reservas, Þor .exem¡.>1o, não se observa
uma relação ló9ica enl-rc as variaçõe'r; anuais j.nclicatlas d,: mi

nério bruto e diamante c:ont j.do. RaciocÍnio si,ntiJ,ar pode ser
aplicado para os ítens referentes a titufos em vígo:: e niintero

de minas em atividade cujas variações parecem antes :i-nrlicar
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TÃBET,A 30 _ DADOS RELATIVOS A RESERVAS, PRODUçÃO E COMÉRCIO DE DIAMANTES NO BR.ASIL.

N
197 l

BRUTO

- I nnn-3

I91E

RE SE RVAS

L9 j9

2'7 0 .'t 4L

CCNTIDO

x 1000ct

73.16r

I qql

40 .029

L982

2.144

P RODUçÃO

x l-000ct

61 .6L3

i983

980

-4q {Á l

1.653

134.369

64,64

L9 85

TfTULOS

EM VIGOR

I72-971

650

85,80

L986

1.3t0

Li 4.593

obs. : l)

2\

)j

83 ,L7

2.847

4L6.936

158.20

33

MINAS EM

ATIVI DADE

3.505

443.342

28

]'35,94

A partir de 1980, os dad.os oe procução incluem a produção dos garinoos.

Os dados de exportação abrangem ciãmantes giena e indúst::ia.

os oad.os de importação refere¡n-se :os i-ipos incústria e pó.

4.598
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2r2,04
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2L
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20

L¿2, OJ

2C

L9
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389,28
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23

-ì0

1. 051

20
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2 .082

4 .259

16

33
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5.203

l6

2.442

L q) a

L5

7.f15

L1

4.677

3-562

tr,1 l

73 .7 46

4.398
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dificuldades técnicas n,) t.r'allamènto e t:ecuperaçäo das infor:ma

ções do que uma reaf oscilação das atividades minerárias. Es

se fato pode ser documentâdo na regi.ão de Te.Iêm.rco Borba/ efit

I986, onde um únl,co garitnpo (Àtamr>r'r) ¡rt:oduzi.u .1..600 qul.:l.at.esl

de diamante. Entretanto, segundos d¿Ldos oficíais do DN.PM, to
do o estado produziu ness;e mesmo ¿ìno a[)enas 737 qui.-Late:; de

clianr¿rnt.e. I.,ev¿ìnclo enì contì.il qr.rc ef;sc f ¿r t--o f oi ol:rse rva.<1c-r ()ln urníì

região produtiva de fácil. acesso, imagina-se quão deficiente
d.evem ser as informações referentes a produção em áreas de

nais difíci1 acesso.

Com relação ao comõrcio, a Tetl:eJ-a 30 rnostr¿ì clara
mente oscilações consideráveis em relação ao valores de expor
tação. Torna-se dif íciI f azer: qualquer in L:er¡':r:e La ç ão de ssas
f tutuações, que em cer:l,os casos v¿¡r:ianr ató 10 vezes cotno de

J.9 B2 para I983 . No caso s;eçIu j.nte o val.or, inexpl í caveltnente ,

sobe 40 vezes. Com relaçãr> asì inp()rtações, obser:varn*se valores
constanLes ind:Lcarrdo esL¿rbiÌi.dade: d¿:. nossa demarrd,a i¡11-t:rna.
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I - CONSTDERÀçõI]S SOBRE A ORTGEIq DO DrÄMÀNTn DO T'rBAJr

Âs ocorrências d.iamantíferas da regj.ão sul de São

Paul-o e nord.este paranaense são at6 o momento as maj-s meridlo
nais do conl-inente sul- americ.rnò. l.lnt¡:et¿urto, apesar de se si tuarem
numa região econornicamente ben clesenvolvida' pouco ten sido
registrado a respeito tlo di¿Lmante cless;a área, sobre a 1:roc1ução dos

garimpos e o achado de pedras de grande porte.

Ðsse d j-amanto veln senclo explorado cle mr¡ ck; i nl-erml

tente desde meados do :;óculo pass;ado, gera.Lmoúte abr:avês de

garimpos isolados ou empresas de pequeno porte, ocorrendo p_e-

ríodos de lnaior ou menor atl.viclaile explorzrtó.ri.â. Den b]:o des se

conl-exto a princÍpal fzrse explorabiirj.a ocorreu n¿: d6c¿rda cle

1930, época em que surgiram algumas referências sobre os ga

rimpos da regíão (Oppenheim f936, Bastos 1936, Paclleco 1.927) .

Atualmente ainda existenr garinpos ()sparsos ern toda a Ílrea,sem
exibirem, contudo, o potencÍal de olrtros cent:r'os produtores
como lltinas Gerais, Mato Grosso e Bahia., principal-mente.

A origem desse diamanLe tem sido motivo de contro
vérsia ao fongo dos tempos. Um dos primej"ros pes(Iuisadores a

discutlr o assunl-o foi oppenheim (19116) clue, j.nf Ìuenci¿tdo pe

Ias idéias filosóficas de Guimarães (1932) a respeito do dia
mante da região de Diaman'birra (I'4G) ' relacionou a origem do

dÍamante do 'Iibaji à rochas ácidas localízad¿rs a l<>sÈe da re
gíão.

Outra linh¿ì de L:rabalho, voJ.tada ao es t:ucio das 1n

clusões en dlamanLes ¡, most.r()u (lue orj mirrera:isi ¿rss;ociador; ao

diamante do Tiba j j., olivina (f o::Ëter::Lta) , grzrnad;L (pír'opo) e

o próprio cliamanl-e (Sviserr: 1919 al, Eião os lnesmos descl::Ltos na

Á.frica e na Sibéri.a pa.ra ori dj.amantes procedentes de ÌlimÌ¡er
litos, afastan<lo, poi.s a pos s:il: i liclatle cle sua associaçác> com

rochas ácidas.

o principal prob.Lema, ent:r()tanto' rlão consiste em

saber em que tipo de rocha o cliamanl:e tenh.ì,se formado, mas

sim em d.eterminar o posi ciortamcìrlto geográf ico e tentporal- das

fontes pr:imárias, responsáveis por sua dispersão na regjão' A

inexisi:ência cle trabaliros sistemáticos de prospec,çâo explica
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o grau de des conhecimelt bo dessa ¡>rovÍncia, fato aliás esLendi
do às demais áreas diamantíferas bLasileiras.

No decorrer deste Lrabal.ho procurarnos coligir o
maior número possÍvel de dados que pudessem contribuil: para
o conheciment.o geoló9ico dessas occ¡rrências, não nos esquecen
do contudo que a éxLensão da área, a lirnitação do apoi,o 1ogís
tico e a falta de experiôncia nesse hipo de Ievantamento se
riam fatores adversos ao desenvolvímento dessa atividade.

Nos itens segul-nl-es serão destacad.os os principeiis
aspectós observaclos no decorre:: dos Lrabafhos de campo e de
Iaborat.ório e que apresen l-am i¡ìport.ância para o equaclonamen
to fundamental da quesLão, ou s;r:ja, o clc pos j.cionanenl:.ô <las

fontes prirnárias e a poLenci.aLidade dos ctep6sttos dj-am¿rntÍfe
ros da reglão.

B.l Disùribuição geográf ica

Conforme observaclo nos capitulos ant-eri.ores, as
ocorrênciàs diamanLíferas ora consideradas distribui.em-se cles

de a região de ltararé no sul de São paulo até a l-oca.f idacle
de Porto Amazonas, no Paraná, apresentando uma dj.sposi_ção em

forma de arco, passando pel.a localiclade de Tibaji. Nessa t:e
gião são diamantíferos, em pelo rnenos parte de seus cursosros
rios Verde, Itarar6, Jaguarl.aÍva e JaguaricaLu (baci¿r rfo río
Itarar6¡, rio das Cinzas, do Café e Arrozal" (bacía do rio das
Cinzas), rios Preto e L¿ìranj j.nha (bacia do r:ir: Laranjinha ou
do Peixe), rios fmbaú, Conceição, Santa Rosa, I¡orbafeza e T'i
baji (bacia do rio Tibaji), a1ém clos af luenterj rìeno:res desses
rios, onde foram colet.adas as amosLras de concelltrados anali
sados nesse trabalho (fi' j.gura 2) . A¡; ocorrências de porto Ama

zonas, no rio lguaçu e os eventuaj.s achadós de clíamante nos
altos cursos dos rios Rj-beira e Açun(tuif ciLaclos na bil:IÍogra
fia (Oppenireim f936), são aqui .Len:r¡rdc¡s ¿tpenas como comple
mento à formação cle uma idéj-¿r da d.isr1::ribuição geo<1ráf i,:a d.o

mineral, não tendo sido ob j,ato cle irrvr:s Ligação pr:rme nclr:L z acla

na presente pesquisa.

Apesar dessas oco::rências apreseutarem uma <listrí
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buIção allrpl¡:r collì ponL:os exl-r:emos dlr;l:anciados até 200 knl na

direção NE-SW e cerca de 70 km na d:ireção NW-SE, seu espalha
mento não é aleat6rio, Antes r mostram controles estruturais e

estr:rtigráficos de grande irnportânc:La na montagem de um qua
dro evolutivo da gônese desses depósítos e da localizaçã.o das
possíveis fontes prirnárias.

8.2 - Situação atual dos garlmpos

No capítulo 4 discutlmos de forma pormenorizada a

naturezaf distribuição e extensão dos garimpos do 'I'Íba ji, Vi
mos que o dianrante é ga.rimpa<1o em c.nscâlheír¿rs c-lo .Le:L l-o ativo,
p.Iaceres e monchões, sendo que var-iam muj^to qu¿ìnto ao poten
cJ-a1, Alguns garimpos são tocados isol¿rdamente, com recursos
precários e número reduziclo de pessoal, sendo em sua :naioria,
empreendimenbos esporácli.cos, como r:s garimpos de ILoupava,no
rio Verde e os do Salto Aparado e <1c.., Conceiçãr:, no lei Lo ati
vo do Tibaji. Outros garirnpos conÌo o do Atamon e o d.o Marcola
(Tefêmaco Borba) , possuem já a-Lguzrm inf r¿re s tn-rt-ura montada no

local e trabalham o ano todo inclependente de cond.ições clímá
ticas desfavoráveis. Parte dos daclos referentes ao diamante
são provenientes da p:rodução desses garimpos.

É possível que exist¿ì al.guma relação entre a efemi
ridade dos garimpos e a origem do diamante e, nesse caso, a

falta de produção contínua seja um reflexo de que as fontes
primárias sejam antigas, até pré-Canbrianas e que o <lj.amante

esteja sendo libe:r¿ìdo aqora rle c;.¡¡rLaclas :lr.:dinrelrl;a.r:es; cl¿r l:¿rc:La.

Em 1984 a CPRII iniciou um l-rabalhc¡ e:specífico visan
do avafiar o potencial- de algumas ocorrências da r:eqião como

a da rl-lla dos Càvalos (orLigueira) , do Pedra c;rossia (Telê¡naco

Borba), clo Angelino (Tibaji) e a do ¡liranda (rj.o l,ararriinha).
Trabalho simil-ar foi rea.lizado conconi t a.ntefiren te Pela Minero
par, nas ocorrências do Abarnon (Tefêmaco Borba) e do Ilarra
crande (Ortigue1ra) . il.nfeli.enenl:e, enr vista dos baixos teores
obtidos essas duas empresas antecipa..t;rm a fi.nali.zâção <1ol; tra
balhos, senì terem aprofundado e¡n anãlises mais es¡recífic;ts a

respeito dos r inerais pesados e do prõprio d j"aman
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8.3 - significado dos miner¿Lis pesados

Tradic ionalmen be, os mínerais pesados desempenham um

papel importante na pros¡:ecção e pescluisa do diamante e og

trâs gemas, seja como indícativos de que cleterminado clepós:Lto

tenha sido subneLido a processo de r etrabal-hame nbo e concen

tração de miner:ais, seja conì in¿licativos d¿r mâj.or ou menor

proxÍnidade clas fontes pi:ilnárias responsáveis pela lj,berração
dos consl-Ìtuintes de interesse econôúrico.

No âmbito d.a presernte pesr¡uisa, a análise dos co!
centrados de bateia teve coÌllo final:idade principa.l t.ont¿ìr

identificar¡ na assembléia dos pesados, a exisbônci.r de guias
prospectivos de ki¡nberlibos. Assinl sendo' mereceram at:enção

especial no clecorrer dos trabiìthos os mínerais granada, ilme
nÍta e a , croiúta os quais foram alvo de análises quamr-cas

quantitativas de balhadas "

Granad.a: as granadas constituem um grupo de mine

rais comuns a uma grande variedade de tipos de roch¿rs, geral
merlte de natureza nebamóL:fj,ca, lllas corrìporLando Lambé¡n t.ermos

caracteris ticc¡s cie rochas ígneas ultrabásicas como o piropo
(DIg3A125i3012) , de preser-ìça lnarcanbe en r:ôchas kinrl¡e:rlít'ic¿rs.
Nessas rochas o piropo aclmj. Le solução sóli,la com a molécula
knorringita (MS3Cr25i3O12) , apresentando-sc dessa f<-¡rttra erlr L

quecido em crômio. outras ntolécu.Las, como ¿ù

(Fe3Àt25i3012)r grossulãr:i.a (Carl\t2Si3Ol2) e

almandi.na
uv'arovi ta

(ca,cr.Si.O..) pode¡n tamb6m esl-al: presentes em proporçoes va
J ¿ J I¿

rÌadas, permitindo o es babelec:j.tn<::rtr:r de um gran(:[e núlnero de

paragêneses para o mine:ral.

A Figura 3 7 é um diagr:aina ternário clue mos tra ¿ì va

riação conposicional dos el-errx:n'tos rprinci.l:ais Fe I Ca e ¡'tg cle (trana

clas d.e diversas païageneses ki ÍùberlÍt-i.cas, incl-uindo xenólitos cle eclo
gitos (Rei<l eL al L976) , xenó,Litos de pnri.clotítos diversÕs ( Boyd e

Nixon 1975), xenocristais ou nÞgacristais isolados (Ivlitclrelf 1986)e ilr
cl-usões em diamanl-.es (lieyer J-987) t jutri-amenhe cÕm o campo com

¡:osicionaÌ das granadas da rr:gião do T:Lbaji. Ver:ifica-se atra
vés do diagrama que as granaclas estudadas possuem ccrlrposíção mui

to distinta daqueles de paragênese k imbe r1ítica , indicarìdo as
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FTGÛRÀ 3? - Diagrema comparando os campos composicionais Cas granadas do Tibaji, com granadas
ie paragêneses kinlÌlerlíticas diversas. Observa-sJ que o materiâl estudado situa-
se iora-dc campo cias granadas cLa paragênese ki¡nberl-itica, indicando proveniência
de outro tipo de rocha. Os campos correspondentes às oaragêneses kiml:erlíticas
foram exÈiaÍdos de Svisero et al-. (f987) .
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sim uma pl:ocedência a partj.r de um outro t.ipo de rocha.
. Ilmenita: a ilmenita é um mineral acessóríc¡ comum

em diversos Lipos de rochas Íqneas r: meta:nórl::i.c;rs, ¡)ocle nclc)
comparecer ern proporçõeri ma l.c¡res nar; roclr¿ls cli:r ;rsr;ociert;ão ga
bro-nori to-anortos i to (Deer et al. 1976). lto ponto de vista
quimico/a j-lmenita (FeTio3) pode adnitir até tj,0? da molécula
de lrematita (Fe2o3) em r;ol ução só1. j.c.la, além de percent.ua j s
mais ampl-os de IqgO e lvlno, derj.vaclos re spe c tivarne nte dâs molé
culas de geil<ierita e pj-rofanita. rl.menitas de kilnberlitos,
mais específicamente, podem conter teores de ¡iqO variandr: de
6 ,0 a 22& (¡ti Lchet1 1973) .

A tì'igura 38 ilustra a varlação dos óxiclos À19O e IreO
(ferro total) de j,lmenitas da região de Tibaji., juntarnente
com o campo composicional de ilmeniÈas de kimberfitos (Ìe di
versas localidacles, apresentado por Svisero e Meeyer (lgBl) .

Observa-se através c1o gráfj.co que tambénr aqui, o
campo composici<¡nal das ilrnenitas ora anafÍsadas situa,se: fo
ra do campo de seus correspondentes cle natuïeza l<imbe¡rl.ít_ic¿.r.
lìepo¡Lando-nos ainda às Labelas 20 e 2I, oncle são apresent¿ì
dos os resultados analÍticos dessas il¡nenitas, ver:ifica_se
que se trata de materiaj-s próximos da composição icleal. À.s va
ríações encontradas para os óxiclos principais T1Or(4g,g _ !;2,32
em peso) e FeO (45 ,4 : 48,0å om peso) , cort:espot-tclen às de i.l
nìenitas normalmente enconLrad.rs em rochas l¡asáILj-cas. A únic¿t
anþst-r:a..corn maÍor pel:centu,ll de M<gO (anälise f 2g con I{gO_2,0? em pe
so) , s.il-ua-se ainda abaixo do l..i nri_te mÍ'i mo noJ:nlâ:l_tne n he ve r.l.
f Ìc¿rdo para ¿Ìs ilnroni. l,¿rs lç j_mlre:r,1.í_1:l.c¡rs.

Crolrlita : a crornita ó uni minera.l cu j a impor t.âncla na
prospecção cle fontes prirnár:ias <io di-¿rincrnLe vet.ì $r) dcsi r_¿ìcandc)
nos úlLimos anos. Entretanto, a grancle var:ledade químlca com
que a croni ta e outr:os mj-nerai.s cJo g::upo rlos er;pi.néLios ¡,roclem
se apresentaç não lhes gr:anjearan a populari<ìac1e como rastrea
dores de kimber]i hos conto o obseL:v.ado com os minerais ante
riornente co¡nenLados. Na sua recente r:evisão m j_n<:ralí>gi.ca clos
lamproÍtos' Mitcher-1 (19g6) ressarta clue essa fase m:Lnerar
apresenta amplas varíações quanto ao con Leúdo cle a1u¡nÍn:i.o sen
do geralmente o titânio de presença destacável.
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Variação dos óxÍdos MgO e FeO das i.Lmenil:as da
região do uibaj:i comparadas corn ilmenitas de kim
berlitos . Observa-se c.l.¿rramente clue as i lltìenitas
estudadas; s j..l_u¿rrn- se fora clo carnpc, clas j,lne¡ritas
de natureza kj.mt¡e11Ítica. Dados cjontpar¿rLivor; ex
traíclos cle Sviserro & Meyer (19g1).
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Ä,s cronlt¿rs arìaIlr;adass no presetìte t.raL:a.l.hc-¡ mostr¿ì.
ram valores de A1rO, e TiO2 que permitenì seu enquad.ra¡nento en
tre as de natureza lamproítica. FalL.¡m contudo :i.nfor:maçôies a
dicionaj s, como a relação d<l pro¡rorçàc) entre I.e2 F e ¡,.3r- " *""
mo um maior número de análises para gue se possa adiantar al
go mais sobre a sua correta paragênese e possÍvel ol:isern.

8.4 - O diamante do Tibaji

Durante a d6cada cje 1970, o interesse clespertaclo pe
l-o estudo dos l<imberlitos ntotivou, paralelamente, a reaval_ia
ção de um grancle número de ocorrôncias dlamantÍferas cle nat.u
reza diversa, sobretucìo no continenL.e ¿ìfl:j-cano. DenLl:o clc,sset
contexto, Harris et al (Ì979), apresentaram estudos sistemáti
cos de diamantes <los principais kimberfiLos <1a Á,f ric¿r do Sul_,
atendo*se a aspectos como morfologia, cor, granuÌometria, in
clusões e a relação cnLl:e os i:ipos; <l: diatnanLcs nor:mtfmcntc
classificados como gema e indústria. conforme esses ¿ìutores
observam, esses aspectos; variam de .lazida para jazida, consti
tuindo um critério adicj,onaÌ importarrte para ¿ì caracLer:ização
dos clepós itos djamant.Íferos.

Contando corn o apo-to d.e gr:andes gïupos detent:ores da
exploração e comercÍafizaçáo do dianrante, aqueles autores lruderan por de lotes com centenas de mj,l.hares ile pedrtrs. o
que possibilitou ¿ì caracter.ização es¡recific¿ì clo clj.anranLe cle
cada jazida estudada. para a caracterização do dialnante¡ clo ,Ii
ba j i, procuramos aclotar os ìtìesrnos prr:cedimentos adc¡tados lre]os autores ci.taitos, apesar ile não b.crmos c()nL.rcro corn r.ob.es
substanciais para o r:efericlo estudo.

No tocanLe ã.s dimensões, conforme observado no capí
tulo anterior, o tamanho rnédio do diamante clo libaji oscil_a
em torno de 0,10 ct (dez pontos), indicando tratar.se de pe
dras nriúdas quando comparacto, por exen¡plo, com o diamante 1a
vrado na região de Romaria (MG) , oncle o peso m6dio das pedras
6 de 0 , 20 ct (Svisero & Ilaralyi 19g.5 ) . 1\s Figuj:¿ìs 39 e 4O mos
tram as curvas de dlslrilluição granulontótL:icd em função do pe
so e do número cle pedras, para um _Lote de 5,317 diamantes da
Mina oe Romaïia, Minas Gr:rais (Svi.sero & Haralyi 19g5), e ou
tro de 78 microdiamantes de um ki_mbel:.lito da d:Lvi.sa dos esta
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PIGUI{A 39 - Distribuição granuJ-c:mé tr i c a por peso e nú
mero, dr: diamantes ila Mina de diarnanl_es cle
Romaria, !1G, basead¿t em um loLe de 5.317
ct::Lsta j.s (450 . 3 ct) , Iìeproduz_i.do de
Svisero & Hara.l.y j. (f 9 85 ) .
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FIGURÀ 40 - Di.sLr:ibu j-ção qr:"rnuÌorn6 Lr1ca lror- tr)esö (l
rrúmer:o, de di¿rnì¿ìnte!r de um l<imk¡er:.[ j. ho d¿r
f ron l-ei r:a Wyolning - C:.J Lorado, 'LtfiA. , base¿t
ila em urn lote de 78 lrLj.crodianr¿ln l-e (0,42 c{).
Jiteproclu.zidr: de McCa.l..Lum et af., (1.979) 
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dos de Wyoming e colorado nos Estados Unidos ð'd

(Mccallum et al. 1979).

?\mr3 r i ca

ouLro aspccto I rlL.r:.t:e $gartLo ql.lo lllc)r(](lr: ;r'l gurtr'; corno-lì

tários adic j.onaìs, são <:s achados per j-ódicos <Ie grandesl dia
mantes, af guns com clezenas e outros até com al.gl.rmas centenas

d.e c1ui.ì-atr:s cle que são c: >cc tttl: .l.o ¡; trot:ãvo.i.:; os d:i.¿tln¿lnLcs (;oLúl ii o

Vargas, ctr¡ 726 ct (Leilnrl 1939) , Darcy Varqas <:c¡n 460 ci: ( Leo

nardos & Saldanhâ <la Gama l-939)' (ìoiás com 300 cL (ne i's 1959),

Minas Geraj,s colrt I't2 c1: (Barbosa 1.938), e Govê:r'llador Valada

res coÌn l0B ct (Saldanh¿r cla Gama lgtI'2) , enLre oubros. () mais

recente acltado clescri bo na liter:atur:¿r é dc¡ ulra pedra i ncr:f or:

encontrada nos arredores d.e Estrela do SuI, pes.rnclo 82 quÍIÈ

tes (Svísero & FlaraLyi l-978). Pedras desse pol:te nunca Eoram

encontradas na região de Tibaj:i e' lnesmo enl-re as hisbõrias
normalmente cheias de fantasia, contadas pelo$ gal:ilnpe j ros da

região, raramente se ouve menção e achados <le ped::as de peso

superior a dez quif ates . Àinda ness€r contexl-o, a r:itaç;io de

um diananl-e do tipo Ô¡lrbonadc¡ pesan¿lo cer:ca de 100 ct-', ¡rrr:sumí
velurent.e encorìtrado na Ïegi,ãr<: de 'l'el-ô[ì¿tCo ]lorl:).1 (llanbor;4. 19B9

carece de reqistros mais confiåveis. Fatos cotllo esse permi

tem sugerir que o diamant-.e do Tibaj j. se ja or:iç¡i nalmenLe de

granulometria reduz j-d¿r já que não for:am observdilasi eviclênci¿rs

de quebranLento dut:at1te c, Ll:ansporte.

Com relação ã morfolog,La, \¡erif icou- se a prer'lotoinân

cia de forntas abaulacÌ¿ls, e spec i-;r.Lment:e as rcjmbocloclecaér:Lr:Lcas,

seguidas pelas for:mas cle transição elrtre estasii e os octaedros,

aqui denotninad.os c.lc:t¿t-'f onllJo{f()d(:(:¿ìócir:i.r:as. tlll lÌìc}lìoll l)f ()PorÇão

coNpareceÍL octaedl:os, cu.bos pir:;rrnidados, geninaiLos; e ¿ìqreg¿Ì

dos poticristalinos variados (Fj.guras; 29,3L e 32). Esse pa

drão ile nìorfo.l-ocJi.l afora pequerì,ìs va.r:Laçõús pcÌlllcerìtuai!i asse

melha-se aos padrões obse:rvados ejm outras regiões do Bl ¿rr;il e

do munclo (Svisero & Hara:Ì.vi 1985; Ilarris et al l979; McCaIlum

et aI l-979).

Com reLação "-t c-'ol:, de nn'Jn alirloc¡o ¿lr¡ obse:rv¿tclcr e [l out--r¿rs :re

giões (Harris e.L ¿rL .1979), lrrc:clom;Lna nl..tld¿urxrnLe os di¿lllli:ùrt:cs .in(::ololtes

sobre os coloridos,na propor:ção de 2:l-' As col:es nais frerquentemente

observadas foran a castanl:ìo (claro e escuró) , amareÌa e vcÌ:de) (I'j,gr-tr:as 30 
'
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32 e 34). As coros raras;, verrrelho e aztL1.,ntri.to va lor:j.zadas t:tu

ria,não foran observ¿rdas en nennrm. dor; .LoLe:s c:s;tudados.

-ioallle

Quaìlto a relação gamrz j-ncliis t::i.¿r vc¡r:i.f -ixru-r:;c) clu(ii nos gi,rr:irr¡:os

da região estuda<i¿r pr:edomj-nalì os dj.a¡nrLJ:¡:s gerrr:Iögicos . No (larinìpc) alo Ätâ

nÐn,o exalni cle ut ]-ote de l-700 ¡xr<lr'as; nx:x; l;r,::'u clue crjFj¿ì ii d<: l.\t7"-

8,5 - clondi ciorramcnt.c-r e rìl.rr¿ìt:i qr:á1:jcro r:l¿ts; <lr:c¡::t:tinci¿.rt;

O cond j, c ion¿lme n tro es bratigïáf ico clas ocorrênci¿ls dia.
mantíferas do Par¿rná ê! o aspecL.o que prinreiro res-.;al- L'.¿r ã vista
do pesquisador. Com ef ei.to, as divers¿ls ocorrônci¿r.s c:adasLra

das, sejam em terraçosi efevados como ên aluviões recenter; ou

em depósitos do Ieí Lo ativo, situam-se, .invar1 ¿ìve l.mentÉl entre
a faixa de afloramenLos dos [-er]:enos devonianos (ou silurÌa
nos?) e o topo cla sedi.rue'rrl-arção permo-carboní felîa (crup() Tub+,

rão) . Às ocorrôncias posicionadas em terrenos de niveis esl,ra
tigr'âficos superiores ou j.n.Eeriores sáo apenas vaganrent.É) refe
ridos pela lil-eral-ura, ¡ão ternilc¡ sido ver:ificar,las a nír¡e1 da
presente pesquisa.

A imporLâncj..r crtr scr velr:if j-c:¿rr um l¡a.1. j.z¡,rtttento ()sjt--rati

gráfico par:a as refer:i.das ocorrêncj-as residc' na F,os s ib j.l. j-dade

do diamanLe es tar senilo liberado de uma maL:riz sec:unrlári.¿r. Nes

te caso¡ L.orna-se inportar'ìl-e a i.¿lenL.if icaçãc> clas unicl¿rUesi ca
pazes de conter esse ninera-l , enLre :;<:u.s possíve:Ls cors;t-ituín
tes nornrai s .

O di¿lnlante ¡ por seÏ um mi.ner:a.l pcsado, corìcern Lra - se

nÕrìna-Lment-.e nas frações g::os;seiras dr>s sed j-rnentr:s, d.e ¿rcoL:do

coÌì os pl:ocess()s t),r Lur¿rj.s d(ì c())rc:en t.r:;r,;ño lr icl¡od i.ltîmj.c¿r cLc Jn.l

nera j.s e f r:agmerrtos de :rocl-r¿r. ?\ri s i.llr, a]f enas as unidade g sedi
merl l-al:es que corrtenharrL Ii Lol: j..p<>s rudi:cer¡s ort enLäo qtrc incli
quenì hra.nsporhe e se d i rrrcn l:.ì()i,) (ìn nre.i O rLe al-t-4. visco¡;Ídailc sc

rão capazes de conter diamantes. A n:lvel dos te:rrenos; conside
rados, as seguinl-c.s un jdades; 1:odem ser. potenciaJ.n<:nl:e d:i-aman

tifer¿rs.

I!orrnaçã.o .rapó: a f:ormaçiio rapó é de ocorrência Ìnu j.to
restrita na reqlão sendo conl':<:cida a¡>ern.rs através de alguns r:a

ros afforamentos e testemunhos c1e sondagem" Ocorre n¿r base do

arenito Furnas, apresentando com esLo um contabo Jlrusico cl¿ido

pela nìudança de Iitofogia. llràta-se ¿l.e um diamictj.t-o corr ma

ì ,r



triz ;Lrgilosa cle cor cÌnz¿r azul¿-¡d¿r e cr:¡n r¿rros ,st:jxos cle ro
chas vulcânicas ácidas (r::i.ol.itos), rÒohas do em.basamento gr:ani
to gnaissico e qu¿ìr tzitos . princ-i.pa.lmenl-e. Embor:¿ì não se te_

nha notícia da ocorrô:rcia der ga:ritn;:or; c1<,: diamanLes nas estre_i.
t.as f aixas em cfue a Form;rção Iai:í> é ¿rf loran te, sua i.nclu:;ã<l en

t¡e a$ f ornações geológ i.casi conr Jr()tenci-¿ì.ì- par¿l rt:i.rrer:a.1. j. ztrr;õc,s;

detrit-lcas prende-se a nât--ureza dc¡ sed.irnen bo. Lìste fraraece selr
oriunilo de un processo de corri.da de l¿rma.s o cluil.L se c¿ìract.e_

r-i za ¡ror utna gr¿ì nde c¿ìp¿lci.d¿ìdc) dr: tr:rrns;¡:o.r Lc . N(:rf:i l-.{l c¿:Ls.jo, rrri

nerais pesados como o dianìante, caso es{:ivessem presentes na

área, poder-Lam ter sido aprisionados pela matriz sílt:lc,:-arg_i.
losa dessa unidade e l.iberados pos te r: Ìor:men l-e pal:a sedìmentos
mals llovos inclusÍve recentcs. Faltanr conLudo in.lorlnaçõcs mais

detalhadas sol:re essa unidade lito.Lóç¡ictr, t-antÕ no que dtz
respeito a sua di,stríbuicão geográfica como no que corìcr:rne ao

seu conteúdo de minerais pesados, para que se possa ir: ¿11ém

das cons ide:rações aqui formul,adas.

Formação ['urna¡;: é constituiiÌ:L por a:r€ìni tos claros,
feldspátícos, rnicáceos, podenilo loo¿ì.lmente ser class j.f icaclos
como arcósi.os, Os nÍveis con g J-omer:iil:i. co s são f l:erJuenLes / espg_

cialnenùe nas porçõcls l:¿rsaís, etnboril arpros;cntr:nt pcquc¡liì es
pessura. Bm geraf são c¿rrnaclas dec j.mét.ric:as de ilr:r¿nito c.Laro ,

contendo seixos de quartzito de 2 ¿r 4 cnr de di;ìme¡tro e ci.men

to sil icoso. Mais raramelnte / cono obse:rvado na ïelt j.ão do Gua.l

te1á, a leste de T'il)aji, os seixos d() quarbzito po,lem r:xi.bir
diâmetro de aLé l0 r:n. Suguio eL al,. (.L974) f izr:ram um r,:studo

conparativo dos pesildos r:la Formar;ãc) l,'rlrnas e dr: ¿rrr¡ni t-os de

níveis es bratigráf icos supericìres, flurna ãrea parci-a.Lme¡lte co j-n

cidente coln esta por n6s estudacla.. (lorn re.Lação à f,:rm;Lçiio F'ur

nas, aqueles autores clesi:acal:âm una ¿rssemi:16ia ntiner:a-1,óqlca

bastante sinples , carat-- be::rizail.a peJ,;L presença <:le f ases mine
rais ultra-estáve.i.s colììo (r zircão, a turm¿r:l.i.n¿ì er o ruLi. Lo,corn

liÐuc¿ì tìlonaziLa, estiluroLil::a ausênr:i.:r <l.r: grzrnad¿ì. Llei;u.Ll-ado si
llifar foi por nós ob1- j.clo n¿r aná.Li.ser (los pesadoll L1e urn ní-ve1
cong Iolterirt-ico c1o f'Lrrn¿rs nos ¿lrrcld()rcl; <1c: ili,t<1r,t;,r.t: i..:tiv;t (v i.c)e Ia
bela Ì2, lr()rrto LC-2li) , eur crr jzr asse:¡lb.l-é:L¿¡ nrj.¡re r:¿l.1. .irrcl-uimos
apcnas a prcscnç.r clo anal:.ásio,

r6l



A grande homogeinedade litoJ.ógica cì<> arenito Furnas,
tanto a nÍvel de seus milcro con s ti- tì-r.rl nte s corro rìa assembl6ia
oe utineral¡i pes.'rdos dcvr:: est-¿Lr r:c:1¿r<:r l.onad¿r cotn o Lar<¡o ¡.,or:í_o

do de t-empo decorrido erltïe o fj,rL¿rf rla craton:i,za.ção das áreas
fontes e o 1nício da seclinLenL.ação 1:;r.Leozói ca, f avorecerrdo ape
nas â manul-enção das fasos nr¿ris re:s;:i sLc:n l-,us. l\l(!risJrj c:oncìi.çiics,
qualquer manifestjação vu lcânj.ca cle: nal-ur:cza u.l.t rabás j.c¡r ou sí
milar que tivesse occ¡rr.Ldo iLurant:er a. seil:i.mentação f'u.:: n;rs deve
ria estar ref letida de f orma m¿ì;rc¿tnt-e rra asselnbl-ó ia cle m1ne_

rais pesados, o qu(l não p.rrece cor:lcs¡>r:,nclr:r iìr; oìrs<:r:v:rções
âté ho je re¡alizaclas.

Subgrupo I t;arará: apesal de r:rã<¡ esl-¿rr subcl:i vidido
em unidades menores, o s;ubgrupo ft:araré apresenta um¿r grande
variedade de titologias ent-re as clua-Ls estão :i-ncluÍdos diver
sos bipos de conglomeraclos e outras rochas rudáceas. N¿Ls se
quências de origem f luvj-af I caracterizadas por arenitos de

granulometria variada, c:om est.r:ab.j.fj.cação cruzacla, acanaLada,
são freclu<:ntes os ní-ve:i.s; corr,¡lonrer'át:.icos ricr pe(:¡l-tctla esjJ)eosu.r¿r

ou Ììesno intercalarçõe¡; ile lentes, cì-lr'ìhas e banc()s de conrJlome
rados com espessurasde oldem métric¿i" Nestes, s;ã.o frequ<:ntes
os blocos de arenitos e cle quar:tzitos; muj-tas \¡ezes con <limen

sões superiores a 20 cn., inclicarìdo gr:anile capaci-dade do meic)

cìe transporte.

IJara os ¿Lrenit.os cong-Lomer: ii t j cos; r:le¡:;s¿r un1daile pr.g
serì t-es na região cle Jaguarlaíva, encrontramos urn¿r ¿rsse:rmltf é-ia
de nincraj-s pesaclos rn¿¡:is clivor:;j-f íca.cl;:l clo r¡trc p¿r.r¿l ¿t r.rn:Lc.l¿rde

anterior (I'orrnação I'ur:na.s ) indicando lnaior clívers j.rl¿Lde das
fontes de suprimento cle det:r j.L.os. O rresmo f atcr foi tambrám

cons l-ìrtado nas ocorrônca i.s de cong lonrer;r<1os cios b¿iir::ro:i da
Conceição (L0.-49),. do llarre.Lro (LC-54) e clo Gabi.roba.L (ltc-34)f
esta iiltillra, inclusive, nruito ï j-ca e;Il granaclas , ]Intret.anlro, co
mo já conentado tÌo j. tem refr¡:::enbe aos ¡rrine::¿ris ¡;esaclt>s, essas
granaclas não säo cle n¿-rtureza ki¡rkrerl.í1:ic¿r.

Os Cl:i.arnjctj l-.o -s foL:tìarn out--:r() i-ftìpol:(-,antc con jun[o f-:!.

Èológ:ico c1o subgrupo Jta:rart!, ¡:o tenc.i. a lmen l-e capaz cle cc)nteï
diamantes. Cal:acterizaìfì-se ¡)o:r ap.rescrlt Làr se j-xos cie <1:i-rnerrsões

variaclas, inrersos nu[ra nra l-riz s:iÌ Licct a:rgilOsa qüe etn gera)-
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cor]si-itui o maior vo]ume do pacol-e se¡d.Llnentar. A nahu.reza va
riada dos seixos e a sua for:ma frequontement.e facetada, são
sugesLivas de unìa origem c¡l;LciaJ. pat:¿ì essas rochas.

A hipõtese oe <¡ue os diam¿Ìtì[.cs cs l-e jan senclo libera
dos dos diaìnictitos do SuLrgrupo Itar¿Lré, tem levado tnuitos
pesquisadores a conjectlrrar informa.Lnente gue a fonte priná
ria desse mineraf estarÍa situada nas r:egiões ki.rnber:f Íticas
suf af ricanas r Sendo os dj-antantes pa:r:a cá hransport¿rclos duran
te a grande glaciação gorrclwânj.ca. Nsste c¿rso entl:etanto¿ de
ve-se l-evar em conta as observações; c1e BigarelJ_¿r (f973) , de
que f a.ltam no continente africano, e'"ziclônc:ias <1ur<: i-ncl.i<1uem a
novinentação das gelei.ras de SSE p¿ür¿r. Ntit!,ù.

I . 6 - Condicion.rrnen l-o t-ec Lôni.ccr

O condic:i()natneul:o L.(lctôni.co clas ocor:l:.ônc.i_¿rs cti,rm¿rn
tÍf eras da região pode ser observa.ilo em clois nívc:is di stintoq
sendo unì or: carater: regional e ou.t_r'o Lnais ::estr::i.l:.o.

O condi.cionarnento de cará.te,r reçlj_ona.l. rel:el:e-se <ìo
pos icionamento das ocor:rôncias ora consideradas na¡; borcì.'s <le
urùa sinécf ise, situação 

. 
L.ambén collstatilda em dj.vers;as ocorrên

cias do Brasil e do mlrndo. .Tá o condi. cionamento de c¿¡r¿rter
restl:il-o¿ refere-se ao balizamenL.o das ocorrências peJ.os ali
nhamenbos tectônícos do Àrco de ponta Gr.ossa,

Os prlcípais aÊìpectos desse conLrole tectônico,bem
corno os do condi.c ionaìncnto e s 1--ra L. i. gï ái: i co come 

'l_¿rd<>s 
no litem

aDterlor, cnco'tr¿ìtn-sc res;umi-clos; lla Ii'i¡.gu:r¿ì 4.1. , N<:.1¿L obl;ct::v.,r,
se clarament-e que as ocorrôncias dianL¿:rnLÍf eras aLé agor.¿l c_o

nirecidas ac--ompanlìaìn o con l-orn() cla l¡aci.¿r conL <¡ ermkra:;arnr:: n 1:.o pré
cambri ano/canbri ano , concent:r¿rnclo- se n¿ì por çiio cen t:ra I d.o l\q
CO¡ serùpre nO inter:iOr: <1a l:aci.a. OLll_ro äspec{:o i.nt.erer.is¿tnt:e á
a ocorrência de cli-versas i.trl-rusões; a1r:ali.nas dist.ribu:icl¿ts prci
ferencialmente ito J..ongo do a-L,i.:nha.me n Eo coutil:al_ €r apa.l:.ent.met)
Ee por ef e conLl:ol.ado,

A presença do di¿rm¿¡nl-e¡ nas ¿ir:r:;ls mar'ginais iis grall
des sinécfises é um aspec.l-o clue cìer;de c:edo r:hal¡orr ;r atençãcr
dos pesquisadores. Transport¿rnclo-se a ob:;er:vação I)ara as c,co¡;

l'(r l
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rências do continente af r: j,ca.no e da plataformä sj,ber.iana., on

de um controle similar ¡:ocle se;: observado no posi(:ionanento
das intursões kimberl-ít:icas, Ilardelr (.1964) e K:i.:rj.lor' (-t961-) ,

deferrdem a idéia c.le c.1uo é jLr.stalnenl-o nas zonas de f Lexura da

crosta, entre uma área soerguj.da (anLécIÍse) e uma deprimida
(sinécl.ise), çlue se dcjsenv()-lvem f ral:ur:amenL-os 1:r:o:[urrilos c¿¡la

zes cle per:n1tlr a ascençiio de nìa.tr]ï j. ¿ì.1. <ìe origcm manbélic¿l .

As ocorrências da ::egião de Tibaji, si-tuadas na bor
da sudeste da sinéclisc+ do P.rrani¡, não f ogem a êsse context-o.
muitc, embora a!é o presente momento rochas matlîÍzes do diaman

te não tenham sido aÍidentifi.cadas. De outro lado, o conhecimen

to sobre a evolução tecl-ôníca dessa bacia e de seu eml¡asamen

to, somente agora começam ser melhor compreendidos.

De acordo com Alrleida (1983 e 1986) , um dos autores
que vem se dedicando ao estudo da evolução tectônica de nosso

continente¡ e en especial da Bacia clo Par:aná, essa sinéclise
foi palco de um conjunbo de fenômeno de L:eatívação do ¡:1ata
forma que aconteceram sobretlrdo nos estágios f i.na:i-s tle sua

evolução. Iisses episódios car:a.cte¡:izam-se por um m¿rglnatismo

básíco tholeÍtico do 1- j,1:ro f issur¿rl- em escala 9e nel:aLizada r

¿:lón de naqmal-istno ¿rl.ca,l- j-no e ul.tl:¿rl¡ás j.co eìn r:lst;a.[¿r maisi redu
zitla, en suas bordas e al:cÒs ntar:g j-nzr:l s. lllt) [-rê (JsÌir;cs , o l\rco de

Ponta Grossa f oi partì ctrlarrnente ¿IJ:e taclo ¡lela i.nt r:uszìo de um

enxame oe or-ques oasicos; e po s s; ive lrnente ultraL)ásicos; rlom di
reção NW-SE, posicionaclc>s na regi Êio a.p:i.ca.[. do ?\rco r]Lt enì zö

nas de ma:Lor f issur:amento crust.al. (l\.Lgarte L9 72, Ferre:l.ra et
aI l-98I)

Bm Lral¡alho específico sobre a evolução ter:tõnj-ca
do Ärco de Ponta Grossa, Iì'er:¡e.i.ra. (l-982) apreuentil Iìar¿ì o mes

mo uNa conf.iguração não dc arqueantetìl-o crusb¿r1, m¿rs sirn de um

conjunto de blocos ríqiil.os, cieli.mitaclos por z()nas de maior mo

bj-lidade tectônic¿r, que pcìrln:i-t:i.ran uma mov j. rnerl t-aç ão rel.labj.va
d.e blocos clo elnbas.rnten {-c) clur.ìnte toil¿r a históL:i..1 sedinr:nLar
d.a bacia. Segundo ¿rin<la esse model.o, fo1. jur-;tarlenl-e nerisa zo

¡ras de rtr¿ìlor nìobj,Ij.da<Ie LecLônica qrtcl rie ùe]:if icou, f-]orjLcriol:
nente, a grande concenL--raçãÒ de diqu()s de naturc:za bás j-ca e

de corpos intrusivos aIc:alinos e alc¿il j-no- u.Lti:abás i cos "
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No que concerne ¿ìo dj.amante, verj,f icla-sie cJue) os mes

mos alinhamentos estïuLurais <lef i.n:Ldc¡s por: Eerreira (1.982) pa

ra explicar a evolução becLêinica do 7\rco, servem de b¿Ll.i.za¡nen

to para a faixa de maior oco:rl:ôncia daquele mi.neral, tornando
l-Ícita a suposição cle que em mej.o as intrusões básic.rs e alca
l-irìo-ul.trabásÍcas possanì l,¿rntl:ém esl;rr presentes cot:IJOS de

natureza l<irnberlíLica e/ou J.amproíL:i.ca (CI-rì.eregati erL a1

f9B4). Essa possib j.li<lacìe é reforçad;L peto falo cle não h¿lve

renì trab¿ì:l.hos ¡:e Lrogri.Fi.<--o:; ¿r rersperi.t-o (la nat.urcza d¿ìsi i-nLr:u

sões do Arco de lron La G:rossa. A :recente retomacla cle traba.Lhos
cle prospecção regional nessa áreâ, por empresa Ìtultinac:j.onal
liga<la ao seLor de c{iamantes, é tanbóm um J-ndicabivo j.nd:Lreb.o

ou, na pior das hipót.eses, urn re:Eorço ã id6ia da exj st.ôncia
de um potencial cliamantifero nessa área, porém aindtt Longe de

ser conhecÍdo.

Diante do exposto, exisLem tÌ:es situações dist.ini:as
que podem expl icar a origent do d:Latn.rntc da rca:i. ão .. Iìrn pr:J me j

ro lugar, ele poderia esLar refacionado a intrusões cÌo cretá
ceo como em vários outros l.ocais do muDdo (Mitcirerl.l, 1.986 ) .

Entretanto¡ a ausência de nrinera:Ls cler nal-ureza kinll:er1íLi-ca
nas atuostras es Luit;rrJi:r.:, c-1. j.trj rri,r , lJ() t: oJla , ()gs3í.ì a.l. l:crr¡:r t.i va ,l,/nìa

segunda possibi l- idadc rcl.ac:i.on¿l o clicrn¿rnl,e .r .Lrltrusii,¡s potcn
ciais que teri.aìn ocor:ri.rlo ilur.anLe a evoì.uçã.o piì.1-eoz¿;:i.ca do Â.L

co c1e Pont.ì cl:ossa. trìxl-rtr¡:olando as ídí:ias dc .{l'err:e j.ra (L982),
podenos admj.tir que durânLe ¿ì rìovrlrnonLação tecbônica dos b]o
cos crusta-Ls, ocor.reram f ases; de rnafrmatisnro uf brabásico porta
d.ores de diamante já no Pal.eozôt<:<>. Es;sas intrusões teriam si
do, contudo, erodidas, deixando conrr: único vestÍgio o diaman

te nas f onnações de Lrí t..icas paleozí>i,cas . ['ín¿rlmente una Ler
ceira hipóL.ese, simila:r a anLerior, relaciona o clianante da

r:egião a f ontes pró- carnl:rianas . l,les Le caso, os vestig:los des

sas intrusões Leriam der:;;rparec:Lclo -já ¿ì m¿ìisi tetttpo, pelos di
velrsos episó<lios erosivos c,corri(l()s a¡Ll:es da f ortnação cla sÍrró
clise do Paraná. Seja qr.ial for a alt:ernaLiva, há entl:ehanto a

necessidade de traba.Lhor; cle pros¡rtlrtr;:ão sistemirtica para a de

limitação de áreas potenciai.s;, orlde o concurso del tócnicas
geof ísicas poderia auxi.Ii aï a I octr-L:i.zação dos corpos r,:rsponsá

veis peLo aporte de dialtantes ua região'
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