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RESUMO 

 

A mineração aurífera foi uma grande força impulsionadora no processo de ocupação 
territorial do leste paranaense, entre fins do século XVI e o século XVII. O presente 
trabalho buscou identificar áreas onde houve mineração aurífera neste processo de 
ocupação histórica, relacionando estes dados com a cartografia e literatura geológica 
disponível, e verificando possíveis conexões entre as lavras e a evolução geodinâmica 
do leste Paranaense. Os dados levantados foram compilados e analisados no ambiente 
SIG, com o auxílio do software ArcGis 10.6.1. Foram confeccionados mapas 
georreferenciados relacionando as localizações das jazidas históricas com informações 
de prospecção e pesquisa geológica disponíveis. Buscou-se sugerir os principais fatores 
que condicionaram as ocorrências auríferas na região de estudo. Os garimpos se 
desenvolveram em depósitos sedimentares plio-quaternários, interpretados como 
aluviões e leques aluviais sobre bacias hidrográficas que deságuam na Baia de 
Paranaguá. Essas bacias drenam unidades litológicas com diferentes padrões 
litotectônicos, metamórficos e estruturais dos terrenos Paranaguá e Luís Alves, além de 
intrusões graníticas e sieníticas neoproterozoicas da Província Graciosa. São áreas 
situadas dentro de uma faixa orogênica polifásica que se estendeu desde o Ciclo 
Transamazônico no Arqueano (Terreno Luís Alves), passando pela colagem do 
Supercontinente Gondwana no Neoproterozoico (Terreno Paranaguá), com posteriores 
intrusões sienograníticas tardi a pós-colisionais. Os controles estruturais, associados às 
zonas de cisalhamento dúcteis-rúpteis, alterações retrometamórficas e processos 
hidrotermais, parecem ser os principais fatores que controlaram as ocorrências auríferas 
primárias na região. Estes controles foram reconhecidos nas escalas microscópica, 
mesoscópica e regional.  

 

Palavras chave: Mineração de ouro, Mineração no Paraná, Mineração histórica, História 

e Geologia. 
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ABSTRACT 

 

Gold mining was a major driving force in the process of territorial occupation of eastern 

Paraná, between the late 16th and 17th centuries. The present work aimed to identify 

gold mining areas in this process of historical occupation, relating these data with the 

cartography and available geological literature, and verifying possible connections 

between the mines and the geodynamic evolution of eastern Parana. The data collected 

were compiled and analyzed in the GIS environment. Georeferenced maps present the 

locations of historical deposits with available prospecting and geological survey 

information. Main factors conditioned the gold occurrences in the study region where 

miners worked on plio-quaternary sedimentary deposits. These deposits were interpreted 

as alluvial and alluvial fans, over several watersheds that mostly flow into Paranaguá Bay. 

These basins drain lithological units with different lithotectonic, metamorphic and 

structural patterns identifies in the Paranaguá and Luís Alves terrains, as well as on 

neoproterozoic granitic and syenitic intrusions from the Graciosa Province. These areas 

are located within an orogenic domain, extending from the Archean-Transamazonian 

Cycle (Luís Alves Terrain), with the collage in the Gondwana Supercontinent into the 

Neoproterozoic (Paranaguá Terrain), with later late-post-collision syenogranite 

intrusions. Structural controls, associated with ductile-brittle shear zones, 

retrometamorphic changes and hydrothermal processes, seem to be the main factors that 

control the primary auriferous occurrences in the region. These controls were recognized 

at the microscopic, mesoscopic and regional scales. 

 

Keywords: Gold mining, Mining in the Paraná state, Historical mining, History and 

geology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A mineração aurífera foi uma grande força impulsionadora no processo de 

ocupação do território paranaense, entre fins do século XVI e início do século XVII. 

Este processo teve início na Planície Litorânea, nos arredores da Baía de Paranaguá, 

e se estendeu ao Primeiro Planalto, dando origem a vilas como Paranaguá e Curitiba. 

Provavelmente essas minerações ocorreram por sobre terrenos quaternários, em sua 

grande maioria aluviões e leques aluviais.  

A área de estudo deste trabalho situa-se entre a Serra do Mar e a Planície 

Litorânea nos arredores da Baía de Paranaguá, cuja área engloba parte dos 

municípios de Morretes, Paranaguá, Antonina, Guaratuba e São José dos Pinhais 

(figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Mapa de 

localização da área de 

estudo. 



3 
 

O presente trabalho pretende identificar áreas onde houve mineração aurífera 

no processo de ocupação do leste paranaense, utilizando como fonte de informações 

os dados históricos e os mapas geológicos elaborados em uma séria histórica. A partir 

deste conjunto de informações, foram relacionados os dados históricos com dados 

geológicos disponíveis na literatura, verificando possíveis conexões entre os as lavras 

auríferas e a evolução geodinâmica do leste Paranaense, com ênfase no Terreno 

Paranaguá e Luís Alves. Adotou-se a hipótese de controles litológicos, estruturais e 

geotectônicos nas mineralizações históricas do leste paranaense. Assim buscou-se 

obter evidências em bancos de dados geológicos nos domínios onde houve e/ou há 

minerações auríferas, interligando História e Geologia. 

1.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

A primeira etapa deste estudo envolveu a pesquisa bibliográfica sobre a história 

da mineração aurífera no Paraná dos séculos XVI e XVII. Nesta revisão, foi feita uma 

compilação de informações relativas às ocorrências de lavras no Leste paranaense. 

As fontes de informações utilizadas englobam livros e artigos historiográficos e 

geológicos, e também a cartografia geológica em sua série histórica. 

Os dados históricos compilados foram lançados em mapas georreferenciados 

com o auxílio do software ArcGis 10.6.1, no sistema de projeção SAD 69 22-Sul. No 

ambiente SIG, foram confeccionados mapas em escala regional, compilando 

informações históricas sobre a prospecção e a pesquisa na região de estudo e com 

as localizações das jazidas. A escala dos mapas foi definida de acordo com a precisão 

das informações disponíveis na bibliografia. 

Após concluída a base cartográfica, buscou-se descrever e caracterizar os 

depósitos auríferos primários e secundários na área de estudo, com base na literatura 

geológica. Por fim, após processar os dados históricos e geológicos, buscou-se 

sugerir os principais fatores que condicionaram as ocorrências auríferas primárias na 

região de estudo.  
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

A área de estudo está localizada no contexto regional do Cinturão Ribeira 

Meridional. Este Cinturão, composto por diferentes rochas de idades pré-cambrianas, 

é produto da colisão dos crátons Paranapanema, São, Francisco, Luís Alves, Congo 

e Angola, que mais tarde foram deformados por sistemas transcorrentes (Siga Jr., 

1995; Heilbron et al., 2008). 

A região do Vale do Ribeira, porção sul paulista e leste paranaense se insere 

no contexto geológico do Terreno Apiaí, o qual faz divisa com os terrenos Curitiba e 

Paranaguá (figura 2.1). Esses terrenos pré-cambrianos têm distintas evolução e 

características litológicas, além de diferentes histórias metamórficas e estruturais, 

sendo justapostos por zonas de cisalhamento (Basei et al., 1992; Siga Jr., 1995; 

Heilbron et al., 2008). 

Na região de estudo há importantes intrusões graníticas e sieníticas 

alcalinas/peralcalinas da Serra do Mar, denominadas por Gualda e Vlach (2007) de 

Província Serra da Graciosa, a qual ocorre entre as Microplacas Curitiba e Luís Alves. 

2.1 TERRENO APIAÍ 

O Terreno Apiaí corresponde a um conjunto tectônico que engloba sequências 

metavulcanossedimentares meso e neoproterozoicas, núcleos do embasamento 

paleoproterozoicos e maciços graníticos neoproterozoicos (Cury, 2009; Heilbron et al. 

2008). Limita-se a sudeste com o Terreno Curitiba pela Zona de Cisalhamento 

Lancinha, a qual tem direção NE-SW, natureza transcorrente e cinemática dextral 

(Fiori, 1992). A oeste e noroeste o Terreno Apiaí é recoberto pela Bacia do Paraná. 

2.2 TERRENO CURITIBA 

O Terreno Curitiba é balizado na porção setentrional pela Zona de 

Cisalhamento Lancinha (em contato com o Terreno Apiaí) e na porção meridional 

pelas zonas de cisalhamento Piên-Mandirituba e Icapara (em contato com os Terrenos 

Luís Alves e Paranaguá). São descritos gnaisses e migmatitos do Ciclo 

Transamazônico (2,2-1,8 Ga), migmatizados no Brasiliano (620-550 Ma). Há também 

granitóides cálcio-alcalinos deformados de idade Brasiliana (entre 720 Ma, U-Pb em 
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Figura 2.1 - Mapa de terrenos tectonometamórficos do Cinturão Ribeira Meridional, nas porções do 
norte do Paraná e sul de São Paulo. Fonte: Faleiros (2008). 
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zircão, 580 Ma em Rb-Sr), atribuídos a um arco magmático (Siga Jr et al., 1993). Este 

terreno é composto por quatro unidades litotectônicas predominantes, de diferentes 

origens e graus metamórficos. São elas o Complexo Atuba, o Complexo Turvo-Cajati, 

a Suíte Piên-Mandirituba e as Sequências Capiru e Setuva (Faleiros, 2008).  

O Complexo Atuba engloba ortognaisses migmatíticos de fácies anfibolito 

superior a granulito de idade paleoproterozoica (2,0 Ga) e migmatizados no 

Neoproterozoico (600 Ma). Estas unidades são balizadas ao sul por granitos cálcio-

alcalinos heterogeneamente deformados (Suíte Rio Piên), interpretados como 

representantes de um arco magmático Neoproterozoico (Siga Jr., 1995). 

Complexo Turvo-Cajati é constituído por xistos, paragnaisses, rochas 

calciossilicáticas e mármores dolomíticos de fácies xisto verde a anfibolito superior, 

localizados a sul da Zona de Cisalhamento Lancinha (Faleiros, 2008). 

A Suíte Rio Piên se localiza no limite entre os Terrenos Curitiba e Luís Alves e 

é constituída de granitoides cálcio-alcalinos heterogeneamente deformados e 

alongados na direção NE-SW (Machiavelli et al., 1993; Siga Jr., 1995; Harara, 2001) 

A Formação Capiru, composta por mármores, quartzitos e metapelitos, é 

considerada uma sequência marinha de águas rasas e litorâneas (Bigarella e 

Salamuni 1956).  

2.3 TERRENO LUÍS ALVES 

Este terreno é limitado, em sua porção setentrional pelos gnaisses migmatíticos 

e granitóides do Terreno Curitiba e a leste é limitado pela costa brasileira e pelo 

Terreno Paranaguá. Na porção meridional, faz contato com o Cinturão Dom Feliciano. 

No Terreno Luís Alves predominam gnaisses granulíticos máficos e ultramáficos e, de 

modo subordinado, rochas ultramáficas, quartzitos, gnaisses kinzigíticos e formações 

ferríferas (Siga Jr. et al., 1993; Siga Jr., 1995) formados no Ciclo Transamazônico 

(2,2–1,8 Ga) e no Arqueano (2,7 e 2,5 Ga) (Siga Jr., 1995; Sato et al., 2003). 

Hartmann et al. (2000), utilizando datações U-Pb (SHRIMP) em zircão de 

rochas do Terreno Luís Alves, obtiveram idades de protólitos de 2716 ± 17 Ma e 

definiram quatro fases de metamorfismo. A fase M1, de fácies granulito, com idade de 

2675 ± 12 Ma, foi seguida pelo evento M2, de fácies anfibolito e idade de 2168 ± 18 
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Ma. O evento M3 tem idade próxima ao M2, porém de fácies granulito. Na fase M4, 

clorita e epidoto marcariam a instalação de zonas de cisalhamento. 

2.4 TERRENO PARANAGUÁ 

O Terreno Paranaguá é balizado pela linha de costa a leste, a sudoeste por 

rochas gnássico-granulíticas da Microplaca Luís Alves e a noroeste pela Microplaca 

Curitiba. Como ressalta Cury (2009), o contato ocidental tectônico é marcado pelas 

zonas de cisalhamento Palmital, Alexandra, Serra Negra e Icapara. Antes denominado 

Batólito Paranaguá (Basei et al., 1990) e Cinturão Granitóide Costeiro (Basei et al., 

1992), neste terreno predominam granitos neoproterozoicos desde a Ilha de São 

Francisco do Sul até Iguape-SP (Basei et al., 1990). Destacam-se as suítes graníticas 

Morro Inglês, Rio do Poço e Canasvieiras-Estrela (figura 2.2) (Cury 2009). Estas 

intrusões cortam rochas metassedimentares e ortognaisses migmatíticos 

paleoproterozoicos do Complexo São Francisco do Sul e rochas metassedimentares 

mesoproterozoicas da Sucessão Rio das Cobras.  

O Complexo São Francisco do Sul engloba ortognaisses dioríticos, quartzo-

monzodioríticos, granodioríticos, trondhjemíticos e monzograníticos, localmente 

ocorrendo milonitos e migmatitos com estruturas dúcteis variadas, tais como schlieren 

e ribbons (Cury, 2009), evidenciando controles estruturais profundos. Datações 

obtidas (Cury 2009) pelo método U-Pb LA-ICP-MS em zircão indicam cristalização há 

cerca de 2,1 Ga e idades de 620 Ma para o metamorfismo e deformação. 

A Sucessão Rio das Cobras é composta por quartzitos, xistos, mármores 

impuros e anfibolitos (Guimarães, 2019). Cury (2009) observou feições termais e 

hidrotermais nas rochas supracrustais provocadas pelas suítes graníticas. 

Importantes zonas de cisalhamento afetas as rochas metassedimentares. Cury (2009) 

descreve na Serra da Prata rochas metassedimentares cortadas por veios de quartzo 

leitoso, com espessuras variando entre 2 cm a 5 m, com pirita, calcopirita e galena.  

Definida por Lopes & Lima (1985) na região da Serra da Prata, a Suíte Morro 

Inglês é o corpo granítico de maior extensão no Terreno Paranaguá. É composta 

principalmente por sienogranitos e monzogranitos porfiríticos, incipiente a 

intensamente deformadas (Siga Jr., 1995). Estas rochas são cálcio-alcalinas de alto 

K a shoshoníticas de ambientes tardi a pós-colisionais, em contexto de arco 

magmático maduro, com fontes modificadas por contaminação crustal (Cury, 2009).  
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Figura 2.2 - Mapa geológico do Terreno Paranaguá indicando as principais unidades litológicas e 
zonas de cisalhamento (Adaptado de Guimarães, 2019). 
 
 

A Suíte Rio do Poço aflora como corpos restritos ao longo do Domínio 

Paranaguá, representados em sua maioria por sienogranitos leucocráticos e 

hololeucocráticos com textura fina a média e foliação de fluxo magmático. Biotita e 

muscovita estão presentes e os acessórios são apatita, allanita, epidoto e zircão 

(Guimarães, 2019). Estas rochas são subalcalinas comparáveis ao granitos do tipo A 

(Cury, 2009). 

Os granitos da suíte Canavieiras-Estrela ocorrem no setor oeste, ao longo de 

zonas de cisalhamento, próximo ao contato entre o Terreno Paranaguá e as 
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microplacas Luís Alves (limite sul) e Curitiba (limite norte). Afloram quartzo 

monzodioritos, leucogranodioritos, monzogranitos e sienogranitos cataclasados e 

milonitizados (Siga Jr, 1995; Cury, 2009). Estas rochas são cálcio-alcalinas de alto K, 

atribuídas a ambientes sin ou pós-colisionais (Cury, 2009). 

Idades obtidas por diferentes métodos (TIMS, LA-ICP-MS e SHRIMP) com 

dados de U-Pb em zircão indicam que a cristalização dessas suítes graníticas ocorreu 

entre 638 e 577 Ma (Cury 2009). Utilizando o método K-Ar em biotita, o mesmo autor 

sugere que um evento termocronológico tenha ocorrido entre 540 e 500 Ma. 

Lopes (1987), discutindo um modelo polifásico de evolução do metamorfismo 

regional na região, sugere a retomada de sucessivas fases de deformação associada 

à tectônica de empurrão. Neste contexto a mobilização de sílica, óxido de ferro e Au 

seria marcada por veios de quartzo auríferos concordantes, apontando para um 

potencial aurífero na região da Serra da Prata. 

Na tentativa de caracterizar possíveis áreas-fonte para os sedimentos, Cury 

(2009) datou (U-Pb, LA-ICP-MS) cristais detríticos de zircão de granada-silimanita 

xistos, obtendo idades desde arqueanas até neoproterozoicas. A maior frequência 

observada é do Paleoproterozoico. Idades de aproximadamente 610 Ma em bordas 

do zircão seriam o reflexo de eventos metamórficos de alto grau. 

2.5 PROVÍNCIA GRACIOSA 

Antes nomeada como Granitos Alcalinos da Serra do Mar (Fuck et al., 1967, 

Kaul 1997, Siga Jr. 1995), esta província engloba vários stocks e batólitos graníticos 

e sieníticos com formas elípticas, orientação NE-SW e intrusivos em rochas 

neoproterozoicas da Microplaca Curitiba e arqueanas do Cráton Luiz Alves. Suas 

“serras” e picos recebem denominações locais diversas (figura 2.3). 

Geomorfologicamente apresentam relevos expressivos, com penhascos escarpados, 

vertentes abruptas e gargantas profundas, em nítido contraste onde os granitos estão 

ausentes (figura 2.4). 

Segundo Fuck, Marini, e Trein (1967) os contatos entre os corpos graníticos e 

suas encaixantes são controlados por falhas, entretanto observaram a existência de 

possíveis contatos ígneos em pontos específicos dos Granitos Graciosa e Marumbi. 
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Análises químicas (Maack 1961 apud Fuck et al.,1967) indicam a natureza alcalina 

destas rochas, confirmando sua composição mineralógica modal. 

Segundo Siga Jr. (1995) o plutonismo e vulcanismo neoproterozoicos têm 

idades de 600 a 570 Ma, período em que teria predominado um regime tectônico 

distensivo relacionado ao adelgaçamento crustal, no âmbito dos Domínios Curitiba e 

Luís Alves. 

 

Figura 2.3 – Toponímia da região da Serra da 
Graciosa. Fonte: IBGE (1983), 1:250.000. 

Figura 2.4 - Fotografia de vertente abrupta do Pico 
Paraná, na Serra dos Orgãos. Foto: autor. 

Segundo Siga Jr. (1995) os granitóides do setor NW de Santa Catarina e SE 

do Paraná são alcalinos isotrópicos e seus contatos com as rochas encaixantes são 

controlados por zona de falha. No Granito Graciosa predominam rochas leucocráticas 

e, próximo aos limites oriental e ocidental, há feições cataclásticas.  

Kaul (1997) distingue 4 tipos de granitóides: os tipos metaluminosos (com 

biotita e/ou hornblenda, e raramente clinopiroxênio), os tipos fracamente 

peraluminosos (com biotita e/ou hornblenda, e rochas hololeucocráticas), os tipos 
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peralcalinos (com arfvedsonita, riebeckita e aegirina), e os tipos fracamente 

peralcalinos (com riebeckita e biotita) (tabela 2.1). 

Tabela 2.1 – Tipos distintos de granitoides da Serra do Mar (Kaul 1997). 

TIPO MACIÇOS GRANÍTICOS 

Metaluminoso Agudos, Anhangava, Graciosa, Marumbi, Mandira, 
Corupá, Alto Turvo, Serra da Igreja 

Fracamente peraluminoso Morro Redondo, Graciosa, Dona Francisa, Piraí 

Peralcalino Morro Redondo, Graciosa, Mandira, Corupá, Serra Alta e 
Serra da Igreja 

Fracamente peralcalino Anhangava 

 

Kaul (1997) obteve 50 datações pelo método Rb-Sr que apontaram idades de 580 

± 20 Ma para o plutonismo ácido e granítico da Serra do Mar.  

Gualda (2001) compartimentou o “Maciço Graciosa” em três unidades distintas: 

Maciço Capivari, Maciço Órgãos e Maciço Farinha Seca, juntamente com os maciços 

Marumbi e Anhangava. A partir de análises petrográficas e mineralógicas 

identificaram-se associações alcalinas e uma aluminosa de granitos do tipo A (figura 

2.5). São atribuídos ambientes pós-colisionais, e colocação epizonal marcada por 

cavidades miarolíticas, quartzo bipiramidal e bacias vulcano-sedimentares 

contemporâneas. 
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Figura 2.5 – Esboço geológico das associações petrográficas dos granitos do Tipo A da Província Serra 
da Graciosa, PR. Os dados indicam associações aluminosas e alcalinas em cada um dos maciços. 
Adaptado de Gualda & Vlach, 2007). 
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3. MINERAÇÃO AURÍFERA NO CONTEXTO DE OCUPAÇÃO DO LITORAL 

PARANAENSE: ALGUNS DADOS HISTÓRICOS 

 O território que hoje chamamos de Paraná1 foi incorporado à colonização 

portuguesa a partir de meados do século XVII. As terras que pertenciam a Portugal, e 

que hoje conhecemos como Litoral Paranaense e Planalto Curitibano foram ocupadas 

a partir de descobertas auríferas em aluviões dos arredores da Baía de Paranaguá, 

como consequência da expansão da economia paulista para o sul. Estes 

desbravamentos marcaram a integração deste território na História do Brasil. 

Diversos pesquisadores buscaram relacionar a História do Paraná com o 

processo de ocupação do espaço geográfico e a mineração de ouro a partir dos 

arredores da Baía de Paranaguá. Entre os historiadores, há um conjunto considerável 

de obras sobre o tema, o qual será abordado suscintamente neste trabalho. Entre os 

geocientistas este número já não é tão expressivo. Entre eles podemos citar Liccardo, 

Sobanski II e Chodur (2004), no artigo intitulado “O Paraná na História da Mineração 

no Brasil no Século XVII”, em que discutem o papel da mineração na ocupação e 

colonização do Paraná. Também Picanço & Mesquita (2009, 2012, 2015) discorrem 

sobre a mineração nos séculos XVI e XVII na Capitania de São Vicente, em um estudo 

interdisciplinar entre História e Geologia. Para tanto, abordam métodos e técnicas das 

minerações seiscentistas e indicam possíveis locais onde houve mineração, utilizando 

análises de fontes manuscritas da época, além de mapas históricos e modernos.  

Entre os historiadores não há precisão de quando começou o povoamento 

efetivo do litoral paranaense, e nem do Primeiro Planalto. Mas há um consenso de 

que é um resultado, primeiro, da intensa procura e exploração do ouro e da caça aos 

índios, e mais tarde, a outros fatores que promoveram a fixação dos portugueses 

nessa região. A partir de então se estabeleceram as primeiras povoações em 

Paranaguá e Curitiba, até então de domínio indígena2. 

 
1 Referir-se ao “Paraná” antes dos século XVIII ou XIX é uma licença de expressão, tendo em vista que 
esta unidade político-geográfica, até o século XVII traduzia-se na Capitania de São Vicente. Já no 
século XVIII traduz-se na Capitania de São Paulo, “a partir do momento que ‘agregou’ as capitanias de 
Santo Amaro e São Vicente - incluindo durante alguns anos a Capitania de Paranaguá – o extremo 
meridional da colônia portuguesa na América do Sul” (Nadalin, 2001, p. 19). 
2 Atualmente, “apenas 0,27% do Litoral está assegurado para seu povo originário. Ao longo das 
décadas de 1990 e 2000, várias aldeias tiveram de ser abandonadas nas ilhas das Peças e de 
Superagui. Todavia, outras surgiram, tais como Kuaray Haxa (Antonina) e Guaviraty (Pontal do 
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Segundo Nadalin (2001), o povoamento do território que viria a se constituir o 

Paraná se deu pela irradiação de dois núcleos: o primeiro pelas iniciativas oficiais 

vindas do Rio de Janeiro, e o segundo relacionado às ações dos bandeirantes 

paulistas, principalmente os “vicentinos”, que buscavam capturar indígenas e 

encontrar pedras e metais preciosos. Essas explorações colaboraram para o 

alargamento das fronteiras meridionais ocidentais das possessões portuguesas. 

Já em fins do século XVI, na administração do Governador Geral D. Francisco 

de Souza, se estabeleceram as bases para a prospecção mineral na capitania de São 

Vicente, havendo referências históricas de que já no início do século XVII havia minas 

de ouro na região. Em análises de documentos históricos relativos ao Brasil do início 

do século XVII, Santos (2001) comenta sobre a existência de um relato oficial, escrito 

pelo Conselho de Portugal, no qual é apresentado um parecer da carta de Diogo de 

Quadro, então Provedor das Minas de São Vicente, que solicita um quadro técnico 

para prospecção do ouro. Nas palavras do historiador: 

“Com base nesse relato, sabe-se que Diogo de Quadros solicita, para 

prospecção do sertão de S. Vicente: dois técnicos alemães especialistas em 

minas de ouro, mil negros às expensas do Tesouro Real ou com facilidades aos 

financiadores, privilégios aos encarregados da prospecção e ainda uma guarda 

militar para protege-los. Ele justifica estes pedidos com as descobertas de ouro 

de lavagem já feitas pelo minerador João Munhios de Puerto.” (Santos, 2001, p. 

21–22) 

Neste contexto de perspectivas de descobertas auríferas, os movimentos 

migratórios se tornaram constantes na Capitania de Santo Amaro, sobretudo no litoral 

de Paranaguá e nos campos de Curitiba. Devido à distância até São Paulo, esses 

faiscadores preferiram ali se instalar e se fixar, surgindo povoações sem organização 

ou representação política, antes da fundação de vilas (Santos, 2001).  

O ouro começou a ser encontrado em sedimentos clásticos dos rios, fazendo 

aumentar o interesse migratório para essas regiões. E possivelmente, como indicam 

alguns historiadores3, durante algumas décadas houve garimpo de ouro de aluvião 

 
Paraná). Atualmente são seis comunidades indígenas no Litoral do Paraná e apenas a Terra Indígena 
da Cotinga é uma área homologada pelo Governo Federal.” (Góes, 2018) 
3  (Picanço 2005) aponta uma ressalva quando alguns historiadores - sobretudo paranaenses, tais como 
Vieira dos Santos, Ermelino de Leão, David Carneiro e Reinhard Maack - afirmam que as descobertas 
auríferas no atual Estado do Paraná, na década de 1570, são as primeiras deste tipo realizadas no 
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sem que houvesse controle oficial, como apontado por Maack (2012) no relato de 

garimpo aluvionar no Rio Nhundiaquara entre 1578 e 1664. As fontes para esta 

menção feita por Maack não são mencionadas. 

Mas o principal objetivo era a descoberta de “minas4”, o que estimulou os 

administradores da colônia no Rio de Janeiro a investirem recursos, “pois, atrás do 

ouro depositado nos leitos dos rios, no sopé e nas encostas dos morros deveriam 

estar as minas ou, como se dizia, bêtas, ou veios nas rochas.” (Nadalin, 2001, p. 39). 

Segundo Balhana, Machado e Westphalen (1969), a primeira mina de Paranaguá foi 

encontrada em 1646 por Gabriel de Lara, como consta na Ata de Vereança de 27 de 

novembro de 1649 da Câmara de São Paulo. Estas descobertas justificaram a 

instalação de uma fundição nessa época que, segundo Wachowicz (2001), tinha o 

objetivo de controle da produção e da cobrança do quinto5 exigido pela Metrópole. 

“A Casa de Fundição tinha a função de transformar em barras todo o ouro 

encontrado nos garimpos, estampando o carimbo real, e de cobrar nesta ocasião 

o quinto. A circulação do ouro em pó, ou em pepitas, era ilegal. As barras 

auríferas eram posteriormente remetidas à Casa da Moeda no Rio de Janeiro, 

transformadas em moeda e remetidas a Portugal.” (Wachowicz, 2001, p. 59) 

É importante lembrar que neste contexto de crescimento populacional e da 

importância econômica do povoado, Gabriel de Lara requereu ao El-rei a elevação do 

povoado à categoria de vila, sendo deferido o desejo por Carta Régia em julho de 

1648. Em dezembro deste mesmo ano ocorrem as eleições para os cargos de governo 

local, e em 6 de janeiro de 1649 é instalada a Vila de Paranaguá (Martins, 1995). 

Os planaltos curitibanos também recebiam constantes incursões de 

mineradores provindos de Cananéia, Iguape, Paranaguá, Santos e São Paulo6. 

 
Brasil. O autor aponta que esta informação é bastante discutível em vista das fontes primárias 
disponíveis. 
4 Também conhecidas como “bêtas”. Segundo Balhana et al. (1969, p. 30) “há indicações 
documentárias de que essas bêtas foram descobertas e exploradas, embora não possam localizá-las 
com precisão.” O termo bêtas deve derivar do espanhol vetas, que significa veios. 
5 Chama-se “quinto” o imposto que a coroa impunha aos mineradores e exploradores, consistindo na 
entrega da quinta parte de todo ouro encontrado pelos mesmos. Segundo Wachowicz (2001, p. 59), 
“os homens do garimpo frequentemente procuravam furtar-se a tão oneroso imposto, ocultando e 
desviando o produto de seu trabalho.” 
6 Picanço e Mesquita (2012) afirmam que desde o início da colonização portuguesa o planalto curitibano 
era um território de passagem, comunicando o litoral com o interior do continente, pelo vale do Ribeira 
e, de modo subordinado, pelos vales dos rios Itapocu e Itajaí. E apoiado em autores como Ernesto 
Young e Ermelino de Leão, defendem a tese de que os movimentos iniciais de ocupação foram 
realizados através do planalto curitibano, e não pela baía de Paranaguá, o que implicou em evoluções 
diferentes para cada região. 
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Porém, como bem lembra Santos (2001, p. 23), “sem a mesma euforia em relação ao 

achamento de ouro, pois exigia sacrifícios enormes para obter recompensa mínima.” 

Após se estabeleceram os habitantes nos campos de Curitiba, foi levantado o 

pelourinho em 1668, símbolo de posse por El-Rey, sendo elevada à categoria de vila 

somente em 1693. Nesta ocasião, já passavam de 90 os fogões7 da Vila de Nossa 

Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba (Wachowicz, 2001). 

“Paranaguá era, então, a vila litorânea mais meridional do Brasil e Curitiba a 

mais meridional e ocidental do sertão brasileiro (Martins, 1995, p. 68), formadas a 

partir de um movimento expansionista paulista, tendo como atividade básica a 

mineração, com o período auge de exploração e lavra situado entre 1640 e 1660 

(figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Mapa do Paraná com localização das áreas de povoamento e mineração em meados do 
século XVII (1640-1660), indicando também os principais rios e caminhos incursionados pelos 
bandeirantes no período. Fonte: Cardoso & Westphalen (1986). 

 
7 A lei portuguesa exigia o mínimo de 30 família ou fogões – como se dizia na época -, para que uma 
localidade tivesse autoridades e Câmara Municipal. Esses 30 homens casados tinham que ser 
proprietários de terras, por isso também chamados de homens bons (Wachowicz, 2001). 
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A produção de ouro em toda esta região era pequena, o que preocupava as 

autoridades coloniais. Não se conhece o valor exato da produção das minas de 

Paranaguá, mas, como afirma (Wachowicz, 2001) “há indícios de que, já em 1659, se 

reconhecia que essas minas não atendiam às expectativas do governo”. O próprio 

Salvador de Sá, governador do Rio de Janeiro, resolveu inspecionar pessoalmente as 

“minas” em 1660, preocupado com a pouca produção das mesmas, e a consequente 

diminuição do quinto. Mas, segundo consta, voltou desiludido de Paranaguá. Segundo 

Balhana et al. (1969, p. 35–36), utilizando palavras do próprio Salvador de Sá, este 

“demorou-se três meses em Paranaguá, trabalhando intensamente com o auxílio de 

cinco mineiros que trouxera de Portugal, com muito aparelhamento. E não encontrara 

nem uma onça de ouro para amostra.” 

Outras inspeções foram feitas, mas a cada ano diminuía a quantidade de ouro 

extraída. O governo português achava que esta diminuição da produção era um 

reflexo da sonegação do imposto. É presumível que existia a sonegação, mas as 

minas realmente estavam se exaurindo. Assim apontam as estimativas de Pinto 

(1979), sintetizadas na tabela 3.1, sobre a flutuação da produção mineira da região 

sul, englobando Paranaguá, Curitiba, Iguape, Cananéia e São Paulo:  

Tabela 3.1 – Estimativas da produção aurífera nas minas de Paranaguá, Curitiba, Iguape, Cananéia e 
São Paulo, entre 1680 e 1735, segundo Pinto (1979). 

PERÍODO PRODUÇÃO (KG/ANO) 

1680-1697 50 a 80 

1697-1735 20 a 30 

 

No século XVIII foram feitas novas descobertas de ouro em Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso, o que, na expressão de Wachowicz (2001), “eclipsou o pouco 

ouro de Paranaguá”. Então os paulistas abandonaram os territórios paranaenses, e a 

economia mineradora parnanguara entrou em estagnação. A Casa de Fundição 

tornou-se onerosa e foi fechada. A vida econômica, baseada na mineração, voltou-se 

para outras atividades ligadas à lavoura de subsistência e à pecuária. 
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3.1 LUGARES E CAMINHOS DAS LAVRAS 

Vários documentos e referências históricas indicam os lugares de ocorrências 

auríferas no litoral paranaense e planalto curitibano, no contexto dos séculos XVI-

XVIII, porém sem haver um mapeamento sistematizado. São indicações sem precisão 

geográfica devido às limitações da época. 

O primeiro mapa de ocorrências de ouro na baía de Paranaguá teria sido 

confeccionado entre março e maio de 1653, por Pedro de Souza Pereira ou seus 

auxiliares, no auge da exploração aurífera (figura 3.2). Segundo Picanço (2009) este 

é o registro cartográfico mais antigo dos recursos minerais da colônia portuguesa, 

constando 21 indicações de minas, além da Baía de Paranaguá, as principais ilhas, 

barras e alguns rios que nela desaguam. 

A vila do Pernagoa (Vila de Paranaguá) é representada na parte centro-

esquerda do mapa mostra o casario, a igreja e o pelourinho, assim como os campos 

de Curitiba, simbolizados por duas casas, uma cruz e pelourinho na parte superior do 

mesmo. Nele também estão indicados rios auríferos Cubatão (atual Nhundiaquara), o 

Cacatu, o Curitibaíva, o Cachoeira e o Faisqueira.  

Picanço (2009) analisa a indicação de uma casa, depois da ilha de 

Ibiarema/Teixeira, que consta na legenda como “casa de onde começam as minas” 

(figura 3.3). No mapa lê-se a informação “daqui começam as minas”. (figura 3.4). O 

autor comenta que pode ser uma antiga povoação já na foz do rio 

Cubatão/Nhundiaquara, a oeste da ilha indicada. Defende a hipótese, embora sem se 

apoiar em outros documentos, de que esta casa poderia ser um posto fiscal ou 

equivalente. De qualquer modo, esse reforço na dupla indicação (legenda e mapa) 

parece refletir uma importância maior além de uma mera localização geográfica. Logo 

acima da casa citada, percebe-se a localização das lavras de ouro: “minas”. 

O mapa de Pedro Souza Pereira, apesar da riqueza de detalhes, não possui 

escalas ou proporções, evidenciando não ter sido elaborado por cartógrafo 

profissional. A perspectiva predominante é a de quem entra na baía a partir do mar, o 

que demonstra a finalidade prática para os navegantes da época, com detalhes 

cartográficos e topográficos.
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Figura 3.2 – O mapa da baía de Paranaguá, de Pedro Souza Pereira (1653) 
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Figura 3.3 – Detalhe da legenda do mapa de 
Pedro de Souza Pereira (1653). 

 
Figura 3.4 – Detalhe do mapa de Pedro de Souza 
Pereira (1653). 

 

Mas acima de tudo, o mapa era um documento com objetivos políticos, tendo 

em vista que Pedro de Souza Pereira ocupava o cargo de administrador das minas 

entre 1652 e 1659: 

O mapa foi utilizado para informar Lisboa sobre as minas descobertas, sobre a 

localização e o acesso das minas de Paranaguá. Juntamente com a carta, 

informam também detalhes sobre o tipo das lavras, as formas de ocorrência do 

ouro e os trabalhos em execução. Com base neste documento, poderiam ter sido 

tomadas decisões importantes, como a organização das defesas da costa contra 

invasões, o ordenamento do território, e muitas outras. (Picanço, 2009, p. 10) 

Entre as lavras litorâneas do período vicentino, as que tiveram atividades mais 

duradouras ocorreram no vale do rio Cubatão (atual Nhundiaquara), principalmente 

ao longo do Rio do Pinto, um de seus afluentes. As lavras (“minas”) do Cubatão podem 

ser percebidas na parte superior do mapa de Pedro de Souza Pereira (1653). 

As minas mais famosas do litoral eram as do Pantanal e Penajóia8, esta uma 

das mais produtivas, de onde se explorava o ouro em “cascalho azul”. Outras minas 

importantes foram: Limoeiro, Marumbi, Uvaparanduva, Tagaçaba e Serra Negra. Com 

o desenvolvimento das atividades dos mineradores a partir do litoral, ainda no século 

XVII os mesmos subiram os leitos dos rios que desaguam na Baía de Paranaguá, 

transpuseram a Serra do Mar para faiscar no planalto (Wachowicz, 2001). 

 
8 Situada no vale do Rio do Pinto, atravessada pela estrada do Arraial, era propriedadedo Sargento-
Mor Domingos Cardoso Lima, abastado de bens e possuidor de muita escravatura. Consta na 
historiografia que “sua residência era adornada com tapetes de Damasco e baixelas de prata; possuía 
uma banda de música que seus escravos tocavam quando o senhor ia a Paranaguá, fazendo uma 
entrada farolesca na vila.”(Wachowicz, 2001, p. 62) 
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As duas principais zonas de penetração de mineradores e pesquisadores de 

minas em direção ao planalto foram o rio Cubatão, já assinalado no mapa de 1653; e 

pelo vale do Ribeira de Iguape, compreendidos o Ribeirinha e o Assungui, suas 

principais nascentes (Martins, 1995). As picadas abertas na travessia da Serra do Mar, 

utilizando-se dos rios faiscados, originaram os primeiros caminhos que ligam o 

planalto com o litoral, como o da Graciosa, Itupava e Arraial9 (Wachowicz, 2001). 

Segundo Wachowicz (2001), dos três caminhos para o litoral do Paraná, 

abertos pelos faiscadores de ouro, o Caminho do Arraial (figura 3.5) era o que oferecia 

mais perigos. Atravessava a Serra do Mar em locais estreitos e perigosos, travessia 

de rios na descida da serra, ficando intransitáveis nos períodos de chuva. Apesar de 

tudo, prestou inestimáveis serviços aos moradores da vila de São José e da Vila do 

Príncipe, atual Lapa. No litoral, o caminho terminava no Porto do Rio do Pinto, no qual 

ocorria mineração de ouro no período.  

Picanço & Mesquita (2012) destacam a presença de pequenos lugarejos e 

pequenos portos fluviais ao longo desta estrada, a exemplo dos povoados de Anhaia 

e Água Rasgada, que eram antigas áreas de lavras e/ou portos fluviais, próximos ao 

atual município de Morretes. O Porto do Padre Veiga era outra destas localidades, de 

onde eram feitos os traslados via fluvial até Paranaguá, ou no sentido inverso via 

Caminho do Arraial até Curitiba, atravessando as lavras do Arraial. Ainda hoje existem 

vestígios de antigas minerações:  

No percurso do Caminho do Arraial existem edificações que ressaltam que um 

dia, no passado, ali estiveram faiscadores de ouro, pois próximo ao caminho 

existe um grande buraco murado com pedras que atingem 10 metros de 

comprimento e dois metros de altura, construídos com uma espécie de 

argamassa que se encontra em perfeito estado. Esta construção era utilizada 

para a lavagem do ouro encontrado na região. (Schiminski, 2010) 

 

 
9 A palavra “arraial” é um termo medieval para designar acampamentos militares, feiras ou quermesses. 
No contexto do Brasil colonial, referia-se aos pousos e roças feitas pelos bandeirantes ao longo de 
suas trilhas. Com a descoberta das minas, foi associado também aos povoados das zonas mineradoras 
da colônia, podendo ser usado tanto na designação de acampamentos precários quanto de núcleos 
mineradores já consolidados. (SATO, Lana. "Arraial". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas 
Digital da América Lusa. Disponível em: http://lhs.unb.br/atlas/Arraial. Data de acesso: 14 de outubro 
de 2019) 

http://lhs.unb.br/atlas/Arraial
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Figura 3.5 – Caminho do Arraial Grande. Fonte: (Moreira, 1975). 

Na década de 1980 a Mineropar pesquisou ouro aluvionar em locais que 

coincidem com lavras históricas nas proximidades do Caminho do Arraial, justificada 

pela garimpagem esporádica na região até o presente. 

No planalto, as explorações mineiras se espalharam em áreas maiores, 

havendo indicações de lavras desde a vasta região do Assungui, Jaguariaíva, Tibagi, 

etc. Em São José dos Pinhais são citados vestígios de mineração nas lavras de 

Saraiva, na serra que forma os vales dos rios Guaratubinha e da Prata. Porém, as 

lavras mais famosas, e possivelmente com o maior período de atividade foram as 

minas do Arraial Grande, que deram origem ao município de São José dos Pinhais. 

Dados da bibliografia mostram que havia as minas do Arraial Queimado (atual 

Bocaiúva do Sul), Borda do Campo (Atuba, Vilinha, Vila dos Côrtes), as minas no Rio 

Ribeirinha (tais como as minas de Itambé e Furnas), Catanduva, Botiatuva, Purunã e 

Canguirí. Liccardo et al. (2004) afirmam que, apesar de a maioria das extrações terem 

sido feitas em depósitos secundários, em Bateias e Ferraria (próximo a Curitiba), 

iniciou-se a primeira explotação superficial de ouro em filões de quartzo, havendo 

ainda hoje resquícios de minerações, tais como cavas e depósitos de rejeitos, após 

uma empresa10 retomar sua produção muito tempo depois. Em Lavrinhas (Campo 

 
10 Segundo os autores citados, a empresa Leão Júnior explorou as jazidas de Ferraria e Ribeirão do 
Ouro, a partir de 1932, em veios de quartzo com pirita aurífera. 
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Largo), no sítio denominado Fazendinha, também há indícios de exploração aurífera 

em veios de quartzo, onde Martins (1995) afirma que “ainda em 1712, o capitão-mor 

João Rodrigues de França garimpava com sucesso.” 

Outros lugares e caminhos não foram citados no presente capítulo, devido ao 

fato de não ter sido esgotada a literatura sobre o assunto. Mas podem ser 

consideradas amostras representativas para os objetivos do presente trabalho. 

3.2 SOBRE AS TÉCNICAS DA MINERAÇÃO  

Referindo-se às tecnologias e organização das lavras, Martins & Brito (1989) 

descrevem duas categorias de jazidas exploradas no período colonial: os depósitos 

de aluvião, onde partículas de ouro estão soltas no cascalho e na areia; e os filões, 

onde o metal é disseminado em veios de quartzo ou outras rochas auríferas. 

Nos primeiros tempos de mineração, exploravam-se tão somente as faisqueiras 

nos córregos e ribeirões, com técnicas rudimentares, nas quais os faiscadores se 

limitavam a lavar o cascalho em bacias de estanho ou gamelas de madeira, o que 

possivelmente acarretava em perdas e baixa produção. Esse processo posteriormente 

foi aperfeiçoado com a adoção da bateia, introduzida pelos africanos e que 

“representava um avanço na técnica de apuração” (Martins & Brito, 1989, p. 20).  

Referindo-se especificamente às minerações de ouro nas minas de Paranaguá 

nos séculos XVI e XVII que, segundo Almeida (2014), eram realizadas de modo 

“artesanal”, pois não havia tecnologia capaz de explorar minas com ouro disseminado, 

sendo viável somente a bateia dos sedimentos fluviais. Esta informação indica que as 

minerações ocorriam sobretudo em sedimentos aluvionares inconsolidados. 

O documento histórico “Informações sobre as minas do Brasil”, de autoria 

anônima, contido nos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (1935), ilustra o 

modo de extração do ouro nas minas de Paranaguá. O documento teria sido escrito 

por alguma autoridade do governo português que vistoriava esporadicamente as 

minas no século XVII, conforme o texto abaixo: 

“Os que vão tirar este ouro pella experiencia que já tem o fasem pr.º com um 

bordão ferrado que penetrando a superfície da terra sentindo pedragulho abaixo 

he sinal certo ter a terra ouro em quantidade que promete lucro além do gasto, 

e dispêndio feito, e cavando este pedragulho, e terra emchem hũas bandeja de 

pao, a que chamão batheas e na ribeira mais uezinha as mergulhão, e a corrente 
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das agoas lauando o terreste assentão no uaso, e fundo das bandejas os grãos 

do ouro liquido que a natureza, e uentura lhes depara, e quantos são os ministros 

dessa obra, tanto he o interesse, acertando a ser a paraje menos rendosa de 

ouro, que algũa outra daquela Costa sempre tirão hum Indio, cada dia o valor de 

ouro dez uintens e quando mais auentajada cinco, e seis tostõis, e dez, e doze 

comforme o acerto da experiencia dos que o buscão.” 

Posteriormente, com a rarefação das faisqueiras, os mineradores passaram a 

trabalhar com os tabuleiros e grupiaras, além de garimpar em camadas mais 

profundas dos cascalhos nos leitos dos rios. Os tabuleiros (ou taboleiros) são a 

extração do ouro misturado ao cascalho no leito ao nível do rio, mais fácil de lavrar, 

enquanto que as grupiaras correspondem aos leitos mais antigos, com cotas mais 

elevadas em relação ao nível dos rios. Nos dois métodos, o uso da água para lavagem 

do minério e a utilização de algumas ferramentas metálicas para escavar, como o 

almocafre, era imprescindível. 

Além do método da bateia, era utilizado também o desvio do curso da água dos 

rios, para se retirar o minério do leito descoberto. As águas dos rios eram desviadas 

por pequenas barragens e canais alternativos, expondo os cascalhos do leito original, 

dos quais o ouro era extraído: 

O processo de extração de ouro com a "bateia" era o geralmente seguido; mas 

por vezes desviavam temporariamente o curso dos ribeiros e atacavam o leito 

descoberto retirando do fundo tanto minério quanto podiam". (Oliveira, 1927, p. 

113) 

É possível ainda hoje verificar resquícios de algumas dessas minerações. Um 

exemplo fica na “Trilha do Ouro”, município de Campo Magro, a 23 km de Curitiba. 

Essa região era disputada pelos faiscadores, havendo ainda minerações ativas no 

entorno do município. Nas margens do Rio Conceição é possível encontrar vestígios 

das minerações históricas, paredões de pedras feitos e utilizados pelos escravos para 

desviar o leito do rio e viabilizar a extração do ouro. O ouro era beneficiado em outra 

localidade, hoje conhecida como Bateias, no município de Campo Magro. 
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4. TRABALHOS DE PROSPECÇÃO E PESQUISA 

Após as lavras históricas do período colonial, os aluviões da área estudada 

continuaram a ser garimpados em pequena escala e de forma esporádica até os dias 

atuais. Porém, trabalhos de prospecção e pesquisa sistemáticas vieram a ser 

efetuados somente a partir da década de 1980, os quais serão abordados 

sucintamente e de forma cronológica nos próximos parágrafos. 

4.1 O OURO ALUVIONAR EM MORRETES 

Entre 1982 e 1986 a Mineropar11 (Serviço Geológico do Paraná) realizou 

trabalhos de prospecção e pesquisa no âmbito do Projeto Ouro, em depósitos aluviais 

dos rios do Pinto, Marumbi e Arraial, nas encostas da Serra do Mar, no município de 

Morretes. As pesquisas abrangeram área superior a 30 km2 (Neto, 1984, p. 4067), 

subdivididas conforme a figura 4.1. 

Durante o ano de 1982 a equipe responsável pelo projeto efetuou a pesquisa 

preliminar na denominada “área piloto”, para desenvolver e testar métodos que seriam 

utilizados posteriormente. Foram efetuadas malhas equidistantes de poços de 

250x250 m em uma área de 3 km2. Detalhes dessa etapa constam no relatório da 

Mineropar “Projeto Ouro no Litoral” (Cunha Neto & Reis, 1983). 

A cubagem foi feita por meio de geoestatística, com a colaboração do consultor 

Paulo César Soares. Foi efetuada krigagem em blocos de 100 x 100 m, sendo 

obtida uma reserva de 67,471 kg de ouro em 57.500 m2 de área lavrável com 

uma acumulação média de 1,373 g/m2, a uma espessura média da camada 

aluvionar total da ordem de 5,0 m. Foi feita também a cubagem sobre o mapa de 

isoacumulações e pela redução dos resultados dos poços a blocos prismáticos 

regulares. (Cunha Neto, 1984a, p. 4068). 

Os depósitos secundários foram interpretados morfologicamente como um 

amplo leque aluvial, formado a partir de escarpas de falhas em processo de recuo. 

Sua gênese está relacionada a subsidências rápidas aliadas às variações climáticas 

e flutuações marinhas, o que originou ampla planície aluvial de piemonte na qual o rio 

Nhundiaquara é o seu coletor marginal (Cunha Neto, 1984a).  

 
11 A Lei nº 18.929, de 20 de dezembro de 2016, sancionada pelo Governo do Estado do Paraná, 
integrou as atribuições da Mineropar (Serviço Geológico do Paraná) ao campo de atuação do ITC-
Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, que passou a ser denominado de Instituto de Terras, 
Cartografia e Geologia do Paraná - ITCG. 
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Figura 4.1 – Áreas de pesquisa requeridas pela Mineropar (modificado de Cunha Neto, 1984b). 

 

No Mapa do Cenozoico do litoral do Estado do Paraná, Angulo (2004) associa 

os sedimentos destes leques e cones aluviais à Formação Iquequerim (Plio-

Quaternário), frequentes onde as rochas do embasamento são graníticas ou 

migmatíticas. Segundo o autor, os leques e cones possuem declives entre 2º e 20º, 

sendo que os que possuem declives até 10º se enquadrarem na categoria de leques, 

e acima disso são cones. Formam-se onde drenagens secundárias alcançam a 
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planície costeira ou o vale do rio principal, podendo mostrar diversos estágios de 

dissecação, tais como na Serra do Quiriri, onde foi definida a Formação Iquequerim 

(Bigarella et al. 1961) (figura 4.2). Em datações de restos vegetais de duas amostras, 

Angulo (2004) obteve idades de 13.850 ±120 anos A.P. e 8.330 ± 80 anos A.P., ou 

seja, do final do Pleistoceno ao início do Holoceno, apontando para pelo menos três 

gerações de leques, sendo que os mais antigos são do Plioceno.  

 

Figura 4.2 – Leques aluviais coalescentes nas encostas da Serra do Quiriri ou Iquererim, onde aflora a 
Formação Iquererim (Bigarella et al. 1961) no Estado de Santa Catarina, próximo ao limite com o Estado 
do Paraná. (1) Serras e morros, (2) leques dissecados, (3) leques pouco dissecados, (4) direção 
preferencial de fluxo sobre os leques, (5) rios, (6) outras unidades. Fonte: Angulo (2004). 

Os leques aluviais pesquisados pela Mineropar são compostos por sedimentos 

detríticos mal selecionados, com cobertura argilosa que se espessa de montante para 

jusante, com solo incipiente. Os eixos principais dos leques, com marcas recentes da 

rede de drenagem, alcançam 7 km, desde o ápice ao coletor marginal (Rios do Pinto 
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e Marumbi). Na porção de jusante, os depósitos conglomeráticos são cobertos por 

uma camada de areia média a grossa, imatura, de cor cinza e sem matriz. Os 

cascalhos apresentam matriz arenosa mal selecionada a qual sustenta seixos, blocos 

e matacões de gnaisses, anfibolitos e granitos, e de diabásios juro-cretácicos. O nível 

de cascalho geralmente se assenta sobre o embasamento rochoso, contendo seixos 

de 1 cm até matacões com mais de 1 m de diâmetro, medianamente arredondados e 

com baixa esfericidade. De montante para jusante há diminuição dos diâmetros dos 

seixos, aumento do grau de seleção dos mesmos, além da diminuição de sua 

espessura, de 7 a 8 m nas porções à montante, até porções com 0,5 m à jusante, 

próximo ao coletor marginal (Rio Nhundiaquara), sendo que geralmente a cobertura 

de solo aumenta para jusante (Cunha Neto, 1984a). Segundo este autor, “existe um 

enriquecimento em ouro associado a essa fácies mais madura e ao aumento da 

espessura da cobertura.” 

Em geral o ouro possui distribuição irregular nos estratos de cascalho, apesar 

da maior concentração nos níveis inferiores, junto ao substrato rochoso, mas sem 

haver definição de uma regra de maior concentração no contato 

cascalho/embasamento rochoso. Em termo gerais, o ouro da área I é mais grosso que 

o das outras áreas pesquisadas (Cunha Neto, 1984a). 

A área II pesquisada pela Mineropar engloba um depósito de piemonte detrítico, 

com fácies aluvial e coluvial. Segundo o relatório de Cunha Neto (1984c), as 

amostragens preliminares de bateia mostraram resultados de 100 mg/m3 na fácies 

aluvial, e na fácies coluvial se obteve uma pepita de 0,34 g em 20 l de material e duas 

pepitas de 0,16 g em 20 l de amostra original. Devido à proximidade da fonte atual, os 

pesquisadores buscaram definir a fonte primária para as mineralizações de ouro. Para 

tanto foram dimensionadas malhas de 100x25 m com o intuito de amostrar o horizonte 

C (rocha alterada), obtendo-se o mínimo de 100 g de concentrado de minerais 

pesados por amostra para posterior análise química por absorção atômica.  

Apesar das dificuldades relatadas para obtenção de amostras, devido ao 

espesso manto de intemperismo, às áreas densamente florestadas com raros 

afloramentos, puderam ser retiradas informações das rochas do embasamento. A 

unidade basal é composta por migmatitos heterogêneos e bandados, com estruturas 

estromáticas e “schlieren”, além de estruturas flebíticas e dobras ptigmáticas 
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subordinadas. As bandas escuras são formadas por biotita-anfibolito e biotita-

plagioclásio-anfibolito. As rochas quartzo-feldspáticas exibem bandas intermediárias 

de quartzo-feldspato-biotita-hornblenda gnaisse. Ocorrem veios de quartzo pouco 

espesso, geralmente no leucossoma, com espessuras decimétricas, boudinados e 

concordantes à estruturação do mesossoma. Há mineralizações sulfetadas com pirita, 

marcassita, calcopirita e hematita/especularita, porém não foram observados veios 

mineralizados em ouro. O quartzo é geralmente leitoso e localmente rosado, por vezes 

tingido por óxidos de ferro proveniente do intemperismo químico (Cunha Neto, 1984c). 

Os resultados obtidos das análises geoquímicas indicaram que os migmatitos 

na área II têm mineralizações disseminadas de ouro em teores muito baixos. 

Concentrações com teores reduzidos ocorrem também nos depósitos coluviais e 

aluviais. Foram observadas pequenas concentrações de ouro à montante dos diques 

de diabásio, pois esses funcionam como anteparos naturais, e também nos depósitos 

de barra em pontal, com teores de até 0,21 g/m3. Somando-se aos baixos teores, a 

pesquisa constatou que boa parte dos depósitos havia sido exaurida por antigas 

lavras, desmotivando investimentos maiores em pesquisas e lavras na região. 

Os trabalhos de lavra experimental na Área do Pantanal também indicaram 

depósitos subeconômicos (Pereira, 1985), porém com problemas decorrentes do 

diferencial entre os teores esperado (260 mg/m3) e realizado (117/160 mg/m3), 

motivando o distrato do contrato da Mineropar junto à Metropolitana de Mineração 

Ltda, após dez meses de vigência e quatro de operação no ano de 1985. O geólogo 

Oscar Salazar Júnior, da equipe da Mineropar, foi o responsável pelas pesquisas no 

Projeto Ouro, cujos dados estão em sua dissertação de mestrado (tabela 4.1): 

Tabela 4.1 – Resumo dos dados de pesquisa obtidos pela Mineropar nos aluviões da região de 
Morretes. Fonte: Salazar Jr. (1992) 

 ÁREA I 
(Pantanal) 

ÁREA III ÁREA V PONTE ALTA SAPETANDUVA 

Nº de poços 47 381 50 19 11 

Área avaliada (m2) 57.500 2.000.000 2.887.500 312.500 Linha exploratória 

Malha de pesquisa 50 x 50 
centrado 

100 x 100 
centrado 

200 x 1.000 125 x 250 - 

Espessura média  
da cobertura (m) 

1,26 1,27 1,43 1,31 - 

Espessura média  
do cascalho (m) 

3,46 1,87 2,47 - - 

Volume de reservas (m3) 287.500 2.695.000 - - - 

Teor médio  
(med. Geomet.) (mg/m3) 

235 166  
(224 poços) 

20,14 
(30 poços) 

3,10 
(11 poços) 

37,66 
(4 poços) 

Reservas (Kg Au) 67,47 446,60 - - - 
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4.2 DEPÓSITOS DE OURO PRIMÁRIO EM MORRETES 

Após a Mineropar abandonar os depósitos aluvionares em 1986, a empresa 

buscou investigar a possibilidade de jazimentos primários na Bacia do Rio do Ouro, 

próximo de Porto de Cima, a norte do município de Morretes. Foram descobertos em 

1987 e 1988, em concentrados de bateia, depósitos e ocorrências auríferas no 

Depósito Rio do Ouro e no Depósito São João (Salazar Jr., 1988) (figura 4.3).  

 

Figura 4.3 – Localização dos depósitos Rio do Ouro e São João (retângulos vermelhos) no Complexo 
Gnáissico-Anfibolítico. A estruturação SW-NE orienta os veios de quartzo. HOLOCENO QHa: 
Sedimentos areno-síltico argilosos de depósito fluvial com níveis basais de cascalho polimítico; QHl: 
Sedimentos de matriz areno-síltico-argilosa, com blocos e matacões de granitos, de deposição em 
leque; CRETÁCEO Kd: Diques de diabásio; PROTEROZOICO PISgaq: Moscovita-quartzo xistos; 
PISgam: Magnetita quartzitos; PISga: Gnaisses graníticos intercalados a anfibolitos,talco xistos, 
metapiroxenitos, metavulcânicas riolíticas e quartzitos. Adaptado de Cordani & Girardi (1967). 
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Os depósitos referidos estão inseridos no Complexo Gnáissico-Anfibolítico, 

pertence ao Terreno Luís Alves (Complexo Serra Negra, fig. 2.1), e se associam a 

uma zona de cisalhamento de direção NE, que coincide com faixas retrometamórficas 

(Salazar Jr., 1988), a leste dos granitos Marumbi e Graciosa. Nas rochas encaixantes 

do depósito Rio do Ouro, gnaisses e anfibolitos se intercalam a anfibolitos, 

metapiroxenitos, talcos xistos e veios pegmatoides. A zona mineralizada é controlada 

por uma zona de cisalhamento dúctil de direção NE, cuja alteração hidrotermal se 

expressa por veios de quartzo-sulfetos, silicificação, sericitização e propilitização 

(Salazar Jr., 1992).  

Foram elaboradas estimativas de reservas do depósito São João e Rio do Ouro, 

contidos nos Processos do DNPM 820229/84 e 820230/84, relatadas por Licht & 

Salazar Jr. (1991a, 1991b) a partir dos dados obtidos pela Mineropar entre os anos 

de 1986 e 1991. Foram utilizados 1486 resultados analíticos do depósito Rio do Ouro, 

e 331 do depósito São João, provenientes de amostras de canal (trincheiras e 

sondagens), com teores de amostras obtidos pelo método de fusão (tabelas 4.2 e 4.3). 

Tabela 4.2 – Teores médios do depósito Rio do Ouro, segundo os litotipos, descritos na pesquisa da 
Mineropar (1990, 1991). Fonte: Licht & Salazar Jr. (1991a).  

Tipo Litológico Quantidade 
amostras 

Média Aritmética 
(g/t) 

Média Geométrica 
(g/t) 

Anfibolito 140 0,06 0,05 

Brecha feldspática 20 0,05 0,05 

Feldspatização 24 0,12 0,07 

“Gnaisse” 803 0,56 0,16 

Gnaisse anfibolítico 117 0,07 0,06 

Granito 1 0,05 0,05 

Quartzo 230 1,86 0,44 

“Solo” 91 0,76 0,29 

“Xistos” 60 0,71 0,33 
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Tabela 4.3 – Teores médio do depósito São João, separados segundo os litotipos, descritos na 
pesquisa da Mineropar (1990, 1991) Fonte: Licht & Salazar Jr. (1991b). 

Tipo litológico Quantidade 
Amostras 

Média Aritmética 
(g/t) 

Média Geométrica 
(g/t) 

Gnaisses básico 145 0,33 0,13 

Quartzo 28 2,98 0,84 

Xisto verde magnético  28 1,35 0,60 

Granitóide hidroterm. 44 0,06 0,05 

Gnaisse básico qz-fd. 34 0,45 0,14 

Gnaisse quartzo-feld. 37 0,10 0,06 

Gnaisse básico com  
filonetes de quartzo 

4 0,35 0,24 

Gnaisse qzo-felds.\  
Gnaisse básico band. 

7 0,22 0,07 

Gnaisse básico band.\ 
Gnaisse qzo-felds 

4 0,05 0,04 

 

Apesar da distribuição aleatória dos teores de Au na zona de cisalhamento, é 

perceptível a maior frequência de veios de quartzo em xistos e gnaisses miloníticos. 

Essas associações geralmente são controladas pela foliação milonítica em cujos 

planos a pirita tende a ocorrer ora em bolsões, ora disseminada.  

Os veios de quartzo auríferos são lentiformes, têm textura sacaroide, e fraturas 

subparalelas à foliação milonítica. Podem estar localmente dobrados e alongados de 

modo concordante à foliação. Os veios mineralizados de grande porte são muito 

semelhantes, tanto na área São João quanto no Rio do Ouro (Salazar Jr., 1992). 

Salazar Jr. (1992) relaciona a formação de veios mineralizados a ouro com 

zonas de cisalhamento de alto ângulo com indicadores cinemáticos dextrais. Em 

comparação com o modelo de Riedel, e considerando-se a movimentação dextral para 

o cisalhamento Rio do Ouro, “aparentemente a estrutura do depósito representa um 

cisalhamento do tipo P” (Salazar Jr., 1992, p. 95). Os maiores teores de Au no depósito 

Rio do Ouro se associam à pirita, calcopirita e raramente à galena. Análises de 

amostras de quartzo sulfetado com o ouro mostraram valores de Cu, Pb e Zn, e 

subordinadamente As, Ag, Hg, Bi e Sn (tabela 4.4). 



33 
 

Tabela 4.4 - Resultados de análises químicas de amostras de quartzo-sulfeto do depósito Rio do Ouro. 
Análises efetuadas pela GEOSOL Ltda, por absorção atômica (Cu, Pb, Zn, Bi, Ag, Hg, As, Sb, Au, Cd, 
Se, Te) e espectrografia óptica (Bi, Sn e W). Resultados em ppm (Hg em ppb). Fonte: Salazar Jr. (1992). 

Nº AMOSTRA Au Cu Pb Zn Ag As Cd Hg Sb Bi Se Te Sn W 

OS-241 2,45 832 23 2 <2 <1 - 280 <1 <10 - - - - 

OS-358 32,95 108 38 3 <2 1 <1 <50 <1 13 <1 <1 9 <300 

OS-359 3,70 32 98 4 2 1 <1 <50 <1 18 <1 <1 <5 <300 

OS-360 1,30 276 16 2 <2 2 <1 <50 <1 <10 <1 <1 <5 <300 

0S-361 1,35 65 26 <2 <2 4 <1 <50 <1 <10 <1 <1 <5 <300 

OS-362 31,30 48 79 3 <2 <1 <1 <50 <1 <10 <1 <1 <5 <300 

 

Na análise da tabela, relacionada aos elementos associados ao ouro, percebe-

se maior abundância do cobre (32 a 832 ppm), seguida pelo Pb (16 a 98 ppm) e o Zn 

(2 a 4 ppm). Os outros elementos não ocorrem em todas as amostras, e em 

proporções mais reduzidas, como o As (4 amostras - 1 a 4 ppm) e o Bi (2 amostras -

13 a 18 ppm). Ag, Sn e Hg são verificadas em uma amostra, em teores baixos.  

Notam-se características similares entre os depósitos Rio do Ouro e São João, 

tanto do ponto de vista do contexto geológico, como pelas deformações, alterações 

associadas, textura dos veios de quartzo, e pela presença de ouro com sulfetos, 

principalmente a pirita. Além destes depósitos, os geólogos da Mineropar identificaram 

próximo de Morretes um veio de quartzo aurífero denominado de ocorrência Marum. 

A pesquisa mineral aí realizada teve caráter preliminar, não tendo sido citado no corpo 

do presente trabalho por falta de dados. Os resultados prévios indicam grandes 

semelhanças deste com os depósitos Rio do Ouro e São João. 

4.3 MINERALIZAÇÕES AURÍFERAS DA SERRA DA PRATA – PR 

A Serra da Prata é localizada nas proximidades de Paranaguá e Guaratuba, no 

Estado do Paraná, onde montanhas com cristas íngremes têm até 1475 m, sendo 

constituída por unidades do Terreno Paranaguá, onde afloram os maciços graníticos 

(Lopes 1987a,c) Estrela, Cubatãozinho, Rio Canavieiras, Rio do Poço e Morro Inglês 

e as rochas metassedimentares da Sequência Rio das Cobras (figura 4.4). 

A Serra da Prata foi alvo de reconhecimento geológico e de frentes de 

prospecção pela Mineropar em 1980 (Arioli & Duszczak, 1980) bem como estudos 

geoquímicos orientativos (Ramos, 1981). Foram descritos sulfetos em fraturas e veios 

de quartzo em granitos e em rochas metamórficas, além de sulfetos disseminados em 
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rochas metamórficas. Além dessas indicações primárias, também há blocos de 

quartzo com sulfetos em depósitos sedimentares. 

 

Figura 4.4 – Mapa geológica da Serra da Prata, modificado de Lopes (1987c). 
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A mineralização descrita por Arioli & Duszczak (1980) é composta por sulfetos, 

predominando a pirita em fraturas secundárias de zonas miloníticas. Ocorrem 

localmente calcopirita, calcantita, galena, molibdenita e/ou tetradimita. Segundo os 

autores, nos quartzo-clorita xistos encaixantes há pirita e galena disseminada, 

acompanhada de altos valores de Cu, Zn, Ag e Sb, além de Au.  

As mineralizações conhecidas na Serra da Prata estão alojadas na Formação 

Rio das Cobras (Lopes 1987b). Segundo este autor “todas as mineralizações ocorrem 

em uma faixa dinâmica evolutiva particular: a Zona Cataclástica do Ribeirão Chato 

(ZCRC)” (figura 4.4). A ZCRC tem cerca de 30 km de comprimento e 2 km de largura, 

com disposição meridiana. É caracterizada pela alternância de faixas cataclásticas e 

miloníticas, com veios de quartzo aurífero com 0,5 a 1,5 m de largura, sendo 

encaixados ora por “augen” gnaisses, ora por milonito-xistos. 

Lopes (1987) aplica o conceito de “convergência metalogenética”, no intuito de 

compreender os múltiplos eventos de concentração de Au na ZCRC. Nesta proposta, 

a rigidez tectônica produziria efeitos repetidos e superpostos a um pequeno volume 

rochoso, que traria como consequência a produção de veios auríferos concordantes 

devido sua atuação por sobre a sílica e o Au associados. 

A metalogênese das mineralizações auríferas pode ser entendida dentro do 

“subsistema metamórfico hidatogênico dinamotermal” (Biondi, 2015). Segundo o 

autor, o metamorfismo dinamotermal é o mais fértil entre os principais tipos de 

metamorfismo, e o ouro é o principal bem mineral desse tipo de depósito, formado 

pela ação conjunta de fluidos, calor, pressão e deformação. Calor e pressão produzem 

reações mineralógicas, enquanto a deformação produz dobras e/ou fraturas, 

cisalhando as rochas, gerando as zonas de cisalhamento. Porém, do ponto de vista 

metalogenético, é muito difícil separar o elemento dinamotermal do dinâmico na 

formação e remobilização dos depósitos minerais em uma zona de cisalhamento. 

Podem ser destacados alguns pontos importantes no intuito de entender o 

modelo metalogenético defendido por Lopes (1987), englobando as principais 

características das mineralizações auríferas na Serra da Prata, sugerem-se 

sucessivos estágios cataclásticos. A densidade do ouro (em partículas muito finas) 

seria o fator principal no agenciamento de pré-concentração deste metal em meio à 

sílica; as soluções em veios e nas encaixantes, em diferentes e sucessivos episódios, 
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atuaram de forma convergente, enriquecendo as mineralizações. As zonas 

cataclásticas são locais com maior potencial metalogenético em toda a Serra da Prata. 

Nos trabalhos recentes de detalhamento geológico da unidade Sequência Rio 

das Cobras, Guimarães (2019) localizou possíveis ocorrências de ouro (figura 4.5 A-

B). Segundo comunicação pessoal12 de Guimarães, a ocorrência de ouro 

provavelmente com arsenopirita, localizado em veio de quartzo encaixado em xistos 

da Sucessão Rio das Cobras, no rio homônimo. Esta ocorrência estaria relacionada à 

atividade hidrotermal dos granitoides em sistema filoneano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5 (A-B) – Fotografias de veios de quartzo 
aurífero com arsenopirita, encaixado em xistos da 
Sucessão Rio das Cobras. O afloramento situa-se no Rio 
das Cobras. Fotografia cedidas por GUIMARÀES, D.P. 

 
 

 

 

 

 
12 GUIMARÃES, D. P. Ocorrência de ouro em campo [Comunicação pessoal]. Mensagem recebida 
por: <oberleonel@gmail.com>. 30 set. 2019. 
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5. DISCUSSÃO 

Na área pesquisada foram abordados diferentes ambientes mineralizados por 

ouro, relacionados aos garimpos históricos do século XVII. O primeiro ambiente 

abrange os depósitos sedimentares recentes, representados por aluviões e leques 

aluviais. O segundo relaciona-se às rochas do embasamento cristalino, possíveis 

áreas fontes desses depósitos, representando os depósitos auríferos primários. 

Na figura 5.1, está localizada a área de estudo no mapa geológico do ITCG (no 

prelo) onde estão indicados os jazimentos auríferos contidos no mapa do CPRM 

(1998), representados pelos pequenos círculos coloridos que, apesar de não haver 

nota explicativa detalhando tais jazidas, colabora com as observações feitas no 

decorrer deste trabalho. Neste mapa, notam-se doze jazimentos auríferos, entre 

depósitos e ocorrências, sendo que oito se situam em sedimentos quaternários, entre 

leques, cones e planícies aluviais. 

A definição de um modelo evolutivo para a concentração do ouro nos ambientes 

aluviais da área estudada ainda é objeto de análise, não sendo possível uma definição 

abrangendo interações entre fatores climáticos e geotectônicos, no atual estágio de 

pesquisa deste trabalho de conclusão de curso. Mas é possível apontar alguns 

possíveis elementos na dinâmica constituinte deste processo.  

A gênese dos depósitos secundários se relaciona a mudanças climáticas e 

consequentes variações do nível de base dos rios durante o Quaternário, decorrentes 

das variações do nível do mar, que somados aos processos de recuo da Serra do Mar 

a partir de escarpas de falhas originaram leques, cones aluviais (Formação Iquererim) 

e planícies aluviais. Por sobre estes sedimentos houve erosão por canais fluviais em 

períodos de mar baixo, e afogamentos dos vales fluviais escavados durante os 

períodos de mar alto (Angulo, 2004), retrabalhando os depósitos que foram 

concentrados como resultantes da ação combinada de processos de intemperismo, 

acresção gravimétrica e concentração residual superficial. Este conjunto sedimentar 

abrange as bacias do Rio Nhundiaquara e Rio do Pinto, mas também se estende para 

as bacias adjacentes, incluídas nos relatos históricos discutidos no capítulo 3 (figura 

5.2). 
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Figura 5.1 – Mapa geológico da área de estudo. [SR] Qha: sedimentos de deposição fluvial, aluviões; 
QHcs: cascalheiras continentais retrabalhadas; QHmg: sedimentos fluvio-marinhos associados a 
manguezais; QHmo: sedimentos argilo-sílticos-argilosos; Qm: sedimentos marinhos de planície 
costeira indiferenciados, com cordões litorâneos; Qt: aluviões em terraços, depósitos de tálus, blocos 
em matriz argilosa. [FA] Ta: Arenitos arcoseanos, arcósios, arenitos, argilitos e conglomerados. [IB] 
JKdb: diques básicos de diabásio e basalto associados à Formação Serra Geral. [FG] Ega: Unidade 
Vulcânica Félsica, riolitos, tufos e brechas; Egs: Unidade Sedimentar, arcósios, siltitos, argilitos e 
conglomerados; NPgs: Unidade Sedimentar, arcósios, siltitos, argilitos e conglomerados NPgvf: 
Unidade Vulcânica Félsica,. [TP] NPdpsgmi: Suíte Granítica Morro Inglês; NPsgce: Suíte Granítica 
Canavieiras-Estrela. [PG] NPga: Granito Anhangava; NPgg: Granito Graciosa; NPgm: Granito 
Marumbi; NPgsi: Granito Serra da Igreja. [CGPM] NPsgpm1: Granitóides deformados. [TP] MPdprc: 
Formação Rio das Cobras. [CLA] APImge: Unidade de gnaisses graníticos; APIsn: Unidade de 
granulitos e gnaisses granulíticos; APPIagm: Unidade de gnaisses e/ou migmatitos tonalíticos e 
granodioríticos. Adaptado de Guimarães (2019), ITCG (no prelo) e Nascimento (2013). 
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Observando os padrões de drenagem na figura 5.2, percebe-se um amplo 

controle estrutural na região, com padrões sub-retangulares delineando rios retilíneos, 

predominando as direções NW-SE e NE-SW. As direções NW-SE coincidem com as 

direções dos diques de diabásio mesozoico que cortam a área, e as direções NE-SW 

com o lineamento Morretes, além das zonas de cisalhamento Piên-Tijucas, Alexandra 

e Cubatãozinho-Serra Negra que intersectam a região, revelando uma possível 

relação genética das mineralizações auríferas com as zonas de falhas que afetaram 

as diversas litologias do embasamento cristalino. 

 

Na sobreposição destas bacias hidrográficas por sobre o mapa geológico, é 

possível fazer as seguintes correlações, indicando as possíveis áreas fontes para os 

depósitos secundários de ouro: 

- Bacia do Rio Nhundiaquara: está quase que inteiramente por sobre os 

granulitos, gnaisses granulíticos e milonitos do Complexo Luís Alves, mas abrangendo 

em suas cabeceiras parte dos Granitos Marumbi e Graciosa, e os granitos deformados 

Piên-Mandirituba, com captações do Lineamento Morretes e pela Zona de 

Cisalhamento Piên-Tijucas. Ao sul da bacia, o Rio dos Patos drena rochas 

neoproterozoicas do Terreno Paranaguá, entre as Suítes Graníticas Morro Inglês e a 

Figura 5.2 – Bacias 
hidrográficas e principais rios 
ao redor da Baía de 
Paranaguá, nos quais há 
relatos históricos de 
mineração a partir do século 
XVII. 
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Canavieiras-Estrela, influenciados pelas zonas de cisalhamento Alexandra e 

Cubatãozinho, de direção NNE-SSW. 

- Bacia do Rio Xaxim: suas drenagens se iniciam no Granito Graciosa, e se 

estendem sobre o Complexo Luís Alves, em gnaisses granulíticos e quartzo-magnetita 

milonitos.  

- Bacia do Rio Cacatu: a cabeceira das drenagens se situa no Granito Graciosa, 

mas a maior parte da bacia encontra-se por sobre o Complexo Luís Alves, incluindo 

unidades de gnaisses e migmatitos tonalíticos e granodioríticos. 

- Bacia do Rio Cachoeira: sua cabeceira está sobre os gnaisses e migmatitos 

do Complexo Atuba, e a cabeceira do Rio Pequeno se inicia entre o Granito Rio do 

Salto, a Suíte Granítica Piên-Mandirituba, gnaisses e migmatitos tonalíticos a 

granodioríticos do Terreno Luís Alves, o qual predomina em toda a bacia. 

- Bacia do Rio Faisqueira: drenam unidades de gnaisses e migmatitos 

tonalíticos e granodioríticos do Complexo Luís Alves e Granitos da Suíte Rio do Poço 

do Terreno Paranaguá. Parte de sua drenagem é controlada pela zona de 

cisalhamento Serra Negra, de direção NE-SW. 

Nas bacias hidrográficas onde se desenvolveram minerações auríferas 

históricas há unidades litológicas com diferentes padrões litotectônicos, metamórficos 

e estruturais dos terrenos Paranaguá e Luís Alves, além das intrusões graníticas e 

sieníticas neoproterozoicas da Província Graciosa. São áreas situadas dentro de uma 

faixa orogênica polifásica que se estendeu desde o Ciclo Transamazônico no 

Arqueano (Terreno Luís Alves), passando pela colagem do Supercontinente 

Gondwana no Neoproterozoico (Terreno Paranaguá), com posterior intrusões 

sienograníticas tardi a pós-colisionais. 

Os dados, observações e descrições contidos nos trabalhos analisados no 

capítulo 4 (Arioli & Duszczak 1980, SalazarJr. 1988, 1992, Lopes 1987) indicam fortes 

controles estruturais, associados às zonas de cisalhamento dúcteis-rúpteis e suas 

alterações retrometamórficas e processos hidrotermais. Estes controles estruturais 

foram reconhecidos em várias escalas, desde escala de seção polida, passando pelos 

afloramentos, até a escala regional. Situações análogas de jazimentos de sulfetos 
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auríferos, U e Cu foram apontadas por Biondi (2015), Bonnemaison & Marcoux (1987), 

Boyle (1979), Guha et al. (1983), Kerrich (1993), Mayo (1958) e Ridley (2013). 

As mineralizações do sistema hidrotermal se associam às zonas 

transcorrentes, podendo haver deformações de zonas tensionais ou aberturas de 

espaços onde corpos intrusivos se instalam na forma de stocks, diques e veios. 

Nesses ambientes o fraturamento propicia a circulação de fluidos mineralizantes e 

deposição do minério. Entre as condições para a precipitação química dos sulfetos a 

partir de soluções, Figueiredo (2000) aponta o resfriamento da solução, a diminuição 

da atividade dos ligantes formadores dos complexo, o aumento da atividade de S2, 

além de fatores apontados como de menor importância, como a adição de metais e a 

diminuição da pressão. 

Bonnemaison e Marcoux (1987) constataram que as zonas de cisalhamento 

são polifásicas, com reativações que permitiram a remobilização do ouro concentrado 

nos veios silicosos em arsenopirita, pirrotita e pirita. Situação análoga foi descrita por 

Lopes (1987), na Serra da Prata. Bonnemaison e Marcoux (op. cit.) afirmam que veios 

e filões de quartzo podem adquirir texturas sacaroides, devido à retomada do 

cisalhamento que mói os mesmos, como nos depósitos São João e Rio do Ouro 

(Salazar Jr. 1992). 

Em grandes lineamentos tectônicos do sudoeste americano, Mayo (1958) 

constatou quatro sistemas principais de lineamentos, agrupando as intersecções em 

várias classes de acordo com o número de lineamentos que se entrecruzam, e na 

presença ou não de intrusões associadas. Intersecções de 1ª ordem, onde se averigua 

o entrecruzamento de quatro lineamentos, com presença de intrusões; de 2ª ordem, 

quando intersectam dois ou três lineamentos, também com intrusões associadas; e 

de 3ª ordem, quando ocorrem a intersecção de quatro lineamentos, mas sem intrusões 

associadas. Segundo o autor, ocorrem mineralizações em 94% nas intersecções de 

1ª ordem, e 77% nas intersecções de 2ª ordem. 

A partir do modelo elaborado por Mayo (1958), Fassbinder et al. (1985) 

estudaram os lineamentos tectônicos no pré-cambriano paranaense, associando-os a 

intrusões graníticas e possíveis mineralizações. Os autores agruparam os 

lineamentos em quatro sistemas principais, denominados de sistema nordeste, norte-

noroeste, noroeste e leste-nordeste (figura 5.3). Neste mapa, o sistema nordeste é 
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atribuído a falhas transcorrentes principais situadas sobre antigas descontinuidades 

do embasamento. O sistema leste-nordeste e noroeste são consideradas falhas ou 

fraturas secundárias, sintéticas e antitéticas respectivamente, e o sistema norte-

noroeste estaria relacionado a outro sistema de esforços, possivelmente mais jovem, 

ou ainda representaria fraturas de relaxamento. 

 

Figura 5.3 – Mapa dos principais sistemas de lineamentos tectônicos do Pré-Cambriano 
Paranaense. Adaptado de Fassbinder, Fumagalli & Fiori (1985). 

Segundo Fassbinder et al. (1985), as intersecções dos lineamentos do sistema 

nordeste são as mais favoráveis à mineralização hidrotermal, especialmente quando 

próximas de intrusões graníticas. A formação de depósitos de valor econômico 

depende da existência e natureza das soluções.  
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Dentro dessa linha de raciocínio, percebem-se várias intersecções que 

poderiam controlar soluções hidrotermais associadas a mineralizações. Nos arredores 

da área de estudo do presente trabalho há intersecções de segunda ordem favoráveis, 

com intrusões: IX/b/VIII – Granito Marumbi e IX/a – Granito Graciosa. Assim, parte do 

ouro contido nos sedimentos dos leques e cones aluviais da Formação Iquequerim, 

estudados pela equipe da Mineropar, possivelmente tem áreas-fonte também em 

granitos, resultantes de mineralizações hidrotermais.  

Além das intersecções, os grandes lineamentos também são favoráveis à 

mineralização, representando descontinuidades estruturais que atuam como duto de 

canalização e dissipação de energia. As feições geológicas associadas aos 

lineamentos incluem intrusões, deposições, deslocamentos, deformações, 

metamorfismo e mineralizações (O’Driscoll, 1986).  

Há, portanto, dados mineralógicos, petrográficos, geotectônicos e estruturais 

que auxiliam na compreensão dos processos metalogenéticos da região de estudo e 

que se refletem nos registros históricos das minerações no extremo leste paranaense. 

No entanto, pode-se também levantar alguns fatores considerados desfavoráveis à 

presença dos depósitos de valor econômico na região estudada. 

Em relação aos depósitos sedimentares nos leques aluviais, há evidências de 

antigos garimpos, observados em superfície nos desníveis anômalos na planície 

aluvionar, devido ao acúmulo de blocos e matacões, por vezes alinhados, além de 

valetas e vestígios de escavações. Em subsuperfície há anomalias estratigráficas nas 

seções dos poços de pesquisa, sem estrutura ou estratificação normal de depósitos 

de canais fluviais, como o aumento granulométrico descendente. Também foram 

observados vestígios de ferramentas, chumbo, arame de peneiras, fragmentos de 

cerâmica e vidro. Além disso, a distribuição dos teores de ouro é errática, fora dos 

padrões de aumento de concentração para a base e sobre o embasamento rochoso 

(Cunha Neto & Reis 1983). São vestígios de áreas intensamente garimpadas no 

passado, em grande parte do horizonte de cascalho, restando poucos níveis 

intocados, resultando no esgotamento do ouro aluvionar nessas regiões.  

Em relação às áreas-fonte, Fassbinder et al. (1985) levantaram duas hipóteses 

que indicam fatores desfavoráveis à presença de depósitos econômicos. São elas a 

ausência de amplas e regulares zonas de alteração hidrotermal nos granitos, como 
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também o nível erosivo atual dos terrenos arqueanos e paleoproterozoicos, que teriam 

atingido as raízes dos sistemas hidrotermais, restando talvez pequenas manchas 

isoladas referidas na literatura.  

 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

- A região litorânea do Estado do Paraná possui uma relação histórica 

intrínseca com a mineração aurífera, desde o século XVII até os dias atuais. São 

garimpos que atuaram em depósitos sedimentares plio-quaternários em diversas 

bacias hidrográficas que desaguam, em sua maioria, na Baia de Paranaguá. Alguns 

garimpos mais recentes (século XX) também realizaram atividades em depósitos 

auríferos secundários. 

- Os depósitos secundários estão inseridos em depósitos sedimentares 

recentes, interpretados como aluviões e leques aluviais. A gênese destes depósitos 

secundários está relacionada com as mudanças climáticas e as consequentes 

variações do nível de base dos rios durante o Quaternário, decorrentes das variações 

do nível do mar, que somados aos processos de recuo da Serra do Mar a partir de 

escarpas de falhas ofereceram condições para a formação dos leques, cones e 

planícies aluviais. Por sobre estes sedimentos ocorreram processos erosivos que 

retrabalharam os depósitos, concentrados pela ação combinada do intemperismo, 

acresção gravimétrica e concentração residual superficial. 

- É recomendável, para se estabelecer novas áreas de pesquisa e prospecção 

aluvionar, fazer criterioso trabalho de pesquisa histórica, principalmente no que se 

refere às antigas lavras e garimpos. Grande parte do ouro aluvionar na região de 

estudo possui evidências de garimpagem desde o século XVII à atualidade, 

representado por solos e material de colúvio revolvidos. Nessas áreas os teores de 

ouro são baixos, possivelmente por ter sido exauridos por antigas lavras. 

- Os controles estruturais, associados às zonas de cisalhamento dúcteis-

rúpteis, alterações retrometamórficas e processos hidrotermais, parecem ser os 

principais fatores que controlaram as ocorrências auríferas primárias na região. Estes 

controles foram reconhecidos nas escalas microscópica, mesoscópica e regional.  
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