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Apresentação
O Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral, por meio da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, tem a
satisfação de disponibilizar a comunidade geocientífica, empresários do setor mineral
e a sociedade em geral, os resultados obtidos no projeto Metalogenia da porção sul da
Bacia do Paraná, como parte do empreendimento Metalogenia das Províncias Minerais
do Brasil (MPMB). Este é um empreendimento ligado ao PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
DO CRESCIMENTO do governo federal, denominado Avaliação do Potencial dos
Minerais Estratégicos do Brasil, dentro da ação Avaliação dos Recursos Minerais do
Brasil, que integra o programa GESTÃO ESTRATÉGICA DA GEOLOGIA, DA MINERAÇÃO E
DA TRANSFORMAÇÃO MINERAL.
O projeto MPMB estabeleceu como meta geral contribuir para o entendimento
do potencial e vocação metalogenética das diferentes províncias geológicas que
abrangem o território nacional, fomentando, assim, a exploração mineral. Envolve
estudos temáticos de geologia básica e geologia econômica com uso de técnicas
avançadas e sua execução e gerenciamento, na CPRM – Serviço Geológico do Brasil,
foi de responsabilidade das unidades regionais (Superintendências e Residências), com
supervisão nacional da Divisão de Geologia Econômica – DIGECO e coordenação geral
do Departamento de Geologia e Recursos Minerais – DEREM.
A porção sul da Bacia do Paraná contempla uma das maiores províncias ígneas
do planeta, engloba parte significativa do estado do Rio Grande do Sul e foi selecionada
por possuir potencial para hospedar depósitos de níquel-cobre-elementos do grupo
da platina (Ni-Cu-EGP) e de cromo-titânio-vanádio (Cr-Ti-V) associados aos magmas
máfico-ultramáficos colocados em riftes intracontinentais, à semelhança da província
Noril’sk-Talnak, na Rússia.
Este Informe de Recursos Minerais, aqui disponibilizado, é acompanhado do
“Mapa síntese das anomalias geoquímicas da LIP Serra Geral” e de banco de dados
geoquímicos, todos disponíveis no portal da CPRM-SGB (www.cprm.gov.br).
Com mais este lançamento, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil cumpre seu
papel de induzir o desenvolvimento socioeconômico regional e setorial por meio da
atualização do conhecimento geológico e dos recursos minerais do Brasil.

EDUARDO JORGE LEDSHAM

JOSÉ CARLOS GARCIA FERREIRA

Diretor-Presidente

Diretor de Geologia e Recursos Minerais
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RESUMO

Neste relatório são apresentados os resultados e todos os dados geológicogeoquímicos obtidos durante o projeto Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil,
Porção Sul da Bacia do Paraná, cuja proposta baseou-se na “possibilidade da ocorrência
de depósitos minerais de Ni-Cu (EGP) associados a Grande Província Ígnea Serra Geral
(LIP-Large Igneous Province Serra Geral)”. A essência do problema é a existência de
indícios geológico-geoquímicos da presença de metais-base, na forma de sulfetos de
Ni, Cu, Co (Se, Sb, Hg, Bi, Au, Ag), óxidos de Cr, Ti e V, além de traços de EGP, com
características semelhantes aos encontrados na região de Emeishan (China), Noril’skTalnakh (Sibéria) e Musckox (Canadá). Relações espaciais entre depósitos magmáticos
relacionados a plumas mantélicas e rifts intra-cratônicos são os ingredientes chave
para a formação destes depósitos, alguns exóticos e em uma relação atípica de
desenvolvimento, como intrusões básicas contendo mineralizações de Hg e Au-Sb-Hg
associados aos traps de basaltos da Bacia de Kuznetsk. Visando obter um panorama
geoquímico característico para o potencial metalogenético desta LIP, foram tratados
dados analíticos de 2073 amostras de sedimentos ativos de drenagem, acompanhadas
de concentrados de bateia em áreas anômalas, cuja espacialização associada a
geologia levou a interpretações geológico-metalogenéticas sobre o objeto proposto.
O tratamento estatístico determinou valores anômalos e de background e possibilitou
a identificação de áreas potenciais para depósitos de Cu-Ni (EGP), evidenciando a
existência de alvos anômalos para associações do tipo Cu-Fe-Ni-Zn (± Cr-Co); Cr-Ti-V
(Pt-Pd-Au-Hg), ligadas a zonas com baixos teores de S. As análises minerais propiciaram
a identificação de espinélios da série magnetita-ilmenita, ricos em vanádio (até
18,3% em V2O3), corroborando concentrações de elementos metálicos na forma
de óxidos (magnetita, ilmenita, cromita). A presença de cobre nativo e cuprita, com
teores de paládio superiores aos de platina, ouro (+Ag) e mercúrio nativo, pode estar
relacionada a enriquecimento supergênico e/ou de origem hidrotermal. Quanto às
relações espaciais, tomando por base regiões onde predominam frações do sistema
alimentador do vulcanismo Serra Geral, destacam-se as intrusões presentes na região
de Lomba Grande, a qual engloba as composições mais primitivas desta LIP, com
composições variando entre picritos à meimechitos com teores de Mg entre 13,0 e
27,3% (em peso), Cr entre 500 e 3540 ppm, Ni entre 300 e 957 ppm e Co entre 50 e
117 ppm, valores que correspondem aos maiores encontrados em toda a região desta
LIP. Em algumas intrusões verifica-se a presença de fases sulfetadas como: calcopirita,
pirita, pentlandita com elevados teores de Co, talnakhita, bornita, calcosina, esfalerita,
violarita, espinélios ricos em Cr, Ti e V, cromitas, magnetita-ilmenita e badeleiíta. Valores
de δ34S (4-7‰) são compatíveis com zonas estéreis de depósitos relacionados a LIP com
assimilação de S crustal, reforçando que, no ponto de maior concentração de metais da
região de Morungava-Lomba Grande, depósitos econômicos de sulfetos magmáticos
ainda poderão ser encontrados. Do ponto de vista isotópico, as litologias de alto Mg
mostram razões iniciais especialmente baixas para isótopos como Sr, Nd, Pb (t=135
Ma): 206Pb/204Pb=18,055-18,109, 207Pb/204Pb=15,50-15,56, 208Pb/204Pb=37,976-38,133,
143
Nd/144Nd=0,512777-0,512834 e 87Sr/86Sr=0,705201-0,705862. Estes dados isotópicos
diferem fundamentalmente dos tipos de magmas descritos para a LIP Serra Geral,
especialmente as porções efusivas, caracterizando uma proveniência mantélica
primitiva semelhante a encontrada na pluma de Tristão da Cunha e relacionada a fontes
do tipo OIB.
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ABSTRACT

This report presents the main results and all geological-geochemical data collected
during the project Metallogeny of the Brazilian Mineral Provinces, Southern Portion of
the Paraná Basin. The project proposal was based on the "possibility of the existence
of Ni-Cu (PGE) mineral deposits associated with the Serra Geral Large Igneous Province
– LIP". The central attention of the problem is the existence of geological-geochemical
evidence of the presence of base metals in the form of Ni, Cu, Co (Se, Sb, Hg, Bi, Au, Ag)
sulfides, Cr, Ti and V oxides, as well as traces of PGE. Similar characteristics have been
found in Emeishan (China), Noril'sk-Talnakh (Siberia) and Musckox (Canada) geological
areas. Spatial relationships between magmatic deposits related to mantle plumes and
intracratonic rifts are the key ingredients for the formation of these deposits, some
rather exotic and in an atypical relationship of development, such as basic intrusions
containing Hg and Au-Sb-Hg mineralizations associated with basaltic traps of the
Kuznetsk Basin. Aiming to obtain a characteristic geochemical panorama for the LIP
potential, analytical data from 2073 samples of active drainage sediments were treated,
accompanied by batches of pan concentrates in anomalous areas. The results, along
with the geology information led to geological-metallogenic interpretations about
the geological object proposed. The statistical treatment determined anomalous and
background values and allowed the identification of potential areas for Cu-Ni (PGE)
deposits, evidencing the existence of anomalous targets for Cu-Fe-Ni-Zn (±Cr-Co); CrTi-V (Pt-Pd-Au-Hg) associations, related to areas with low S contents. Mineral analyses
allowed the identification of magnetite-ilmenite spinel series, rich in vanadium (up
to 18,3% in V2O3), corroborating concentrations of metallic ele-ments in the form of
oxides (magnetite, ilmenite, chromite). The presence of native copper and cuprite,
with palladium contents higher than those of platinum, gold (+Ag) and native
mercury, may be related to the supergenic enrichment and/or hydrothermal origin.
As for the spatial relations, based on regions where the Serra Geral volcanism feeder
system predominates, the intrusions present in the region of Lomba Grande, which
encompasses the most primitive compositions of the Serra Geral LIP, with compositions
varying between picritic and meimechites with Mg contents between 13,0 and 27,3%,
Cr between 500 and 3540 ppm, Ni between 300 and 957 ppm and Co between 50 and
117 ppm, which correspond to the largest values found all around the entire region of
this LIP. In some intrusions the presence of sulfide phases such as chalcopyrite, pyrite,
pentlandite with high contents of Co, talnakhite, bornite, calcosine, sphalerite, violarite,
Cr-Ti-V-rich spinel, chromites, magnetite-ilmenite and baddeleyite. δ34S (4-7 ‰) values
are compatible with those of barren zones of deposits related to LIP with assimilation of
crustal S, reinforcing that in the point of greatest concentration of metals in the region
of Morungava-Lomba large economic deposits of magmatic sulfides can still be found.
From the isotopic point of view, high-Mg lithologies show especially low initial ratios
for isotopes such as Sr, Nd, Pb (t = 135 Ma): 206Pb/204Pb = 18,055-18,109, 207Pb/204Pb
= 15.50-15.56, 208Pb/204Pb = 37,976-38,133, 143Nd/144Nd = 0.512777-0.512834 and
87
Sr/86Sr = 0.705201-0.705862. These isotopic data differ fundamentally from those of
the types of magmas described for the Serra Geral LIP, especially the effusive portions,
characterizing a primitive mantle provenance similar to that found in the Tristão da
Cunha mantle plume and related to OIB type sources.
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METALOGENIA DAS PROVÍNCIAS
MINERAIS DO BRASIL: PORÇÃO SUL DA
BACIA DO PARANÁ, RS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Metalogenia da Porção Sul da Bacia do Paraná

1 — INTRODUÇÃO
Este relatório descreve os resultados do
Sub-programa Metalogenia da porção sul da Bacia
do Paraná, cuja área abrange cerca de 203.500
km2 e compreende a porção sul do Magmatismo
Serra Geral e Bacia do Paraná, aflorantes no norte
do Rio Grande do Sul, posicionada ao longo da
fronteira do Rio Grande do Sul com a Província Los
Catallanes no Uruguai, com a região de Missiones
do norte da Argentina e ao longo da fronteira com
o estado de Santa Catarina. Os resultados obtidos
estão sumariados no Mapa Síntese de Anomalias
Geoquímicas da LIP Serra Geral (escala de 1:750.000),
anexo 1 deste relatório.
O Sub-programa Metalogenia da porção sul
da Bacia do Paraná está voltado para a investigação
do potencial metalogenético de uma das maiores
províncias ígneas do planeta, Magmatismo Serra
Geral, a qual está composta por um vasto pacote
de derrames basálticos e de intrusões máfico ultramáficas, cujas rochas estão relacionadas a fusões
mantélicas, em um ambiente de rift intracontinental
semelhante aos traps Siberianos, os quais hospedam
o maior depósito de sulfetos de níquel do planeta e
uma das mais importantes fontes de elementos do
grupo da platina (EGP) conhecida, localizados na
província de Noril’sk - Talnak, norte da Rússia.

Ni-Cu (EGP). Nestes ambientes, plumas mantélicas
podem transportar magmas ricos em metais que,
devido à interação com zonas de rifteamento,
movimentam-se de forma rápida em direção à
crosta, evitando a perda de sulfetos durante a
trajetória manto-crosta e potencializando sua
concentração. Além destas relações mantélicas,
zonas de rifteamento normalmente apresentam
uma significativa sedimentação intracratônica, a
qual pode favorecer a introdução de enxofre no
sistema magmático, provocando saturação local e
precipitação de sulfetos de Cu-Ni.
Alguns dos aspectos metalogenéticos mais
significativos deste tipo de depósito contemplam:
• Regiões quentes do manto podem
fornecer grandes quantidades de magmas
máfico - ultramáficos (com a atuação
direta de plumas mantélicas);

1.1. Justificativa
A essência do problema metalogenético
proposto é a possibilidade da ocorrência de depósitos
minerais de Ni-Cu (EGP) e Cr (Ti, V) associados a
magmas máfico-ultramáficos de origem mantélica
intraplaca, associados a rifts intracontinentais
identificados na porção sul da Bacia do Paraná,
como os que ocorrem nas regiões de Noril'sk e
Talnakh (Plataforma siberiana - Rússia), Muskox
(norte Canadense), Crystal Lake (norte dos EUA)
e Jinchuan (China), todos estes conhecidos como
exemplos clássicos de mineralizações deste tipo em
Large Igneous Provinces – LIP’s. Assim, a natureza do
questionamento deste sub-projeto está embasada
na identificação de uma série de indícios geológicos,
como a presença de anomalias geoquímicas para
sulfetos de Cu, Ni, Co, Se; a presença de óxidos com a
identificação de anomalias de Cr, Ti e V, além de traços
de EGP (Pt + Pd), Au e Ag, presentes em diversas
áreas do Magmatismo Serra Geral, detalhadas ao
longo deste relatório.

•

Rifteamentos e/ou falhamentos em escala
continental, normalmente relacionados a
junções tríplices;

•

Existência de um controle tectônico
das extrusões e intrusões de magma,
levando ao estabelecimento de câmaras
magmáticas de passagem, rasas e na
forma de sills e/ou lacólitos;

•

Magmatismo estabelecido dentro de
bacias sedimentares intracratônicas, onde
ocorram sedimentos ricos em enxofre,
ou na forma de sais, carvão, sedimentos
oleígenos, ou depósitos magmatogênicos
de enxofre;

•

Contaminação de um magma fértil em
elementos metálicos (Cu-Ni - EGP) com
fontes crustais ricas em enxofre, ambiente
que propicie a interação magma vs rochas
encaixantes.
O magmatismo da Bacia do Paraná, LIP Serra
Geral, apresenta diversas similaridades com os
ambientes portadores deste tipo de mineralização,
dentre os quais:
• Presença de magmatismo mantélico
máfico-ultramáfico de alta temperatura,
fértil
em
elementos
metálicos,
potencialmente viáveis para desenvolver
mineralizações sulfetadas de alta T, como
os sills da região de Morungava-Lomba
Grande;

Ambientes tectônicos intraplaca continentais
podem estar relacionados a plumas mantélicas,
que interagem com zonas de rifteamento, gerando
intrusões máfico-ultramáficas ideais para o
desenvolvimento de mineralizações de sulfetos de

•
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Presença de falhamentos crustais que
provavelmente atingiram o manto
superior, como os das regiões de São
Gabriel e os relacionados ao Arco de Ponta

Informe de Recursos Minerais

Grossa, estendendo-se por cerca de 600
km ao longo de uma diagonal da bacia;
•

de Cu-Ni (EGP) e óxidos de Cr (Ti-V),
relacionados ao sistema magmático Serra
Geral;

Presença de sedimentos ricos em enxofre
que possam servir como contaminantes,
como os carvões da Formação Rio Bonito,
folhelhos oleígenos das formações Irati e
Serra Alta, ou os depósitos de carbonatos
plataformais como os da Formação Irati.

A identificação de anomalias significativas
para elementos como Cu, Ni, Co, Se, Cr e V (Pt, Pd,
Au, Ag) identificadas nas rochas da LIP Serra Geral,
as similaridades com ambientes clássicos para este
tipo de mineralização, e a importância dos depósitos
de sulfetos encontrados nesta ambiência geológica,
levaram à investigação deste objeto geológico.
Quanto a abrangência geopolítica esta baseia-se no
fato de o Brasil depender da produção de mercados
externos, ou da necessidade do descobrimento de
novas jazidas para a produção destes metais básicos
(Ni-Cu), desde o fechamento das áreas de mineração
localizadas nas regiões de Camaquã/RS e no Vale do
Curaçá/BA, e de ainda depender de toda a tecnologia
do que é definido como “metais verdes”, como o Pd,
utilizado nos sistemas catalizadores de motores à
combustão.
A prioridade para direcionar a prospecção de
depósitos de sulfetos ortomagmáticos de Cu-Ni na
LIP Serra Geral se baseia no fato de que depósitos
de primeira classe, como os que se estima possam
ocorrer na Bacia do Paraná, sejam especialmente
difíceis de serem detectados, visto estarmos tratando
de uma área prospectiva de aproximadamente 920
mil km2 coberta por esta LIP (Frank et al., 2009),
mas é também neste ambiente que se encontram os
maiores depósitos deste tipo no planeta.

•

Indicar alvos prospectivos para possíveis
depósitos de sulfetos maciços;

•

Avaliar o entendimento do controle
composicional dos magmas, afiliações,
origens e contaminações crustais;

•

Avaliar a extensão das contaminações
magmáticas por fontes ricas em enxofre,
relacionada a sedimentação da Bacia do
Paraná;

•

Identificar as principais zonas de
fornecimento de magma máficoultramáfico e suas possíveis conexões com
rifteamentos e/ou falhamentos em escala
continental.

Todos os resultados obtidos relacionados às
possibilidades de geração de mineralizações serão
colocados à disposição da comunidade geológica,
especialmente aqueles envolvidos na prospecção
de minerais metálicos, visto que os resultados
estão voltados para o entendimento dos controles
geológicos que possam ter gerado e distribuído
constituintes metálicos nos diferentes ambientes
do Magmatismo Serra Geral. Através desse
entendimento será possível qualificar o trabalho
global e indicar alvos prospectivos para os principais
sulfetos de Cu-Ni (EGP) e óxidos de Cr (Ti-V) presentes
no magmatismo Serra Geral.
1.3. Considerações sobre o objeto níquel
O níquel é amplamente utilizado em dezenas
de milhares de produtos para o consumidor e em
aplicações industriais, militares, aeroespaciais,
marítimas, arquitetônicas e de transporte. Cerca de
dois terços da sua produção é utilizada na manufatura
de aços inoxidáveis e resistentes ao calor e outros
20% em ligas de metais não-ferrosos e aços especiais
(Figura 1). Em geral, existem cerca de 3.000 ligas
com níquel no uso diário. De acordo com o Instituto
do Níquel, o uso de níquel está crescendo cerca de
4% ao ano, com crescimento mais rápido em países
industrializados. O principal uso final do níquel é na
construção, onde sua resistência à corrosão, força,
ductilidade e alto ponto de fusão, contribuem para
seu uso generalizado. Outros setores de grande
demanda incluem o automotivo e o eletrônico,
onde o níquel é um componente essencial em
baterias recarregáveis, em processamentos químicos
e em encanamentos especiais (http://www.
desenvolvimento.gov.br/sitio/).
O Níquel é o vigésimo segundo elemento mais
abundante em peso na crosta terrestre e minérios
de níquel apresentam uma especial importância

1.2. Objetivos
O objetivo central desta proposta é o de
avaliação das potencialidades metalogenéticas da
LIP Serra Geral, focada na estimativa da ocorrência
de depósitos ortomagmáticos de sulfetos de Cu-Ni
(EGP) e/ou óxidos estratiformes para Cr (Ti-V).
Propostas de investigação metalogenética
neste ambiente magmático LIP Serra Geral tem
ocorrido de forma pouco expressiva, necessitando
de um enfoque específico que permita entender a
evolução petrológica de magmas mantélicos e suas
relações com as encaixantes. Este trabalho volta-se
assim para a caracterização deste ambiente, fontes
e processos de evolução magmática, extensão das
contaminações, na validação das possibilidades
de depósitos e, por consequência, do potencial
metalogenético para a porção sul da Bacia do Paraná.
Os resultados propostos para serem
desenvolvidos durante o projeto foram:
• Estimar, ou prever, as potencialidades
para a ocorrência de depósitos de sulfetos
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Figura 1 - Principais fontes de consumo do níquel o qual se destina fundamentalmente à fabricação de aços inoxidáveis,
o qual tem apresentado crescimento mundial de 4% ao ano, nos últimos 10 anos, e onde o restante é destinado a
produção de outros tipos de aços especiais, artefatos como galvanoplastia, alpacas (ligas metálicas especiais) e
produtos voltados para siderurgia.

econômica, existindo depósitos de minério sulfetado
(depósitos magmatogênicos), geralmente formando
paragêneses com o Fe e/ou Cu-Co, e com alguns
elementos especiais como EGPs (Pt, Pd, Ag e Au);
ou depósitos na forma de concentrações lateríticas,
onde predominam minerais na forma de silicatos
e óxidos/hidróxidos (depósitos supergênicos ou
oxidados). As formas minerais sulfetadas mais
importantes são a pentlandita, (Fe,Ni)9S8, a qual
apresenta uma proporção de Fe:Ni de 1:1, a milerita,
NiS, que normalmente são acompanhadas pela
pirrotita - FeS, um sulfeto de Fe contendo até 5% de
Ni e Co, por sulfoarsenietos como a nicolita - NiAs,
ou mais raramente por fases ricas em Cu como a
talnakhita - Cu9(Fe, Ni)8S16. Depósitos supergênicos
incluem a garnierita, um silicato de magnésio e
níquel de composição variável (Mg,Ni)6Si4O10(OH)8, e
a limonita niquelífera (Fe,Ni)O(OH)(H2O)n.

Summaries - 2014), informações detalhadas no
quadro de reservas e produção mundial expressos na
Tabela 1. Além disso, ocorreu uma mudança estrutural
no mercado de níquel em 2014, com a proibição de
exportação de matérias primas da Indonésia. Através
da exportação de minério de níquel laterítico não
beneficiado para a China, a Indonésia havia crescido,
por 7 anos ou mais, tornando-se o maior exportador
do mundo de minério de níquel bruto. Mas essa ação
do governo indonésio, com o objetivo de encorajar
o investimento doméstico, retirou do mercado cerca
de 300.000 toneladas anuais de níquel que vinham
alimentando principalmente a indústria de ferro gusa
na China. Com base na composição de substituição
de fornecimento de minério das Filipinas, a produção
chinesa de ferro gusa de níquel, que vinha se
abastecendo com aproximadamente três quartos de
seu suprimento da Indonésia, vem caindo.

O mundo consumiu 2,44 milhões de toneladas
de níquel em 2013, produzidos principalmente
pela Indonésia e Filipinas, e puxado fortemente
pela demanda da China. Em 2011, houve alta de
aproximadamente 7% na demanda de níquel, com
aumento de 12,5% na produção de aço inox. Apesar
das crises mundiais a demanda global por níquel
tem se mantido robusta, com uma taxa média de
crescimento de ~7% ao ano, no período 2008-2013,
impulsionada pelo crescimento na China, Índia e
EUA. Embora os dias de crescimento de dois dígitos
na demanda da China tenham passado, a maior parte
da economia ainda aponta para um crescimento
saudável da demanda absoluta por níquel,
prevista por vários observadores para permanecer
globalmente em mais de 4%/ano, nos próximos 5-10
anos (informações retiradas de Mineral Commodity

O crescimento da demanda anual global de
cerca de 4% se traduz em cerca de 75.000 toneladas
por ano. A implementação de uma nova capacidade
indonésia de produzir ferro gusa de níquel para
compensar a proibição de exportação de minério
provavelmente será um desafio por diversas razões,
incluindo a falta de infraestrutura e o histórico das
empresas chinesas de investir e desenvolver projetos
de mineração fora da China. É provável que o
mercado passe a contar com novos projetos, fora da
Indonésia, para preencher o espaço que ela deixou.
Entretanto, a indústria de níquel está
enfrentando a questão de um “project cupboard”
reduzido. A maioria dos projetos do início da década
de 2000 se desenvolveu ou está ainda lutando para
decolar. Não há uma nova fonte de suprimento
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Tabela 1 - Reservas expressas em metal contido existentes em 2013, e produção mundial de níquel, por país, no
período de 2011 a 2013. Fonte: DNPM/DIPLAN, USGS: Mineral Commodity Summaries – 2014.

importante na indústria, projetos sofreram grandes
aumentos de custos de capital e projetos adicionais
são improváveis; a taxa de descoberta de níquel
sulfetado está em declínio e o ferro gusa de níquel
ainda depende fortemente do alto teor do minério
indonésio para manter produção de baixo custo.
Portanto, há espaço no mercado para que projetos
de qualidade e baixo custo, como o Projeto Araguaia,
entrem em operação, implementando a participação
do Brasil que ainda detém 5% das reservas mundiais
(Figura 2), na medida em que o esperado déficit de
fornecimento estrutural aumente nos próximos 5
a 10 anos (http://www.icz.org.br/portaldoniquel/
niquel.php).

No Brasil, as reservas totais de minério de
níquel são predominantemente formadas por
minério laterítico, com reservas medidas e indicadas
que alcançam 8,7 milhões de toneladas de minério
contido (Tabela 2). Situam-se, assim, em terceiro
lugar entre as maiores reservas mundiais, com
10,87% do total, que é de 80 milhões de toneladas. A
Austrália possui a maior reserva, com 30%.
O Brasil é o sétimo maior produtor de Níquel
mundial, com uma produção de minério de 13x106
t em 2013, distribuída entre os estados de Goiás
(73,4%), Bahia (21,8%), Pará (4,1%) e Minas Gerais
(0,7%) (Fonte: www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/
sumario-mineral-2014). A Anglo American produziu

Figura 2 - Principais países fornecedores de níquel para o mercado mundial.
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Tabela 2 - Reservas Brasileiras de Níquel em 1999. Fonte: Sumário Mineral 1999

10.500 toneladas de níquel no 4º trimestre de 2015,
o que representa um crescimento de 57% sobre o
volume produzido no mesmo trimestre de 2014. A
tendência da balança comercial brasileira do níquel,
para os próximos anos, é favorável e a diferença
entre o volume exportado e o volume importado
vem aumentando desde 2004. O Brasil importa
os produtos ligas de ferroníquel e outras formas
brutas de níquel, e exporta os produtos de matte de
níquel e cátodos de níquel. O parque produtivo de
níquel é moderno e atualizado tecnologicamente,
em razão de contínuos investimentos realizados
pelas grandes empresas do setor, reconhecidas
como Anglo American (Barro Alto - GO), Vale (Onça
Puma e Vermelho em Carajás - AM), Mirabela
Mineração (Ipiaí e Itagibá - BA) e Votorantim Metais

(Niquelandia - TO) (Fonte: http://www.bndes.gov.br/
relato/niquel.pdf).
A concentração da produção em poucas
unidades é também uma característica observada
na mineração brasileira do níquel, onde cerca de
90% da produção provêm essencialmente de três
complexos minero-metalúrgicos voltados única e
exclusivamente à obtenção de produtos de níquel
matte para exportação, liga Fe-Ni, carbonato de
níquel, e a matéria-prima para produção de níquel
eletrolítico em unidade localizada em São Miguel
Paulista - SP. A tendência da balança comercial para
os próximos anos é favorável, especialmente tendo
em vista que a diferença entre o volume exportado
(27x106 t em 2007) e importado (6x106 t em 2007)
vem aumentando a partir de 2004.

15

Metalogenia da Porção Sul da Bacia do Paraná

2 — DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
2.1. Localização e Acesso

prospecção geoquímica e metalogenia existentes até
este momento sobre a porção sul da Bacia do Paraná
LIP Serra Geral. A organização dos dados existentes
levou à necessidade de completar a cobertura dos
levantamentos geoquímicos prospectivos, com uma
amostragem inicial de baixa densidade, visando
a obter um panorama geoquímico compatível
com a caracterização do potencial econômico e
metalogenético relacionado ao magmatismo da LIP
Serra Geral.
A execução do projeto teve como base
metodológica o uso simultâneo e integrado de
diferentes técnicas de pesquisa geológica, agregando
o reconhecimento geológico de campo aos
levantamentos geoquímicos por sedimentos ativos
de drenagem, a execução de concentrados de bateia,
a identificação mineralógica de fases sulfetadas e
óxidos em rocha através de lâminas petrográficas
e MEV-EDS (Microscópio Eletrônico de Varredura
com identificador de Energia Dispersiva acoplado),
identificação de minerais detríticos, tratamento
estatístico e espacialização de dados geológicos,
geotectônicos e geoquímicos, os quais levaram a
interpretações geológico metalogenéticas sobre o
objeto proposto.

A área do Sub-programa Metalogenia da
porção sul da Bacia do Paraná localiza-se no Estado
do Rio Grande do Sul, abrangendo toda a região
de ocorrência das rochas vulcano-plutônicas do
Grupo Serra Geral e sedimentos da Bacia do Paraná,
a depressão periférica do estado e ocupando o
contorno do Escudo Sul-Riograndense ao longo
de toda a fronteira com a Argentina e Uruguai,
recobrindo uma área de aproximadamente 1,2x106
km2 (Figura 3). A área sul da Bacia do Paraná se
inicia nos contrafortes da Serra Geral, extremo NE
do estado do Rio Grande do Sul e junto à planície
costeira, onde parte da Bacia do Paraná e intrusivas
associadas encontram-se recobertas por espesso
pacote de sedimentos arenosos Tercio-Quaternários.
Estende-se ao longo da fronteira com o Estado de
Santa Catarina até a fronteira tríplice Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Argentina, seguindo ao longo
da fronteira e passando pelas cidades de Alegrete e
Uruguaiana até atingir o extremo oeste do estado na
cidade de Barra do Quaraí, ponto de fronteira tríplice
entre Brasil, Argentina e Uruguai, percorrendo então
ao longo desta fronteira até a cidade de Santana
do Livramento. Toda a região está recoberta por
extenso platô de rochas vulcânicas do Grupo Serra
Geral. Na porção interna do estado o limite se faz
ao longo da depressão central, o qual é coincidente
com os sedimentos da borda sul da Bacia do Paraná,
incluindo-se a Formação Botucatu, sedimentação
eólica cronocorrelata ao vulcanismo, e sedimentos
Triássicos da região de Santa Maria, destacandose em todo o pacote sedimentar a presença de
uma linha de intrusões na forma de extensos sills e
lopólitos, que ultrapassam espessuras da ordem de
215 m, relacionadas ao magmatismo Serra Geral.
Detalhes da geologia são apresentados no Capítulo
3 deste relatório.

2.2.1. Geologia - equipe
Para desenvolver as etapas de reconhecimento
geológico, os trabalhos de campo, a amostragem
dos sedimentos de corrente, a execução do followup de áreas anômalas identificadas, o adensamento
de amostragem de sedimentos de corrente e
concentrados de bateia, passando para a organização
e interpretação de resultados e geração de mapas e
relatório, foi organizada uma equipe multidisciplinar
de geólogos, técnicos da CPRM e consultores
externos, cada um voltado para temas específicos,
conforme nominata já apresentada.

As principais vias de acesso correspondem
às BRs-290 e 287, que cortam a porção norte do
Rio Grande do Sul de leste para oeste, às BRs-101,
116 que cortam o estado de norte a sul junto à
fronteira leste e na porção central, e às BRs-386 e
392 as quais fazem uma diagonal ao longo de toda a
área do projeto, iniciando no extremo SE do Projeto
e percorrendo até a fronteira oeste com Santa
Catarina, município de Frederico Westphalen.

2.2.2. Levantamentos geológicos - geoquímicos
Para desenvolver as etapas estipuladas para
o levantamento geológico - geoquímico foram
agendadas três fases amostrais e de interpretação
metalogenética, focadas na complementação dos
levantamentos geoquímicos de baixa densidade
já existentes (projetos anteriores), na obtenção
de novos dados, montagem e interpretação de
resultados e nos cheques de geologia e anomalias
(Figura 4).
As primeiras etapas de campo tiveram início
em junho de 2012, estendendo-se a amostragem de
follow-up (etapa final) até o final do ano de 2014.

2.2. Metodologia de trabalho
A metodologia de trabalho utilizada neste
projeto foi estruturada de forma a obter e organizar
todas as informações relacionadas à geologia,
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Figura 3 - Mapa de localização do Sub-programa Metalogenia da porção sul da Bacia do Paraná, contendo a área de contorno do objeto geológico levantado, suas principais localidades, vias de acesso e redes de drenagem.
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Figura 4 - Mapa de localização do Projeto, contendo a articulação das folhas 1:250.000 e 1:100.000, objetos do levantamento geoquímico regional, e as duas áreas que foram detalhadas durante o levantamento geoquímico efetuado na Fase I deste projeto, correspondentes a
parte das folhas 1:100.000 de Santa Rosa - Campo Novo (alvo de Chiapeta), São Miguel das Missões e Novo Hamburgo - Gravataí (alvo de Morungava), além das folhas 1:100.000 de Três Passos, Santa Maria e Agudo, oriundas do mapeamento geológico convencional.
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Os resultados do último lote de análises de
sedimentos ativos de drenagem foram recebidos em
15 de maio de 2014 encerrando-se a Fase III, quando
a matriz de dados geoquímicos viu-se completa.
Na Fase I foi completada a amostragem
regional de baixa densidade prevista para o
Projeto, quando foram abordadas oito cartas na
escala 1:250.000 (Chapecó, Cruz Alta, Santa Maria,
Erechim, Passo Fundo, Caxias do Sul, Vacaria e
Gravataí), delimitadas a norte pela fronteira com
Santa Catarina, a sul pelo Escudo Sul-Riograndense e
a oeste com levantamentos geoquímicos realizados
anteriormente na Bacia do Paraná. Nesta Fase I
efetuou-se a compilação dos resultados de análises
de sedimentos ativos de drenagem obtidas em
projetos anteriores, as quais foram somadas as
análises de sedimentos de corrente coletadas
durante a execução deste Projeto, compondo um
conjunto de 2073 amostras.
Na Fase II, pela interpretação dos dados
obtidos, foram selecionadas áreas para detalhamento
do levantamento geoquímico efetuado na Fase I,
quando foram detectadas regiões com concentrações
anômalas para cobre e níquel, acompanhados
por concentrações variáveis de Co, Pt, Pd, Au, Ag,
Cr, Ti e V. Estas áreas correspondem a regiões de
Morungava, onde ocorrem diques e sills de rochas
máfico-ultramáficas, detectados pelo Projeto Borda
Leste da Bacia do Paraná (Aborrage e Lopes, 1986),
às concentrações de cobre nativo da região de
Chiapeta e Itapiranga, alvos avaliados na década
de 1970 no Projeto Cobre em Itapiranga (Szubert,
Grazia e Shintaku, 1979), e que agora foram revistos
e inseridos no contexto regional. Com a montagem e
interpretação do banco de dados foram elaborados
mapas geoquímicos e determinados alvos para a
coleta de amostras de sedimentos de correntes para
follow-up, amostras anômalas agora acompanhadas
de concentrados de bateia.

arranjo faciológico-estratigráfico das unidades que
compõem o pacote vulcano-plutônico relacionados
às anomalias e a faciologia geológica de cobertura e
a presença de intrusivas máfico-ultramáficas.
Para uma ideia geral dos valores detectados
durante a elaboração dos mapas geoquímicos da Fase
II, na Tabela 3 estão identificados alguns dos principais
valores nominais encontrados para Ag, As, Au, Bi, Cd,
Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pd, Pt, Ti, V, Zn e S identificados
como primeiros indicativos de áreas potenciais para
a concentração de elementos prospectáveis em
áreas relacionadas a LIPs continentais. Estes valores
e suas relações com a identificação de anomalias,
correlações entre elementos, definições de
paragêneses e caracterizações geoquímicas através
de definições por boxplot e grids, estão detalhados
no Capítulo 4 deste relatório.
Trabalhos de campo e follow-up da Fase III
foram desenvolvidos nas regiões de:
• Arroio Caverá e Alegrete - anomalia para
Co de 299 ppm;

A Fase III teve início após o recebimento
das 2073 análises de sedimentos ativos de
correntes coletadas e organizadas durante a Fase
II, cuja avaliação levou à definição e check de alvos,
centrados em bacias de drenagem específicas, e que
estão localizados nas regiões de: Barra do Rio Azul,
Nova Pádua, Caravágio, Palmeira das Missões, São
Valentim, Entre-Ijuís, Braga, Catuípe, Arroio Caverá
e Morungava, os quais encontram-se detalhados
no capítulo 6 deste relatório. Sobre estas regiões foi
determinada a recoleta e adensamento de amostras
de sedimentos de correntes e de concentrados
de bateia, com análise mineralógica voltada para
a identificação de sulfetos e óxidos. Anomalias
geoquímicas de Cr-Ti-V foram voltadas para a
identificação de cromitas, ilmenitas e platinóides
- EGP em concentrados de bateia, enquanto que
anomalias para Cu-Ni foram checadas para a presença
de oxidados de sulfetos de Cu (Co). Durante esta Fase
foram desenvolvidos trabalhos de reconhecimento
de campo, com a definição da cartografia e do

•

Braga - três anomalias para Cu+Ni+Co de
553 ppm, 577 ppm e 646 ppm;

•

Catuípe - anomalia para Cu+Ni+Co de 667
ppm;

•

Palmeira das Missões - anomalia para
Pt+Pd de 82 ppb;

•

São Valentim - anomalia para Pt+Pd de
80ppb;

•

Nova Pádua - anomalia para Au+Ag de
1848 ppb;

•

Caravágio - anomalia para Au+Ag de 2283
ppb;

•

Barra do Rio Azul e Erval Grande anomalias para Cr+Ti+V e platinóides de
1790 ppm;

•

Entre Ijuis, Lajeado do Moinho - anomalia
para Cr de 449 ppm.

2.2.3. Desenvolvimento da geoquímica de superfície
O Sub-programa Metalogenia da porção sul da
Bacia do Paraná abrange uma área de 195.483 km2,
181.386 km2 recobertos por litologias da Bacia do
Paraná distribuídas entre derrames de lavas do Serra
Geral e sedimentos da Bacia, e 14.037 km2 recobertos
por sedimentos Tercio-Quaternários relacionados a
aluviões e sedimentação costeira.
O plano de amostragem de sedimentos ativos
de drenagem foi baseado na obtenção de uma
cobertura homogênea das áreas do Projeto, ainda
não contemplada com uma cobertura amostral
em projetos anteriores, recobrindo uma área de
amostragem de 12.215 km2, com uma densidade
de pontos compatível com uma escala de cobertura
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Tabela 3 - Tabela contendo uma seleção prévia dos principais elementos relacionados a mineralizações presentes em
ambientes de LIP’s máficas e os valores mais significativos detectados (destacados em vermelho), organizados na sua
ordem de correlação, segundo o Coeficiente de Pearson, acrescidos dos teores de As, Cd, Zn e S (n=2154).

continua
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de 1:250.000, a qual corresponde a uma densidade
amostral de ~1/90 km2, e cuja distribuição das bacias
de drenagem encontra-se expressa na Figura 5.
Os trabalhos de coleta de amostras da Fase I
foram completados no mês de dezembro de 2013,
incluindo-se as áreas de detalhamento previstas
para as regiões de Morungava e Chiapeta. Das
amostras planejadas, 779 foram coletadas. Incluemse em continuidade ao levantamento regional as 50
amostras de adensamento programadas para o check
de anomalias específicas e follow-up, as quais foram
acompanhadas por 50 amostras de concentrados de
bateia. Este período de execução de follow-up, ou
Fase II, foi de abril a junho de 2014.
Para a amostragem de sedimentos ativos, as
amostras para a análise química foram coletadas
no leito fluvial, com a mão, em diversas tomadas
separadas de 10 metros, de forma a produzir uma
amostra composta dos sedimentos ativos.
As amostras para concentração por bateia
foram coletadas em locais selecionados, onde
os grãos de maior diâmetro e minerais de maior
densidade são naturalmente concentrados. Cada
concentrado foi produzido no próprio local de coleta,
com bateia de alumínio, sem emendas, a partir de
um volume original de 10 litros.
Independentemente da coleta de amostras,
para controle de qualidade, todas as amostras foram
preparadas em duplicata, uma das quais foi enviada
ao laboratório para análise e uma armazenada na
CPRM, seguindo os procedimentos estabelecidos e
obedecidos pelas equipes da empresa.
Na execução analítica, todas as amostras de
sedimentos ativos de drenagem foram enviadas para
os laboratórios ACME - Canadá, para determinação
multi-elementar, na fração menor que 80 mesh (177
µm), onde foram analisados os seguintes elementos:
Ag (ppb), Al (%), As (ppm), Au (ppb), B (ppm), Ba
(ppm), Be (ppm), Bi (ppm), Ca (%), Cd (ppm), Ce
(ppm), Co (ppm), Cr (ppm), Cs (ppm), Cu (ppm),
Fe (%), Ga (ppm), Ge (ppm), Hf (ppm), Hg (ppb), In
(ppm), K (%), La (ppm), Li (ppm), Mg (%), Mn (ppm),
Mo (ppm), Na (%), Nb (ppm), Ni (ppm), P (%), Pb
(ppm), Pd (ppb), Pt (ppb), Rb (ppm), Re (ppb), S (%),
Sb (ppm), Sc (ppm), Se (ppm), Sn (ppm), Sr (ppm), Ta
(ppm), Te (ppm), Th (ppm), Ti (%), Tl (ppm), U (ppm),
V (ppm), W (ppm), Y (ppm), Zn (ppm), Zr (ppm).
A metodologia analítica empregada foi
a decomposição da fração < 80 mesh (< 177
µm) por água régia (HNO3 e HCl : 3:1) e análise
por espectrometria de massa com plasma de
acoplamento-indutivo (ICP-MS). Esta técnica
propicia menores limites de detecção, possibilitando
que sejam detectados elementos com importância
metalogenética presentes em baixas concentrações,
como Au, Ag, Pt e Pd.
Para compor a base de dados foram
selecionados os levantamentos geoquímicos dos
projetos anteriores, realizados sobre a LIP Serra Geral

e sedimentos da Bacia do Paraná, onde hospedamse intrusivas gabróicas correlatas. Destacam-se entre
os levantamentos prévios os realizados pela Metal
Mining Agency do Japão - MMAJ, os levantamentos
de empresas que desenvolveram trabalhos conjuntos
com a CPRM como a INCO do Brasil e as folhas
1:100.000 cartografadas durante os últimos estágios
de levantamento geológico efetuados na região.
Estes dados estão espacializados na Figura 6 ,onde
estão apontadas as amostras coletadas durante a
execução das folhas 1:100.000 de Três Passos, Santa
Maria, Sobradinho, Hulha Negra e Lagoa da Meia
Lua, alvos de levantamentos geológicos básicos
efetuados pela CPRM.
Na análise de resultados para compor o
banco de dados do projeto, foram selecionadas
apenas aquelas amostras analisadas por ICP - (OES
ou MS), com qualidade analítica compatível com
uma interpretação em conjunto com as informações
obtidas neste projeto.
Para a integração dos dados geoquímicos
anômalos em sedimentos ativos de drenagens, foram
selecionados pontos de amostragem de concentrados
de bateia conjuntos com os sedimentos ativos de
drenagens selecionados para follow-up. Somente
estes pontos foram acompanhados de concentrados
de bateia, resumindo-se a 50 amostras analisadas.
Os concentrados de bateia foram preparados
e analisados no Laboratório de Sedimentologia da
CPRM-PA, cujos resultados constam do Cap. 5 deste
relatório, onde estão expressos a contagem de
pontos de metais pesados, como Au, cromita e cobre,
e porcentagem de cada fração mineral calculada
de forma empírica pelo técnico do Laboratório de
Sedimentologia da CPRM-PA. Todas as amostras
foram identificadas pelos métodos convencionais
de separação magnética em diferentes frações,
líquidos densos e identificação visual em lupa.
Aqueles minerais que apresentaram dúvidas em sua
identificação foram analisados em um microscópio
eletrônico de varredura - MEV, equipado com
espectrômetro do tipo EDS, instalado no ITT-Fossil
UNISINOS.
A análise dos concentrados de bateia revelou
resultados particulares em termos de paragêneses
em grãos minerais, e corpos mineralizados
sulfetados. As amostras localizadas sobre os
basaltos da LIP Serra Geral possuem expressivo
volume de material (entre 3 kg a 4 kg) sendo a
maioria composta por magnetita, hematita e
ilmenita, enquanto que as amostras localizadas em
regiões de rochas ácidas ou sobre os sedimentos
da Bacia possuem um volume substancialmente
menor (geralmente menos de 0,3 kg).
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2.3. Sumário dos levantamentos de
campo

Folhas 1:100.000 cobertas:
• Campo Novo

Abaixo, alguns dados do Projeto de
levantamento geoquímico regional, escala 1:750.000
e detalhes em áreas alvo com amostragem 1:250.000:

Aluviões e sedimentação costeira - 14.037
km2

•

Áreas com cobertura amostral no Projeto
12.215 km2

Folhas 1:250.000 cobertas:
• Chapecó
•

Cruz Alta

•

Santa Maria

•

Erechim

•

Passo Fundo

•

Caxias do Sul

•

Vacaria

•

Gravataí

Chiapeta

•

Novo Hamburgo

•

Gravataí

As etapas de levantamento geoquímico
geraram os seguintes dados de produção:
• Amostras de sedimentos de corrente
(regional): 779 amostras

Área total do Projeto - 195.483 km2
• Bacia do Paraná - 181.386 km2
•

•

•

Amostras de sedimento de corrente
(follow up): 50 amostras

•

Amostras de concentrado de bateia
(anomalias): 50 amostras

•

Amostras de sedimentos de corrente
(projetos anteriores): 1553 amostras

•

Total de amostras (após compatibilizações):
2073 amostras

•

Total de concentrados de bateia:50
amostras

Densidade média de amostragem: ~1/90 km2.
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Figura 5 - Extensão das bacias de drenagem recobertas pela amostragem regional 1:250.000 e abrangência em relação a área investigada.
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Figura 6 - Espacialização das 2073 amostras que compõem o banco de dados geoquímicos integrados neste projeto.
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3 — GEOLOGIA
3.1. Síntese da Geologia Regional – LIP
Serra Geral

sendo classificada como Intracontinental Cratônica
do tipo 2A Complexa, ou Depressão Marginal
passando a Depressão Interior, devido a obstrução
da margem aberta para o Oceano Pacífico durante
os estágios iniciais da Orogênese Andina. Tem cerca
de 1.900 km no eixo N-S, desde a cidade de Durazno
(Uruguay) até Morrinhos (MT), região centro-oeste
do Brasil, e uma largura aproximada de 900 km,
entre as cidades brasileiras de Aquidauana (MS) e
Sorocaba (SP). O registro sedimentar e vulcânico tem
espessura acumulada de cerca de 7.500 m, com início
da deposição no Ordoviciano e término no Cretáceo,
compreendendo um intervalo de aproximadamente
385 Ma.
A ruptura e separação do Gondwana durante o
Cretáceo Inferior foram as responsáveis pelo evento
vulcano-plutônico que recobriu com um extenso
platô de lavas a porção centro-sul da América do
Sul e o noroeste da Namíbia e que gerou, entre
outras feições, o Plateau de Abutment e as cadeias
vulcânicas de Walvis Ridge e Rio Grande. Estas
cadeias vulcânicas submarinas constituem o traço
fóssil da migração dos "fragmentos" do Continente
Gondwânico, evento este relacionado, no tempo
e no espaço, à geração de magmas centrados na
dinâmica mantélica materializada a partir da pluma
de Tristão da Cunha.
A LIP Serra Geral tem uma espessura máxima
em torno de 1.537 m no Pontal do Paranapanema,
furo Petrobras em Tarabaí - oeste do estado de São
Paulo, correspondendo ao depocentro da bacia, e
apresenta características de tholeiítos bimodais,
estando constituída dominantemente por basaltos
e basalto andesitos de filiação tholeiítica, os quais
contrastam com riolitos e riodacitos aflorantes
dominantemente nas regiões serranas do estado
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudeste do
Paraná, caracterizando um Daily gap, no sentido
expresso por Eva Hartung (2011), praticamente
completo de rochas com composições entre 60-64%
de SiO2 (Milner et al., 1995).
Os basaltos de platô são acompanhados
por uma intensa atividade intrusiva, normalmente
representada por sills, lopólitos e diques que
acompanham, grosseiramente, as principais
descontinuidades estruturais da bacia (Figura 8),
estas relacionadas aos braços abortados da junção
tríplice originada sobre o hot spot de Tristão da Cunha
e que serviram como área de alimentação deste
magmatismo. O sistema dominante tem direção
NW-SE, transversal ao eixo maior da bacia, e esta
representado por um sistema de arcos (e.g. Ponta
Grossa, Campo Grande, Rio Grande e São Gabriel) e
por lineamentos tectônicos e/ou magmáticos (e.g.
Guapiara, São Jerônimo-Curiúva e rios Uruguai,

A partir dos anos 90, províncias de basaltos
continentais tem sido consideradas como um tipo
particular de Grandes Províncias Ígneas (Large
Igneous Provinces - LIP's), conforme conceito expresso
por Scott Bryan & Richard Ernst (2007). Tais autores
concluem que LIP's podem ser definidas como sendo
áreas de dimensões mínimas de >0,1M km2, com um
volume entre rochas extrusivas/intrusivas de >0,1M
km3 e que existe uma clara divisão composicional
para as LIP's Alta Sílica - as quais apresentam um
volume de ≤10% de rochas ígneas máficas; e as LIP's
Máficas - as quais apresentam ≤10% em volume
de rochas ricas em sílica, como as representadas
pelas províncias continentais de basaltos de platô.
Importante ressaltar que LIP's Máficas e Alta Sílica
são composicionalmente bimodais, e que ambas
podem conter um spectrum composicional variando
entre basaltos a riolitos alta sílica, cujo prefixo de
classificação representa a dominância composicional
entre estas. Estes mesmos autores enfatizam que
a presença de magmatismo ultramáfico é um
componente importante e de que este normalmente
está presente como um componente subordinado
nas LIP's Máficas. Dentre estas LIP's máficas destacase a LIP Máfica Continental, designada como Província
de Basaltos Continentais de Platô Serra Geral a qual,
para simplificação de texto passa a ser referida, ao
longo deste texto, como LIP Serra Geral (Figura 7).
Diferentemente do passado, quando as LIP's
eram estudadas separadamente, a integração de
grande quantidade de dados aponta a existência
de importantes relações temporais, espaciais e
composicionais entre elas. Tais estudos indicam,
ainda, que a origem e a evolução destas províncias
estiveram fortemente vinculadas à dinâmica
mantélica e que, algumas, marcam eventos de
abrangência global, cuja própria colocação estaria
relacionada a modificações, tanto das taxas quanto
das direções de movimentação das placas tectônicas.
Dentre estas grandes LIPs destaca-se a relacionada
ao Magmatismo Serra Geral pertencente a Bacia
do Paraná-Etendeka, localizada na porção centrooriental da América do Sul e noroeste da Namíbia, a
qual representa uma unidade geotectônica com cerca
de 1,7x106 km² ocupando parte dos territórios do
Brasil (1,2x106 km²), Argentina, Uruguai e Paraguai,
estando o extremo NE desta bacia (cerca de 5%),
posicionado no oeste da Namíbia onde é denominada
como Bacia de Huabb. As formações sedimentares
da Bacia do Paraná atingem uma espessura de
aproximadamente 5.800 m e a cobertura vulcânica
mesozóica apresenta espessura máxima de 1.720 m,
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Figura 7 - Recorte do mapa geológico da América do Sul enfocando a Bacia do Paraná, com a distribuição das
principais unidades da Bacia iniciando com a sedimentação Permiana (P) dos Grupos Passa Dois e Guatá, seguida
pelo Triássico (T) representado pelo Grupo Rosário do Sul e pelas Formações do Jurássico (J) Botucatu e Guará (Grupo
São Bento) e pelo vulcanismo Cretácico (K) do Grupo Serra Geral, dividido entre lavas básicas (trama em ^) e ácidas
(trama em y), incluindo as coberturas do Grupo Bauru (verde limpo) presente na porção norte da Bacia; (recortado de
Schobbenhaus, et al. 1998).
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como termos riolíticos (>63% SiO2) e basálticos
(<55% SiO2).
Quanto aos termos basálticos, a primeira
divisão
proposta
em
bases
litoquímicas
fundamentou-se nos teores de TiO2, quando estes
foram classificados em alto Ti (TiO2 > 2%) e baixo Ti
(TiO2 < 2%), os primeiros predominantes na porção
norte da bacia e os últimos no sul (e.g. Bellieni et al.
1984 a, b; Piccirillo et al. 1989; Petrini et al., 1987;
Mantovani et al. 1985 a, b). Reconheceu-se também
que os basaltos alto Ti (>2%) possuem altos teores
de elementos incompatíveis, razões iniciais 87Sr/86Sr
entre 0,704-0,706, e εNd negativo (-2,5 a -4,6),
enquanto os baixo Ti apresentam baixos teores em
elementos incompatíveis, razões iniciais elevadas
de 87Sr/86Sr (0,707-0,710) e valores de εNd mais
fortemente negativos (-3,5 a -7,9).
Uma subdivisão litoquímica mais detalhada foi
apresentada por Peate et al. (1992) e Peate (1997). A
partir da classificação pelos teores de TiO2, os autores
empregaram os teores de elementos de grande raio

Icamaquã e Piquiri), cuja formação provavelmente
iniciou-se no Devoniano e teve seu desenvolvimento
máximo durante o Triássico-Jurássico.
O magmatismo Serra Geral tem sido
rotineiramente classificado com o emprego de
suas características litoquímicas associadas a dados
petrológicos e mineralógicos. A ocorrência comum
de augita e pigeonita, um termo rico e outro
pobre em cálcio, as baixas proporções de olivina, a
presença de magnetita e ilmenita, as baixas razões
álcalis/sílica e a presença do quartzo livre classificam
esta associação como tholeiítica normal. Segundo
Luchetti (2010), cerca de 97,5% em volume das
vulcânicas compreendem basaltos e basaltos
andesíticos e apenas 5% da superfície, equivalente a
2,5% do volume, são termos ácidos que predominam
na porção centro-sul da bacia. A ausência de termos
com teores de SiO2 grosseiramente entre 55 a 63%
define um hiato composicional, o qual levaram
Piccirillo and Melfi (1988) a propor a primeira divisão
natural destas vulcânicas, designadas genericamente

Figura 8 - a) Mapa simplificado da Bacia do Paraná mostrando o mapa de isópacas das unidades vulcânicas da
LIP Serra Geral, da distribuição dos sedimentos ao seu entorno e as áreas de embasamento; e b) Mapa com a
representação da intensa atividade intrusiva que acompanha o desenvolvimento dos basaltos de platô, materializada
pelo conjunto de isópacas com contorno de áreas que ultrapassam a casa dos 1000m de espessura, e que configuram
a distribuição das intrusivas posicionadas principalmente junto ao depocentro da Bacia. No extremo sudeste do mapa,
próximo a Porto Alegre, a distribuição das isópacas referentes à presença das intrusivas da região de Morungava;
ambos mapas compilados de Frank et al. (2009).

29

Informe de Recursos Minerais

Tabela 4 - Composição média dos magmas basálticos da Bacia do Paraná, compilado de Peate et al. (1992).

exceção dos depósitos de Sudbury (astroblema), ou
associados a komatiitos como Thompson (Canadá)
e grandes intrusões acamadadas como Bushveld
(África do Sul), a grande maioria dos depósitos de
Ni, Pd e Pt estão diretamente associados a eventos
relacionados ao desenvolvimento de LIPs (Tabela 5).
Os depósitos mais importantes de sulfetos
ortomagmáticos associados a LIP's estão
relacionados a concentrações de Ni-Cu (EGP),
subdivididos de acordo com sua importância
econômica entre aqueles depósitos em que
predominam as concentrações de Ni-Cu, versus
aqueles onde predominam as concentrações de EGP
(Ernst, 2014), apesar de algumas áreas como Duluth
(Keweenawan - LIP) e Noril'sk (Siberian Trap - LIP)
apresentarem concentrações significativas destes
dois grupos de elementos. Ambos os tipos tem suas
origens em processos semelhantes, relacionados
a concentrações de líquidos sulfetados imiscíveis,
enriquecidos em elementos calcófilos como Ni-Cu
e EGP, segregados a partir de magmas silicáticos
máficos - ultramáficos, que se tornam saturados em
enxofre.

iônico (HFSE) como Ti, Zr, Sr, Rb, Ba e Y, e definiram
seis tipos de magma, dentre os quais os de baixo Ti
englobando os tipos Gramado e Esmeralda e os de
alto Ti com os tipos Urubici, Pitanga, Paranapanema
e Ribeira (Tabela 4). Peate and Hawkesworth (1996)
mostram que o magma do tipo Esmeralda, baixo Ti,
tem razão Ce/Sm e 87Sr/86Sr menores e uma razão Ti/
Zr e εNd maior do que o tipo Gramado.
As variações composicionais, as características
texturais e o arranjo entre derrames e intrusivas
da bacia têm estimulado a contínua concepção da
estratigrafia do Magmatismo Serra Geral. Apesar
da semelhança mesoscópica e da pequena variação
composicional entre derrames, determinados
conjuntos possuem características que permitem
distingui-los entre si (Figura 9). Esta característica
mostrou-se especialmente importante durante
o levantamento geoquímico de sedimentos de
corrente, o qual demonstra comportamentos
distintos para cada tipo de magma, conforme será
apresentado no item 4.3 deste relatório.
3.2. PRESENÇA DE FASES MÁFICOULTRAMÁFICAS NA LIP SERRA GERAL E SUA
IMPORTÂNCIA METALOGENÉTICA

Além
dos
depósitos
ortomagmáticos
convencionais, Borisenko et al. (2006) descrevem
uma variedade de depósitos hidrotermais associados
aos clássicos depósitos relacionados a LIPs como
os Traps Siberianos (Noril'sk) e Emeishan e Tarim
(China), todos relacionados a LIPs fanerozóicas,
como pode ser visto na comparação entre alguns

Intrusões máfico-ultramáficas associadas
a LIP's são ambientes altamente favoráveis à
prospecção de elementos calcófilos como Ni-Cu(EGP), Fe-Ti-V e espinélios de Cr. Na realidade, com
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Tabela 5 - Comparação entre alguns dos maiores depósitos de Ni-Cu, onde o depósito de Noril´sk-Talnakh possuem
555 Mt de minério cubado, com previsões de que cheguem a 1.000 Mt, com teores expressivos de Ni (2.7%), Cu (3,9%),
Pt (3ppm) e Pd (12ppm). O depósito de Duluth tem um volume de minério de 1.450 Mt porem com baixos teores Cu
(0,39%), Ni (0,094%), Pd (445ppb), Pt (118ppb) e Au (61ppb).

dos maiores depósitos de Ni-Cu expressos na Tabela
5. Além dos depósitos de Cu-Ni (EGP) associam-se
a estes depósitos ortomagmáticos do tipo Fe-Ti-V
(Emeishan - LIP), apatita-magnetita - ETR, Cu-Ni
(Au), somados a mineralizações de Ni-Co-Fe e SbAg-Hg-Au, destacando-se a presença de ouro e prata
associada à presença de mercúrio, identificados
especialmente em Noril'sk e Taimyr, ambas nos
Urais. Estes mesmos autores (Bryan and Ernst, 2007)
sugerem que as relações espaciais entre depósitos
magmáticos relacionados a plumas mantélicas e
rifts intracratônicos sejam os ingredientes chave
para a formação destes depósitos exóticos, em uma
relação atípica de desenvolvimento de associações
deste tipo. Sedimentos e diques básicos contendo
mineralizações de Hg e Au-Sb-Hg também ocorrem
associados aos traps de basaltos Siberianos da Bacia
de Kuznetsk (Pirajno et al., 2004, 2013).

A presença de elevados teores de EGP
nas frações ricas em sulfetos é característica,
principalmente nos depósitos de mais alta
temperatura, onde predominam os sulfetos de NiCu. Estes normalmente são parcial a totalmente
substituídos por depósitos hidrotermais de mais
baixa temperatura, com o desenvolvimento de
carbonatos, clorita, galena e esfalerita (Pb - Zn),
enquanto que nas lavas que recobrem os depósitos
sulfetados, de mais baixa temperatura, predominam
os depósitos de Cu nativo e seus oxidados a cuprita.
O interesse prospectivo voltado para a
presença de intrusões máfico-ultramáficas associadas
à LIP Serra Geral se deve ao fato de que estas, assim
como os traps Siberianos associados às intrusões de
Noril'sk-Talnakh (Naldrett et al., 2004) ou os basaltos
de Coppermine River e a intrusão acamadada de
Muskox (Roach et al. 1998; Hulbert et al. 1999),
tem sido identificadas como parte de condutos
alimentadores deste vasto sistema magmático. Existe
uma conexão já bem estabelecida entre intrusões
deste tipo e depósitos de minério (e.g. Czamanske
et al. 1995; Lightfoot et al. 1993; A.J. Naldrett 1992;
Naldrett et al. 1992; Barnes and Kunilov, 2000; A. J.
Naldrett et al. 2002), como a que existe em Noril'skTalnakh, que hospeda o maior depósito de minério
de Ni-Cu (EGP) do planeta, reconhecido como sendo
de origem comagmática com os traps Siberianos.
Ainda com respeito a condutos alimentadores,
Lightfoot and Naldrett (1994) alertam para o fato de
que existem evidências que demonstram uma forte

As principais assembleias minerais para estes
depósitos, associados as LIPs são:
• pirrotita;
•

calcopirita-pirrotita-pentlandita;

•

cubanita-pentlandita-calcopirita;

•

bornita-calcocita;

•

milerita-pirita; e

•

bornita-cromita-valerita-pirita.
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Figura 9 - Divisão faciológica do Magmatismo Serra Geral da região e localização da área coberta pelo levantamento geoquímico do sub-projeto de "Avaliação Metalogenética da Porção Sul da Bacia do Paraná".
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conexão entre a distribuição dos depósitos de sulfetos
e a distribuição física existente entre os condutos de
magma, onde as trocas na geometria do sistema de
passagem de magma serve como armadilha para
a deposição de sulfetos. A precipitação do minério
maciço ocorre ao longo das bordas inferiores destas
intrusões, acumulados durante o fluxo ao longo
dos condutos, com a precipitação dos sulfetos
magmáticos mais densos (Naldrett et al., 1995).

vulcanismo Serra Geral, que intrudem a Bacia em
toda sua extensão, iniciando pelo seu limite norte
(GO) entre as localidades de Iporá, Palestina e
Caiapônia, passando por (SP) nas regiões de Rio
Preto, Rio Claro e Uberaba ou os sills presentes nos
arcos de Ponta Grossa, São Gabriel e na Sinclinal de
Torres, descritos por Renner et al. (2008), tomam
posição de destaque as intrusivas da região de
Lomba Grande, extremo SE da Bacia, descritos
originalmente por Romanini e Albuquerque (2000),
posteriormente por Nakamura et al. (2002 e 2003) e
Wildner et al. (2006) (Figura 10). Esta região destacase por englobar as composições mais primitivas de
toda a LIP Serra Geral, com composições variando
entre picritos a meimechitos, com teores de Mg
entre 13,0 e 27,3% (em peso), Cr entre 500 e 3540
ppm, Ni entre 300 e 957 ppm e Co entre 50 e 117
ppm, estes correspondendo aos maiores valores
encontrados para estes elementos em toda a bacia.
Em algumas das intrusões de Lomba Grande verificase a presença de fases sulfetadas como: calcopirita,
pirita, pentlandita, talnakhita, bornita, calcosina,

Sistemas magmáticos de alta temperatura,
com um tempo de residência crustal prolongado,
ainda propiciam uma interação mais efetiva com
as encaixantes, levando a uma possibilidade de
contaminação mais consistente dentro do processo
de emplacamento (lembramos que a adição de
enxofre por assimilação de rochas encaixantes é uma
das condições fundamentais para a existência de
depósitos de sulfetos ortomagmáticos mantélicos).
Tomando por base como um dos focos
da prospecção metalogenética as regiões onde
predominam frações do sistema alimentador do

Figura 10 - Esboço geológico da Bacia do Paraná, onde se assinala a distribuição das amostras coletadas nas principais
zonas de intrusivas distribuídas ao entorno da bacia, modificado de Renner et al. (2008).
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esfalerita, espinélios ricos em Cr Ti e V, cromitas,
magnetita-ilmenita e badeleiíta. Indícios de fases
metálicas já haviam sido apontadas por Mincato
(2000); Mincato et al. (2005); Arioli (2008) e Pinto
et al. (2010) e uma das únicas pesquisas em escala
regional, voltada para a prospecção de elementos
metálicos nesta LIP, foi a que levantou o potencial
metalogenético do sudoeste do Paraná, utilizando
mapeamento geológico convencional, acompanhado
de análises geoquímicas de sedimentos ativos de
correntes e concentrados de bateia, associados à
litoquímica, trabalho conjunto entre a CPRM e a
MINEROPAR (Wildner et al. 2006).

sistema Serra Geral e potencializarem a presença de
mineralizações metálicas associadas. Na região de
Água Perdida, norte do lineamento estrutural do Rio
Piquiri, Mello (2000) descreve duas "zonas metálicas"
contendo Cu nativo e cuprita, e tenorita, melaconita,
crisocola, malaquita e azurita como oxidados.
Tendo em vista os indícios de mineralizações
acumulados até este momento, pelas correlações
com depósitos minerais existentes sobre objetos
geológicos semelhantes a este, pela constituição
geológica da Bacia do Paraná, especialmente da
LIP Serra Geral, pela presença efetiva de indícios
de minerais metálicos de Ni-Cu (EGP), a CPRM
foi compelida a investigar esta potencialidade
metalogenética. Dentre as atitudes tomadas optouse pela investigação de alguns dos controles de
mineralizações como a composição de fases minerais
silicatadas (olivinas e piroxênios, espinélios de Cr e
V, sulfetos de Cu-Ni); análises químicas quantitativas
pontuais por microssonda eletrônica e de elementos
traço por Laser Ablation; obtenção de curvas de
platinóides, isótopos de S em encaixantes, que
acompanharam a amostragem geoquímica regional,
voltadas para auxiliar na definição do potencial e de
áreas prioritárias para a prospecção mineral.

3.2.1. Estruturação do problema metalogenético
A essência do problema proposto para o
Projeto de Metalogenia da porção sul da Bacia
do Paraná é: "a possibilidade da ocorrência de
depósitos minerais de Ni-Cu (EGP), de grande porte,
associados ao magmatismo da LIP Serra Geral". A
natureza da geração e formatação do problema é
a existência de indícios geológico-geoquímicos da
presença de metais-base, na forma de sulfetos de
Cu, Ni, Co (Se, Hg, Bi, Au, Ag), Cu nativo, cuprita e
oxidados de cobre em lavas, anomalias de Cr, Ti e V,
além de traços de EGP, associados a LIP Serra Geral,
de características semelhantes aos encontrados em
depósitos de grande porte em rochas similares em
outros continentes. Alguns exemplos destes indícios
referem-se a grande concentração de ocorrências
de cobre nativo (n = 85) no distrito de Vista Alegre,
região de fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa
Catarina e já alvo de projeto anterior executado
pela CPRM voltado para a presença de Cu nativo em
Itapiranga (Szubert et al., 1979), associadas a teores
anômalos para EGP, onde Pinto, Hartmann e Wildner
(2010) identificaram uma distribuição contrastante
para a razão Pt/Pd de 1/1 esperada para rochas
mantélicas, embasando a hipótese da presença de
uma mineralização epigenética hidrotermal para
cobre, seguida de enriquecimento supergênico.
A existência de indícios geológicos para
elementos metálicos estende-se por toda a bacia,
como as concentrações de Ni, Cu, Pt e Pd em
sedimentos de corrente obtidos no SW do Paraná,
mesmo objeto geológico deste Projeto e referidos por
Abram et al. (2006), os quais sugerem a possibilidade
de anomalias geoquímicas de vazamento ao longo
de falhas extensionais e apontam que a ordem
de grandeza das anomalias são compatíveis com
a dimensão dos corpos diferenciados da região
de Noril'sk, injetados ao longo a falha Noril'skKharaelakh descrita por A.J. Naldrett (1992). Nesta
mesma região do Paraná, município de Realeza,
anomalias de Cu alcançam valores de 3788 ppm em
horizontes de auto brechas, seguidos por teores de
Au (0,66 ppm), Pd (17,5±8,4 ppb) e Pt (12,5±5 ppb),
os quais levaram Arena, Hartmann e Baggio (2014)
a sugerir uma remobilização hidrotermal dentro do

3.2.2. Rochas intrusivas de Lomba Grande
As rochas designadas como Lomba Grande
correspondem a ocorrência de sills, lopólitos e
diques, que variam grosseiramente entre 40 e 130
metros de espessura, alojadas preferencialmente
nas camadas de carvão da Formação Rio Bonito
ou nos folhelhos da Formação Irati localizadas no
município de Gravataí, região de Morungava (Rio
Grande do Sul). Estas intrusivas foram detectadas
durante as campanhas para pesquisa de carvão
efetuadas pela CPRM (jazidas de Morungava e
Chico Lomã-Aborrage e Lopes, 1986), ocorrendo
apenas um afloramento em toda a área, conhecido
como a pedreira de Lomba Grande. A distribuição
das campanhas de sondagem efetuada na região,
os furos amostrados para caracterização litológica,
um contorno geral dos sills e suas espessuras
e a localização da pedreira de Lomba Grande
encontram-se expressos na Figura 11.
As rochas máfico-ultramáficas presentes nesta
região apresentam características únicas para a LIP
Serra Geral, especialmente pela presença de litologias
que variam de olivina gabros e olivina gabronoritos
que gradam para ortocumulados duníticos ou olivina
websteritos chegando, no extremo oposto, a termos
diferenciados de gabros leucocráticos a piroxênio e a
adcumulados anortosíticos. As texturas mais comuns
são as granulares médias a grossas, subofíticas, com
termos ultramáficos desenvolvendo cumulados
de olivina com intercumulos de Cpx. As olivinas
apresentam composições de Fo88-74 para cristais
idiomórficos e Fo66-33 para cristais xenomórficos.
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Figura 11 - Mapa de localização e contorno geral das intrusivas básico-ultrabásicas detectadas na região de Lomba
Grande (local da pedreira em detalhe), onde estão ressaltados os furos de sonda selecionados para caracterização
geológica das intrusivas; em cinza o contorno aproximado dos sills e suas espessuras máximas e em vermelho a
localização das principais anomalias geoquímicas da região, com indicação dos principais elementos anômalos,
modificado de Aborrage e Lopes (1986).

efusivas da província, similares a Fácies Pitanga com
baixo Ti e baixo Ti/Zr da série, (Figura 12).

O plagioclásio é a labradorita-bytownita (An56),
enquanto
os piroxênios variam entre o par de
81
Cpx augita-pigeonita e hiperstênio. Os principais
acessórios são a magnetita-ilmenita, Mg-Ilmenita,
cromitas e apatita. Estas litologias têm assinatura
geoquímica mantélica, variando entre picríticos e
meimechitos, contrastante em relação ao sistema
efusivo que alimentam, predominando rochas com
teores em MgO entre 13,0 a 27,3%, Cr (500-3540
ppm), Ni (300-957 ppm) e Co (50-117 ppm).

Segundo Pinto et al. (2016), do ponto de vista
isotópico, as litologias alto-Mg mostram razões
iniciais especialmente baixas para isótopos como
Sr, Nd, Pb (t = 135 Ma), variando entre 206Pb/204Pb =
18,055-18,109, 207Pb/204Pb = 15,50-15,56, 208Pb/204Pb
= 37,976-38,133, 143Nd/144Nd = 0,512777-0,512834 e
87
Sr/86Sr = 0,705201-0,705862. Estes dados isotópicos
diferem fundamentalmente dos tipos de magmas
descritos para a LIP Serra Geral, especialmente as
porções efusivas, caracterizando uma proveniência
mantélica primitiva semelhante a encontrada na
pluma de Tristão da Cunha e de isótopos relacionados
a fontes do tipo OIB.
Mineralogicamente é importante ressaltar
que as olivinas e os espinélios presentes nestas
intrusões alto-Mg de Lomba Grande também
apresentam variações composicionais importantes
metalogeneticamente. As olivinas apresentam
composições variando ao redor de Fo88-74
acumulando elevados teores de Ni e Cr que tendem
a ser depletados nestes elementos, conforme a
progressão da cristalização fracionada, chegando

Composicionalmente estas intrusivas de
Lomba Grande apresentam dois grupos litoquímicos
distintos, um caracterizado como alto-Mg, onde
ocorrem cumulados de olivinas, com assinatura
geoquímica mantélica semelhante aos da série
LTiZr (baixo Ti e Zr com alta razão Ti/Zr), descritos
por Milner et al. (1995 a, b) como ferropicritos da
Província Etendeka (Gibbson et al. 1999; Thompson
et al. 2001), ou como magma tipo Santa Lucía do
Uruguai (Kirstein, 2000), pouco expressivo em volume
em relação ao background das províncias do Paraná
e Etendeka; enquanto que o segundo tipo apresenta
uma assinatura geoquímica normal em relação aos
termos litológicos presentes nas fases magmáticas
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Figura 12 - Perfis litogeoquímicos verticais em testemunhos de sondagem de três furos realizados na região de
Lomba Grande, onde se verificam as variações composicionais entre as fases intrusivas presentes e suas correlações,
destacando-se as variações de elementos-traço como TiO2, Rb, Sr e Zr e os teores em MgO. Modificado de Wildner and
Brito (2005).

a composições de Fo66-33, (Figura 13). E a presença
de cromo-espinélios, identificados como inclusões
nestas olivinas alto Mg, com alto Cr2O3 (28 - 35 wt. %),
Al2O3 (30 - 34 wt. %), MgO (12,6 - 14,6 wt. %) e baixo
TiO2 (0,5 - 0,8 wt. %), e espinélios alto TiO2 (2 - 15,8
wt. %) e baixo Al2O3 (5.2 - 10.5 wt. %), Cr2O3 (10 - 30
wt. %) e MgO (2,8 - 7,6 wt. %) relacionados as olivinas
baixo Mg. Estes amplos espectros composicionais
registram uma complexa história evolutiva, iniciada
em câmaras magmáticas intratelúricas de alta
temperatura, a partir de magmas especialmente
férteis em Ni e Cr, e que passaram por processos finais
de cristalização relacionados a líquidos intercumulus
em câmaras magmáticas rasas (Li et al. 2003, 2004).
Do ponto de vista de evolução do
magmatismo da Bacia do Paraná e do ponto de
vista metalogenético, o grupo litoquímico com
características máfico-ultramáficas é interessante,
por representar um magmatismo primitivo pouco
documentado para a LIP Serra Geral, e que pode
vir a representar um magmatismo potencial para
formação de mineralizações de Ni e EGP. Neste
sentido, ênfase está sendo dada à interpretação dos
dados deste sill.

evolução da cristalização nestes ambientes os teores
de S dissolvidos aumentam, até atingir o limite de
saturação no líquido magmático residual, sendo
a partir desse ponto que os minerais sulfetados
começam a cristalizar. Este mesmo autor demonstra
que um magma gerado a partir de fusão parcial de
20% do manto alcança seu limite de solubilidade de
S em 46% e a Figura 14 mostra a evolução prevista
para os teores de Ni, Cu, Pt e Pd em comparação ao
percentual de rocha cristalizada.
A Figura 14 ilustra que o teor de Ni presente
em um magma em 46% de rocha cristalizada é
reduzido drasticamente em função da cristalização
de olivina. Entretanto, os teores de Pt, Pd e Cu têm
um aumento significativo na sua abundância. Para a
geração de depósitos de Ni é necessário que ocorra
algum tipo de processo de enriquecimento de níquel,
no momento que este magma esteja próximo ao
seu limite de saturação de enxofre. Alguns autores
(Scoates and Mitchell, 2000; Naldrett, 2004; Li et al.
2003) discutem alguns mecanismos relacionados
à geração de depósitos de Ni envolvendo este
problema:
• Mistura de magmas máficos/ultramáficos
que estejam próximos da zona de
saturação de S;

3.2.3. Fertilidade do Magmatismo da LIP Serra Geral
De acordo com as características geológicas
e geoquímicas conhecidas da LIP Serra Geral,
provavelmente estamos tratando com ambientes
favoráveis a conter depósitos de sulfetos magmáticos
ricos em Ni-Cu-EGP. Conforme Naldrett (2010), com a
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•

Variação na pressão associada à introdução
de magmas profundos (Cawthorn, 2005);

•

Contaminação do magma máfico/
ultramáfico por fusão das encaixantes
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Figura 13 - Teores de forsterita x elementos-traço em olivina (Cr, Ni e Ca), relacionando composição à morfologia do
cristal, a presença de espinélios e a fertilidade do Magmatismo da LIP Serra Geral. Adaptado de Wildner et al. (2009).

Figura 14 - Gráfico de variação de Ni, Cu, Pt e Pd em função do percentual de rocha cristalizada. Fonte: Adaptado de
Naldrett (2010).
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diminuindo o limite de saturação de
enxofre;
•

+16‰. Nesta região se estima que os isótopos de
enxofre estejam relacionados a uma fonte conectada
a depósitos de anidrita, presentes nos sedimentos
da bacia sedimentar que hospeda estas intrusões.
Em relação aos resultados de δ34S obtidos em
seis amostras de sedimentos da Bacia do Paraná
(Nakamura et al., 2003), os valores variaram entre
-22,6 a +19,2‰, os quais sugerem a possibilidade
de que alguns destes sedimentos, como os folhelhos
da Formação Irati, possam ter servido como fonte
para as contaminações do magma circundante,
apresentando teores elevados de δ34S, compatível
como fonte para a contaminação. Interessante notar
os teores de δ34S relacionados aos tipos de magma
presentes na bacia, onde intrusões com magmatipo identificado como Urubici apresentam valores
totalmente distintos para intrusões classificadas
litoquimicamente como Paranapanema-Ribeira. Este
fato, teores de enxofre contidos, indicam que os
valores de δ34S estão relacionados a contaminação
destes magmas, na sua trajetória para a superfície
e ao tempo de residência destes mesmos magmas
alojados junto aos sedimentos da bacia (Figura 15).
As intrusivas de Lomba Grande têm valores de
δ34S da ordem de 3 a 6‰, mostrando composições
mais enriquecidas que o manto (0‰). Esses valores
refletem contaminações sofridas na crosta, em geral
com rochas sedimentares, cuja assimilação pelo
líquido magmático é mais fácil. Na comparação
entre as fontes potenciais de enxofre presentes
na bacia, e a assinatura isotópica das intrusivas de
Lomba Grande, estas apresentam semelhanças com

Adição de enxofre por assimilação de
rochas encaixantes.

Uma das formas de investigar uma fonte
externa de enxofre é avaliarmos os isótopos de
enxofre contidos nas intrusões máfico-ultramáficas
e fases efusivas da LIP - Serra Geral, expressos como
δ34S, e comparar com a presença de S nos horizontes
que possam ter servido como contaminantes, onde
os sulfetos são encontrados, comparando rochas
encaixantes, possíveis fontes de contaminação, e os
processos de assimilação magmática.
Para avaliar a origem do enxofre contido em
algumas das intrusões identificadas na LIP - Serra
Geral, Nakamura et al. (2002 - 2003) analisaram
amostras tanto das rochas magmáticas quanto
de algumas de suas encaixantes, na tentativa
de reconhecer as razões isotópicas presentes
associadas as amostras provenientes das intrusões e
os sedimentos atravessados por estas. As variações
de δ34S obtidas em cinco intrusões apresentaram
valores entre +9,6 a +16,2‰, valores elevados
quando comparados a magmas mantélicos,
sugerindo fortemente um processo de assimilação/
contaminação por rochas encaixantes ricas em S e a
consequente segregação de sulfetos imiscíveis com a
fase silicatada do magma. Os valores encontrados nos
magmas da LIP Serra Geral são muito semelhantes
àqueles encontrados nos sills mineralizados da região
de Noril'sk, onde estes valores variam entre +6‰ a

Figura 15 - Composição isotópica δ34S das rochas de Lomba Grande, em comparação a outros episódios vulcânicos do
Brasil e em relação a rochas sedimentares da Bacia do Paraná (compilado de Nakamura, et al. 2002 - 2003).
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os folhelhos da Formação Irati, onde as litologias
"contaminantes" seriam as encaixantes de parte das
intrusivas da região e zona de passagem dos magmas
em relação ao sistema vulcânico posicionado acima.
Portanto, os valores de δ34S dos diques e sills podem
corresponder a assimilação da Formação Irati,
especialmente nos folhelhos carbonosos (oleígenos),
ricos em sulfetos. Os outros sills da LIP Serra Geral
têm teores de δ34S superiores, quando comparados
aos de Lomba Grande, indicando uma contaminação
por δ34S com valores de δ34S baixos ou negativos.

calcopirita e bornita também é frequente, sendo que
a calcopirita costuma ocupar as maiores porções,
enquanto que a bornita ocorre na forma de lamelas,
conforme a Figura 16.

3.2.4. Mineralogia das Fases Metálicas
A separação tardia de sulfetos durante a
cristalização de intrusões acamadadas - mecanismo
que dá origem a concentrações de sulfetos de Cu,
Ni, e concentrações de elementos metálicos de
baixa temperatura como Pt, Pd e Au e pobres em
elementos de alta temperatura como Ro, Ru, Ir e Os,
tem sua origem no desenvolvimento de processos
de imiscibilidade das fases sulfetadas. Esse tipo de
processo não é econômico na sua forma primária,
mas serve para balizar os processos de contaminação
e separação de fases sulfetadas dentro dos magmas e
na identificação de quais elementos estão presentes
neste ambiente. Por outro lado, a presença de
espinélios ricos em cromo e EGP de alta temperatura
são atributos composicionais do magma original,
tendo sua origem diretamente a partir do magma
mantélico.
Apesar de não terem sido encontradas
concentrações significativas de sulfetos em
nenhuma das intrusões da LIP Serra Geral, algumas
intrusões, como as de Lomba Grande, apresentam
fases sulfetadas em proporções que podem chegar
a 5% em volume dos corpos gabróicos. Dentre os
sulfetos identificados como os mais comuns estão
a calcopirita, com texturas de exsolução formando
lamelas de bornita, a pirrotita e a cobalto-pentlandita,
além de talnaquita, todos ocorrendo como formas
intersticiais dentro dos corpos gabróicos. Uma
ideia geral das variações composicionais das fases
sulfetadas presentes na região de Lomba Grande
está expressa na Tabela 6.
As paragêneses sulfetadas estão, geralmente,
associadas a bordas de piroxênios, plagioclásios
ou em seus interstícios. O sulfeto mais comum é a
calcopirita com tamanhos entre 1mm até 0,01mm,
predominado cristais com ~50 µm. Pirrotita
raramente ocorre na forma de cristais isolados,
entretanto é comum na forma de inclusões e
exsoluções dentro de fases sulfetadas ricas em Ni.
Entre os sulfetos de Ni destacam-se os do grupo da
pentlandita, normalmente como pequenos cristais
variando entre ~10-20 µm, diferindo-se pela presença
do cobalto na sua estrutura (5 - 15% Co), indicando
que a cristalização da fase cobalto-pentlandita
deva ter ocorrido a temperaturas maiores do que
650ºC (Pinto et al., 2010). O intercrescimento entre

Figura 16 - Imagens por eletron retroespalhado obtidas
em MEV, onde observa-se: a- piritas (py) com teores de Cu
(calcopirita) e traços de Ni e Zn; b- sulfetos apresentando
teores elevados de Cu (até 54%), Ni (até 32%), Fe Zn (até
33%) e Ti, variando entre composições de talnaquita,
pentlandita (Pn), calcosina, esfalerita e calcopirita,
cristalizadas na borda entre cristais de plagioclásio e
clinopiroxênio; c- imagem com talnakhita e calcopirita
cristalizando na borda de plagioclásio.
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Tabela 6 - Análises minerais selecionadas dentre as mais significativas, obtidas via microssonda eletrônica, das fases
sulfetadas presentes nas rochas gabróicas de Lomba Grande.
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Em relação aos óxidos, a presença de
cromita-magnetita-ilmenita também demonstram
estágios distintos de cristalização, onde os sulfetos
de Ni e Fe normalmente estão associados a fase
das cromitas, enquanto que a calcopirita também
ocorre em equilíbrio com a formação das ilmenitas,
correspondendo a fases sulfetadas com temperatura
de formação mais baixa.
A presença de intercrescimento entre pirita
com calcopirita e de cristais de pirita com teores
elevados de Cu, Ni e Zn são comuns, mostrando haver
uma solução contínua entre estes sulfetos (Figura
17). Essa concentração anômala de elementos em
um mineral de estrutura simples (FeS2) ainda indica
uma temperatura de formação mais elevada em
relação as fases puras de pirita.
Exsoluções ocorrem em fases minerais
formadas em alta temperatura e que, após o
resfriamento do sistema, se dividem em novas fases
minerais semelhantes quimicamente. Um mineral
formado em alta temperatura pode comportar
elementos em sua estrutura cristalina que o mesmo
mineral não comportaria em baixas temperaturas.

Em função disso, sulfetos de Cu e Fe se concentram
em lamelas formando bornitas.
O intercrescimento de dois sulfetos com
clinopiroxênios é comum, incluindo-se a talnakhita,
tendo Cu, Fe e Ni como componentes principais,
enquanto a calcopirita é uma solução sólida de Cu
e Fe.
A diversidade de sulfetos onde podemos
encontrar pentlandita rica em Ni e Ti, calcosina
um sulfeto estritamente de Cu, e um sulfeto de Zn
enriquecido em Cu, a esfalerita, todos inclusos em
plagioclásios, demonstra que a temperatura de
formação destes sulfetos é baixa, especialmente em
relação aos óxidos do tipo cromitas.
Comparando-se os teores de Ni, Cu, Pt e Pd,
estes são compatíveis com os das zonas estéreis
dos depósitos de Noril'sk-Talnakh reforçando que o
ponto de maior concentração de metais da fácies
Lomba Grande, se existir, ainda não foi encontrado.
De forma geral, em relação aos óxidos de
Cr-Ti-V foram observados dois momentos de
cristalização. A presença de espinélios ricos em

Figura 17 - Imagens por eletron retroespalhado obtidas em MEV, onde observa-se: a-duas fases de minerais sulfetados
variando entre calcopirita e pentlandita, destacando-se a presença da calcopirira com teores de Cu entre 25 a 40%
(bornita); b- calcopirita contendo lamelas de bornita (49% Cu 13% Fe), formando um mosaico ao longo dos planos
de clivagem, destacam-se dois cristais de magnetita-ilmenita nas laterais da imagem (cinza escuro); c- calcopirita
contendo lamelas de bornita, formando um mosaico ao longo dos planos de clivagem.
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Cr, designados genericamente como cromitas,
apresentando variações texturais e composicionais
entre: a- cromitas inclusas em olivinas, as quais são
euédricas, com altos teores de Cr e baixos teores de
Ti e V, morfologia perfeita dos cristais, explicada pela
alta temperatura de formação que se reflete na sua
composição química empobrecida em Ti e V e teores
mais elevados em Al2O3; e b- cristais subédricos
em bordas de olivina e clinopiroxênio, de mais
baixa temperatura, com teores baixos de Cr (20%)
e alto em V (~0,5%) e Ti (5%), elementos típicos de
litologias máficas, porém concentrados em fases de
menor temperatura, conforme descrito por Ryabov
et al. (2001 a, b) (Figura 18).
As variações composicionais entre estes dois
tipos de espinélios ricos em cromo podem ser vistas
na Tabela 7, onde constam análises obtidas via
microssonda eletrônica, de cada um dos grupos.
A formação de concentrações de espinélios
ricos em Fe-Ti-V, Tabela 8, contrastantes com aquelas
porções onde se concentram altos teores de Cr,
provavelmente esteja relacionada a uma combinação
entre processos de cristalização fracionada a partir de
basaltos ricos em Ti, somada a fluidos ricos em CO2

enquanto que as concentações de fases sulfetadas
formam uma paragênese a base de Ni-Cu-(EGP)
relacionadas a processos de cristalização fracionada
somada a contaminação crustal, com subsequente
segregação de porções ricas em sulfetos.
A badeleíta (ZrO2) também está presente,
como curiosidade mineralógica, mineral de Zr típico
de rochas máfico - ultramáficas. A Figura 19 mostra
esta fase mineral enriquecida em Fe e terras raras (Ce
e Nd), evidenciando a concentração de elementos
incompatíveis na estrutura cristalina. Importante
apontarmos a presença de fases minerais ricas em
zircônio, pois são úteis na determinação de dados
isotópicos como U-Pb, voltados para a geocronologia.

Figura 18 - Imagens por eletron retroespalhado
obtidas em microssonda eletrônica contendo:
a- cristal de olivina zonado, variando entre Fo53
(nas bordas) a Fo84 (na porção central), contendo
inclusões de espinélios cujos teores em Cr2O3
variando de acordo com os teores em MgO da
olivina, apresentando valores entre 30,4 a 34,9%,
contornando a olivina identifica-se a presença da
ilmenita (ilm), um clinopiroxênio titânio-augita
(Cpx) e o plagioclásio (Pl); b- cristais de espinélios
ricos em cromo, apresentando variações texturais
formando desde glomeros contendo inclusões
globulares de vidro intersticial e mais ricos em Cr
(na imagem 36,4% Cr2O3), até cristais menores
e homogêneos, com teores de Cr2O3 mais baixos
(mais baixa temperatura, na imagem entre 22,3 e
31,2% Cr2O3), normalmente inclusos em olivinas ou
piroxênios; c- detalhe dos espinélios de mais baixa
temperatura, onde os teores em Cr2O3 caem para
cerca de 30,1 a 23,5% em cromo, enquanto que o
TiO2 passa para valores de 11 a 14%; d- detalhe dos
espinélios de alta temperatura formando glomeros e
contendo inclusões de vidro, estando inclusos tanto
em olivinas (cinza escuro) quanto em clinopiroxênio
(cinza claro), destaca-se que dentro de alguns destes
espinélios podem ocorrer inclusões de sulfetos de
níquel (pentlandita).
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Figura 19 - Imagens por eletron retroespalhado obtidas em microssonda eletrônica contendo: a-c - espinélios ricos em
titânio e vanádio (variando respectivamente entre 10,6 a 18,3% V2O3 e 12.3 a 15,7 TiO2) , intercalados com ilmenita;
b-d presença de sulfetos de níquel e cobalto associados a talnaquita (cobre e ferro) e ocorrendo de forma intersticial
aos corpos gabróicos, e presença de sulfetos de níquel e cobre (pentlandita – talnaquita) na forma de inclusões em
olivinas.

3.3. Síntese Tectonomagmática e das
Possibilidades de Mineralização para a
LIP Serra Geral

sublitosférico,
caracterizando
uma
proveniência
mantélica
primitiva
semelhante a encontrada na pluma de
Tristão da Cunha e relacionados a fontes
do tipo OIB;

Fazer comparações com modelos magmático
- metalogenéticos compatíveis com uma avaliação
uniformitarista para a LIP Serra Geral é tarefa difícil,
já que contamos somente com a predição de uma
possível concentração de sulfetos, e de que muitas
LIPs, apesar de associadas a rifts continentais, plumas
de manto e contaminações crustais, também não
encontram-se mineralizadas. Entretanto, a junção de
informações entre a LIP Serra Geral e mineralizações
nos levam a optar por algumas linhas de raciocínio,
as quais embasaram os processos prospectivos
adotados.
Alguns dos pontos que optamos como
fundamentais para a prospecção foram:
• Os dados de isótopos de Sr-Nd sugerem
uma origem relacionada com o manto
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•

Importantes processos de contaminação
crustal
podem
mascarar
as
assinaturas geoquímicas destas fontes
magmáticas mantélicas e da evolução
tectonomagmática;

•

O pacote vulcânico que recobre a Bacia do
Paraná foi acompanhado pela formação
de grandes intrusões gabróicas, decorridas
durante um período de aproximadamente
6 Ma, com características semelhantes
as encontradas nas regiões de Emeishan
(China), Noril'sk-Talnakh (Sibéria) ou
Muskox (Canadá);

Tabela 7 - Dados de análise de espinélios ricos em cromo dos dois grupos de espinélios cromíferos de alta temperatura, obtidos em microssonda eletrônica.

Tabela 8 - Dados de análise de espinélios ricos em vanádio e titânio (observar que os teores em V2O3 chegam a 18,3% com 12,8% em TiO2), contrastantes com os espinélios
cromíferos de alta temperatura, obtidos em microssonda eletrônica.
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•

•

•

Tendo em vista a necessidade de haver
contaminação com fontes externas de
enxofre, os sedimentos da Bacia do
Paraná apresentam composições menos
favoráveis para a assimilação de sulfetos
(como o carvão da Formação Rio Bonito,
ou os folhelhos oleígenos do Irati e Serra
Alta), quando comparados com outras LIPs
como camadas de anidrita em Noril'skTalnakh ou uma plataforma carbonática
como em Muskox;
As injeções de magmas máficoultramáficos na LIP Serra Geral não
originaram fusões parciais e formação
de rochas peraluminosas ricas em sílica,
assim como em províncias como a de
Emeishan descrita por Shellnutt and Jahn
(2011);
Os depósitos de sulfetos magmáticos
estão concentrados dentro das rochas
intrusivas ultramáficas e/ou máficas, as
quais são encontradas ao longo de todas
as províncias mineralizadas;

•

Os depósitos contem proporções variáveis
de Ni, Cu e elementos do grupo da platina
(EGP), na forma de sulfetos;

•

Os depósitos de sulfetos e EGP
normalmente estão associados com os
magmas parentais baixo Ti;

•

Os principais tipos de depósitos são: aNi-Cu-(EGP) por segregação de sulfetos
in situ; b- intrusões acamadadas ricas em
EGP; c- sulfetos de Ni-Cu relacionados com
enriquecimento de líquidos sulfetados; e
d- depósitos de sulfetos ricos em EGP em
rochas ultramáficas.

•

Ocorrências de Cu nativo, Au, Ag, Pd (Hg)
foram identificadas, mas parecem estar
associadas a processos de enriquecimento
hidrotermal, posteriores a mineralização
principal.

Como modelo esquemático comparativo
para a distribuição de zonas potencialmente
mineralizadas em LIPs, está ilustrado na Figura 20
o modelo proposto para a Província de Emeishan ELIP, apresentado por Shellnutt and Jahn (2011).

Figura 20 - Modelo esquemático proposto para a Província de Emeishan - ELIP (Shellnutt, 2013), relacionada ao
posicionamento de uma pluma de manto na base do manto litosférico, induzindo à um soerguimento da crosta e
levando a formação de magmas mantélicos máfico-ultramáficos ligados a descompressão adiabática. Magmas
máficos são assim injetados na crosta inferior/manto superior, formando câmaras magmáticas estratificadas.
Porções destes magmas chegam à superfície, enquanto que uma parcela forma intrusões rasas, formando os
depósitos acamadados ricos em óxidos de Fe-Ti-V, especialmente relacionados à oxidação dos magmas ultramáficos e
cristalização maciça de magnetita que vão se acumular na base das câmaras; enquanto que nas câmaras magmáticas
mais profundas, magmas baixo Ti vão desenvolver depósitos de Ni-Cu (EGP). A contínua injeção de magmas de alta
temperatura pode induzir a fusões parciais da crosta, levando à formação de plutons diferenciados híbridos alcalinos
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4 — ANÁLISE DA MATRIZ DE DADOS
Para compor a base de dados deste projeto
foram selecionados os levantamentos geoquímicos
de todos os projetos realizados sobre a região sul da
Bacia do Paraná até junho de 2014, destacando-se
os levantamentos realizados por empresas externas
como a Metal Mining Agency do Japão - MMAJ,
do Serviço Geológico Canadense e da Rio Tinto,
os quais realizaram levantamentos geoquímicos
de áreas anômalas acompanhados pela CPRM.
Se somaram a estes os dados os obtidos durante
o mapeamento geológico sistemático realizados
pela CPRM, destacando-se as folhas 1:100.000 de
Três Passos, Santa Maria, Sobradinho e Lagoa da
Meia Lua. Na composição final do banco de dados
foram escolhidos apenas aqueles cujas amostras
tenham sido analisadas por ICP (OES ou WDS), e
que apresentaram qualidade analítica compatível
para uma interpretação integrada. A cobertura
amostral selecionada abrangeu as regiões cobertas
pela LIP - Serra Geral, os sedimentos da Bacia do
Paraná aflorantes ao longo da Depressão Periférica
do estado e da área coberta pelo Tercio-Quaternário
posicionando junto aos contrafortes da Serra Geral,
buscando respostas tanto das fases efusivas quanto
das intrusões presentes no contorno da Bacia.
A soma de matrizes de dados provenientes de
distintas fontes trouxe alguns inconvenientes como:
• Os limites mínimos de detecção, para
alguns elementos de alguns dos projetos,
não são os mesmos, porém tratando-se de
valores mínimos estes não se constituíram
em uma deformação para as áreas
anômalas;
•

Alguns dos projetos mais antigos não
dispõem de resultados analíticos de
replicatas de laboratório e padrões para
confrontar a qualidade dos dados;

•

Existem variações nos elementos
selecionados para análise, dificultando
o tratamento estatístico de dados,
entretanto todos os elementos voltados
para a prospecção para depósitos de CuNi (EGP) foram contemplados, omitindose aqueles voltados para outros objetos
geológicos;

•

como esta, como a época de coleta, volume de bacia
de drenagem, ou constituições do leito. O fato de
não ter os resultados de duplicatas analíticas, como
os obtidos nos resultados originais, impossibilita
compor os gráficos Howard & Thompson para os
dados provenientes de projetos anteriores.
No conjunto de resultados foram selecionados
para o tratamento estatístico os dados analíticos de
2073 amostras e 41 duplicatas. Existem, na matriz,
elementos que não foram analisados para todas
as amostras e alguns elementos mostram valores
qualificados (abaixo do limite de detecção). Uma
amostra apresentou um teor de Hg acima do limite
superior de detecção (50000 ppm). Os resultados
das análises estão disponíveis no banco de dados
da empresa (http://geosgb.cprm.gov.br/). Cabe
ressaltar que:
• elementos não analisados para todas as
amostras ou com baixo grau de detecção
foram descartados na análise multivariada
e foram tratados na estatística univariada;

Dos elementos analisados em cada etapa,
28 elementos, ressaltados na Tabela 9,
foram analisados em todas as amostras,
permitindo as análises de correlação e
multivariada para este conjunto.

Restam algumas variações sazonais inevitáveis
na interpretação de dados sobre uma área tão extensa
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•

valores abaixo do limite de detecção
inferior (LDI) foram substituídos pela
metade do limite LDI e valores acima do
limite de detecção superior (LDS) foram
substituídos pelo valor de LDS;

•

os pares de duplicatas de campo foram
extraídos da matriz de dados para as
análises de tendência e de variância;

•

característica desta matriz de dados é a de
representar um único objeto geológico, o
que simplifica o seu tratamento; assim,
de antemão, poderemos excluir um
número razoável de elementos que não
apresentam significado prático, ou viável,
nas avaliações dos resultados ou na
composição das anomalias;

•

como ponto de partida, foram
descartados do tratamento estatístico
elementos relacionados a magmas ácidos,
normalmente compondo mineralizações
em rochas graníticas, como o Sn, W, Bi,
Ge, In e Ta, e que podem, eventualmente,
apresentar resultados, mas sem qualquer
significado prático para os objetivos do
projeto;

•

por outro lado, existem alguns elementos
com concentrações muito baixas, que
o simples fato de estarem presentes já
merecem uma atenção especial, como a
presença de S, Pt, Pd, Ag, Au, Bi e Se.

Informe de Recursos Minerais

Tabela 9 - Tabela comparando os resultados obtidos por elemento analisado, em cada um dos projetos que foram
utilizados para a composição dos bancos de dados. (*) – sem informações relevantes dos valores de LD (Limite de
Detecção), estimado como sendo o mesmo dos outros valores fornecidos; JC* – Projeto JICA – CPRM; RT* – Rio
Tinto; 3P – Três Passos, SO – Sobradinho, SM – Santa Maria, HN – Hulha Negra, GNRS – Geoquímica do Nordeste
do Rio Grande do Sul e LML* – Lagoa da Meia Lua. ** Boletins com diferentes unidades (ppm e %) para o P, dados
transformados para ppm.
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bivariados pelo método de Howhard-Thompson
adotando-se um nível de confiança de 10%, aplicado
somente nos casos de duplicatas analíticas para
avaliar a sua precisão. Para a análise de variância dois
parâmetros foram calculados: média da variância
entre as amostras dos pares (MVP) e variância entre
os pares (VT). Foram rejeitados no teste elementos
onde os valores da razão MVP/VT foram maiores do
que 25%.
O erro analítico foi estudado através da análise
de replicatas de laboratório (estas sim avaliadas no
H&T), material de referência do branco.
Avaliar o nível de erro certamente é um
problema de difícil solução, considerando a presença
de elementos metálicos, residuais (resistatos) e
época de amostragem.
Todo o tratamento estatístico foi realizado
utilizando-se o programa STATISTICA (Statsoft). Em
um primeiro momento o cálculo dos parâmetros
estatísticos foi realizado com dados brutos, sem
extração dos outiliers, In, Ge, K, Pd, Pt, Re, S, Se, Te
e W, que apresentaram um menor grau de detecção,
sendo que o B não foi detectado nas amostras. Os
histogramas, box-plot e gráficos de probabilidade
para cada elemento foram gerados no programa
Geochemistry for ARCGIS da GEOSOFT.
O pacote analítico utilizado para as amostras
deste projeto (ICP-MS, Laboratório ACME, Canadá)
permitiu a caracterização geoquímica de 53 variáveis
(elementos químicos) para a interpretação geológica
e metalogenética da região pesquisada. Entre o total
de variáveis disponíveis, foram selecionadas 20 delas
(Ag (ppb), Al (%), Au (ppb), As (ppm), Ba (ppm), Ca
(%), Co (ppm), Cr (ppm), Cu (ppm), Fe (%), K (%),
Mg (%), Mn (ppm), Ni (ppm), Pd (ppb), Pt (ppb),
Sr (ppm), Ti (%), V (ppm), Zn (ppm)) para a análise
estatística. Esta seleção foi baseada na importância
metalogenética destes elementos para a região
em estudo e na capacidade de separar diferentes
populações (cartografia geoquímica) referentes aos
litotipos basálticos ocorrentes na área.
A
metodologia
analítica
empregada
proporcionou a avaliação crítica de todos os
elementos de interesse para o projeto, apesar de
alguns elementos como a prata, ouro, paládio e
platina apresentarem parcelas de seus resultados
abaixo do limite de detecção, dificultando sua
utilização para a análise estatística.
A observação visual preliminar da tabela geral
de dados, Tabela 10, revela que ocorre uma dispersão
razoável dos valores analíticos a partir da média para
todos os elementos. Este comportamento geoquímico
pode refletir a presença de mais do que uma
população nos dados, possivelmente relacionadas
aos diferentes grupos litológicos encontrados na
região. Esta mesma assimetria fica caracterizada de
forma mais clara quando observamos a distribuição
dos elementos nos histogramas de frequência de
distribuição de elementos, Figura 22, também

Para um primeiro panorama geoquímico da
matriz de dados, foram individualizadas as amostras
provenientes de substratos geológicos distintos, e
remontada a matriz atendendo as seguintes unidades
de captação das amostras: 1 - Grupo Serra Geral,
amostrado e dados tratados de forma indistinta
sobre frações básicas ou ácidas deste magmatismo;
2 - Sedimentos da Bacia do Paraná; 3 - Formação
Tupanciretã, sedimentos que recobrem parcialmente
as unidades vulcânicas do Serra Geral; e 4 - Projeto
Morungava, onde ocorrem intrusões máficoultramáficas em sedimentos da Bacia do Paraná,
recobertas por sedimentos Tercio-Quaternários. Para
compararmos as respostas entre estas unidades de
captação foram feitos diagramas binários, entre os
principais elementos avaliados, onde se destacam as
seguintes respostas, (Figura 21):
• Existe uma clara distinção na resposta
geoquímica para cada uma das quatro
unidades de captação;
•

Todos os valores avaliados para elementos
como Cr, V, Ti, Ni, Cu, Fe Mn e Co,
apresentam respostas mais consistentes
para as amostras coletadas sobre o terreno
vulcânico do que nos sedimentos da Bacia,
apesar da presença de intrusivas nestes;

•

Destaca-se a resposta dos pontos
amostrados sobre as intrusivas de Lomba
Grande, as quais mostram os maiores
teores em Cr, Ni, Co e Fe, com um padrão
próprio de comportamento, em relação
aos outros ambientes amostrados;

•

Os diagramas binários V vs Cr, Ti vs Cr e Cu
vs Ni, também destacam o comportamento
geoquímico para a região de Lomba
Grande e dividem os sedimentos da Bacia
do Paraná em dois segmentos;

•

Amostras coletadas sobre a Formação
Tupanciretã apresentaram diferenças
desprezíveis
geoquimicamente
do
restante do conjunto.

O primeiro panorama geoquímico obtido para
a região, e a visualização da distribuição de pontos por
unidade amostrada, norteou as análises estatísticas
voltadas para a verificação de algumas das relações
entre elementos de alta temperatura, como o Cr, Ti
e V, ou Ni, Cu e Co, e a presença de Pt - Pd e Au Ag, com correlações diretas para a Pt e Pd, sugerindo
estar relacionados a eventos de hidrotermalismo,
assim como para o Au e Ag descritos abaixo.
4.1. Tratamento Estatístico dos Dados
Com o objetivo de rastrear a possibilidade de
erro e testar a reprodutibilidade da amostragem,
foram analisadas 41 duplicatas de campo. Para
a análise de tendência foram elaborados gráficos
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Tabela 10 - Sumário estatístico (com outliers) para 2083 amostras, grau de detecção em %, ppm e ppb.

Figura 21 - Mapa da localização das amostras (n = 2073) de sedimentos ativos de corrente, classificadas de acordo com sua posição geológica, individualizadas entre: 1- Grupo Serra Geral, amostrado e dados tratados de forma indistinta sobre frações básicas ou ácidas deste
magmatismo; 2 - Sedimentos da Bacia do Paraná; 3 - Formação Tupanciretã, sedimentos que recobrem parcialmente as unidades vulcânicas do Serra Geral; e 4 - Projeto Morungava, onde ocorrem intrusões máfico-ultramáficas em sedimentos da Bacia do Paraná, recobertas
por sedimentos Tercio-Quaternários.
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Figura 22 - Histogramas de frequência de distribuição de elementos, construídos com os dados integrais da matriz, sem seleção de unidades e distribuição, onde se observa que um conjunto
significativo dos elementos apresenta distribuição assimétrica, com a presença de mais de uma população.
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construídos com os dados integrais da matriz, sem
seleção de unidades e distribuição, onde se observa
que um conjunto significativo destes elementos
apresentam distribuição assimétrica, com a presença
de mais de uma população. Estas distribuições são
discutidas no item 4.2.
Os Histogramas de frequência de distribuição
de elementos e boxplot foram construídos com eixo
x em escala logarítmica, observou-se que muitos
dos elementos apresentam distribuição log-normal
com mais de uma população. A análise dos gráficos
boxplot, categorizados pelas litologias, mostram que
as populações estão fortemente influenciadas por
estas.
No Cap. 06 deste relatório estão os mapas
Geoquímicos de alguns elementos como o Fe,
Cr, V, Ni, P e Ti, mostrando a variação espacial da
distribuição destes elementos. Este mapas gridados
e depois contornados em cores, são ótimos para
uma visão regional da distribuição e relacionar com a
geologia, mas para delimitar alvos para detalhamento
de anomalias foram avaliados os mapas pontuais, ou
com as bacias de captação plotadas, na orientação
da etapa de campo para o follow-up.

- Rio Grande do Sul foi classificada em conjuntos
estabelecidos de acordo com a sua área de
proveniência, tomando por base o mapa geológico
do estado (Wildner et al. 2006). A classificação destas
unidades de captação e o número total de amostras
por unidade encontram-se resumeidos na Tabela 11.
A unidade classificada como “Projeto Morungava”
corresponde a ocorrência das intrusivas de Lomba
Grande, unidade voltada para o estudo da resposta
geoquímica para elementos metálicos de filiação
máfico-ultramáfica, comparada a apresentada
pelas coberturas vulcânicas. Importante salientar
que, quanto maior o número de amostras mais
confiável são os resultados dos cálculos estatísticos,
como expresso no sumário expresso na Tabela
11. Sendo assim, os valores das unidades básicas
Gramado e Paranapanema possuem maior grau de
confiabilidade que a unidade básica Esmeralda e as
unidades Ácidas. Nas Tabela 12 a Tabela 15 encontrase o sumário dos parâmetros estatísticos calculados
para as unidades da LIP Serra Geral, identificando as
características das unidades ácidas (Palmas), básicas
(Esmeralda, Paranapanema e Gramado), sedimentos
Gondwânicos e das intrusivas de Lomba Grande.
Analisando os parâmetros estatísticos, é
possível observar que os valores de média e mediana
da unidade Paranapanema são mais elevados
na maioria dos elementos, em relação às outras
unidades, principalmente Cu, Cr, Co, Fe, Ti, V e Zn.
Já a unidade Esmeralda possui valores mais elevados
em Al.

4.2. TRATAMENTO ESTATÍSTICO, POR
UNIDADE, DA LIP SERRA GERAL
A população de 2083 análises de sedimentos
ativos de correntes que recobrem a Bacia do Paraná

Tabela 11 - Classificação das unidades de captação das amostras de sedimentos ativos de correntes a partir da litologia
proveniente e de alvos prospectivos.
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Tabela 12 - Parâmetros estatísticos calculados para a LIP - Serra Geral, voltados para a identificação das características
das unidades ácidas (Palmas), básicas (Esmeralda, Paranapanema e Gramado), sedimentos Gondwânicos e das
intrusivas Lomba Grande - Elementos analisados nos sedimentos ativos de correntes coletados em regiões mapeadas
como derrames ácidos tipo Palmas (75 amostras).
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Tabela 13 - Parâmetros estatísticos calculados para a LIP - Serra Geral, voltados para a identificação das características
das unidades ácidas (Palmas), básicas (Esmeralda, Paranapanema e Gramado), sedimentos Gondwânicos e das
intrusivas Lomba Grande - Elementos analisados nos sedimentos ativos de correntes coletados em regiões mapeadas
como derrames basálticos do tipo Esmeralda (23 amostras).

54

Informe de Recursos Minerais

Tabela 14 - Parâmetros estatísticos calculados para a LIP - Serra Geral, voltados para a identificação das características
das unidades ácidas (Palmas), básicas (Esmeralda, Paranapanema e Gramado), sedimentos Gondwânicos e das
intrusivas Lomba Grande - Elementos analisados nos sedimentos ativos de correntes coletados em regiões mapeadas
como derrames basálticos do tipo Paranapanema (605 amostras).
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Tabela 15 - Parâmetros estatísticos calculados para a LIP - Serra Geral, voltados para a identificação das características
das unidades ácidas (Palmas), básicas (Esmeralda, Paranapanema e Gramado), sedimentos Gondwânicos e das
intrusivas Lomba Grande - Elementos analisados nos sedimentos ativos de correntes coletados em regiões mapeadas
como derrames basálticos do tipo Gramado (647 amostras).
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Destacam-se, ainda, os valores apresentados
pelas unidades básicas Gramado e Paranapanema,
tanto pelos teores de Cu, Cr, Co, Fe, Ti, V e Zn, quanto
por possuírem um maior grau de confiabilidade,
tendo sido escolhidos para servir como base de
comparação para as outras unidades da bacia.

Na unidade básica Gramado, apenas uma anomalia
foi identificada, porém esta amostra foi coletada em
uma drenagem com parte da bacia de captação na
unidade Paranapanema, o que pode ter influenciado
no resultado, já que o teor considerado anômalo na
unidade Gramado estaria disposto no conjunto de
outliers altos na Paranapanema.

4.2.1. Determinação do valor anômalo nas unidades
básicas

Os diagramas Boxplot dos demais elementos
metálicos de interesse, Figura 25, identificaram sete
anomalias de Co, quatro de Ti, quatro de V, e três de
Zn, na unidade Paranapanema, enquanto que uma
anomalia de Co, uma de Ni, quatro de Ti e quatro
de Zn, na unidade Gramado. Uma anomalia negativa
de Fe foi identificada na unidade Paranapanema,
resultado sem significância para o atual estudo, assim
como não foram identificadas anomalias de Ni na
unidade Paranapanema e de V na unidade Gramado

Um dos maiores desafios na pesquisa em
prospecção geoquímica é a definição dos valores de
anomalias, sendo o método estatístico fundamental
para a confiabilidade deste cálculo. O presente
estudo baseia-se nos diagramas Boxplot, um robusto
método que envolve cálculos a partir dos dados
brutos. Os parâmetros estatísticos utilizados para
o cálculo do valor de anomalia, o outlier anômalo,
são o 1º e 3º quartil e o IQR (interquartil) segundo
metodologia descrita em Andriotti (2010).
O primeiro passo foi verificar as distribuições
dos elementos nas unidades mais significativas da
área, tendo sido escolhidas as amostras coletadas
sobre os basaltos tipo Paranapanema e Gramado,
os quais correspondem a cerca de 60% do total de
amostras coletadas.
Os histogramas de frequência de elementos
selecionados das amostras provenientes da unidade
básica Paranapanema evidenciam uma distribuição
normal de boa simetria, Figura 23, enquanto que
os histogramas das amostras da unidade Gramado
mostram uma distribuição normal assimétrica, com
a mediana mais próxima dos valores mais baixos,
com exceção do Zn, o qual mostra uma distribuição
de boa simetria.
As Tabela 16 e Tabela 17 mostram os
parâmetros estatísticos utilizados para o cálculo dos
outliers para as unidades Paranapanema e Gramado.
Os basaltos Paranapanema apresentam valores de
outliers para o Cu de 368 ppm para o outlier alto e
482 ppm para anômalos, valores de outliers mais
elevados do que a unidade Gramado. Da mesma
forma qure a mediana e a média aritmética, com
exceção do Al, Ca, Fe, K e Sr.
A partir do cálculo da mediana, do 1º e 3º
quartis e dos outliers (altos e anômalos), é possível
analisar a distribuição dos elementos e a quantidade
de outliers a partir do diagrama de Boxplot.
O Boxplot de Cr, Figura 24, evidencia um valor
de mediana da unidade Paranapanema superior ao
da unidade Gramado, e a distribuição simétrica da
primeira e assimétrica da segunda, corroborando
com os histogramas de frequência. Foram
identificados dois valores anômalos na unidade
Paranapanema e quatro na Gramado, sendo os dois
mais elevados desta na região de Entre-Ijuís. Já o
diagrama Boxplot de Cu, Figura 24, evidencia seis
valores anômalos (acima de 482 ppm) na unidade
Paranapanema, sendo um deles na região de Braga.

A partir da determinação do valor anômalo de
cada elemento de interesse, é possível determinar,
em parte, o potencial metalogenético das áreas
de detalhe estudadas. Porém, para que uma
anomalia tenha o máximo de significado geológico
e o mínimo de contaminação antrópica, é preciso
compreender as correlações geoquímicas das
unidades Paranapanema e Gramado e verificar se
essas correlações, em escala regional, corroboram
com os resultados em escala de detalhe.
4.2.2. Geoquímica dos sedimentos ativos de
correntes da unidade básica Paranapanema e
intrusivas Lomba Grande
A unidade básica Paranapanema está
disposta na porção norte do estado do Rio Grande
do Sul, onde localiza-se o conjunto de amostras
com maiores valores de média e mediana para os
elementos metálicos de interesse. Nesta unidade
ocorre a anomalia de Cu em Braga, com uma amostra
acima de 482 ppm (outlier anômalo) e duas acima
de 368 ppm (outliers altos). O estudo de correlação
geoquímica possui fundamental importância
para determinar associações de elementos com
afinidade entre si, além de definir a assinatura dos
sedimentos provenientes das litologias da unidade
Paranapanema e comparar esses dados com a
resposta das análises do estudo de detalhe, sendo
assim possível interpretar se as anomalias possuem
afinidade com a assinatura basáltica, ultramáfica ou
se houve um possível erro na análise.
A matriz de correlação pelo coeficiente de
Pearson desta unidade, Tabela 18, mostra correlação
positiva muito forte (valores acima de 0,8) de Cu com
o V, e forte com Fe, Ni, Ti e Zn. Já em relação ao Cr e
Co as correlações são moderadas (0,4 a 0,59).
A associação Ti, V e Zn é muito clara,
apresentando correlações entre esses elementos
com valores acima de 0,8 (muito forte). O Ni, além da
afinidade com Cu, Fe, Ti, V e Zn, também apresenta
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Figura 23 - Histogramas de frequência de distribuição de elementos, construídos com os dados integrais da matriz, sem seleção de unidades e distribuição, onde se observa que um conjunto
significativo dos elementos apresenta distribuição assimétrica, com a presença de mais de uma população.
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Tabela 16 - Parâmetros estatísticos utilizados no diagrama Boxplot e para cálculo do valor de anomalia dos elementos
nas análises das amostras de sedimentos ativos de drenagens na unidade básica Paranapanema (605 amostras).
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Tabela 17 - Parâmetros estatísticos utilizados no diagrama Boxplot e para cálculo do valor de anomalia dos elementos
nas análises das amostras de sedimentos ativos de drenagens na unidade básica Gramado (647 amostras).
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Figura 24 - Diagrama Boxplot para os teores de a) Cr e b) Cu para o conjunto de amostras das unidades básicas
Paranapanema (P, verde escuro) e Gramado (G, verde claro). Círculos cheios = outliers altos e baixos; estrela = outliers
anômalos.

Figura 25 - Diagrama Boxplot para os teores de Co, Fe, Ni, Ti, V e Zn para o conjunto de amostras das unidades básicas
Paranapanema (P, verde escuro) e Gramado (G, verde claro). Círculos cheios = outliers altos e baixos; estrela = outliers
anômalos.
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correlação forte com o Cr, o qual apresenta baixas
correlações com a maioria dos elementos, com
exceção de Cu, Co (correlação moderada) e Fe
(correlação forte).
O elemento metálico que possui a associação
geoquímica distinta dos demais é o Co, apresentando
forte correlação com Ba (0,66) e muito forte com Mn
(0,81), que possuem correlações fracas a muito fracas
com Cu, Fe, Ni, Ti, V e Zn. Elementos metálicos de
grande interesse econômico, como Ag, Au, Pd e Pt,
não possuem correlações evidentes com qualquer
outro elemento. O Al possui uma correlação positiva
moderada com o Ba, fraca com Co, Cr, Mg, Mn e Ni, e
também a correlação negativa de maior significância
da matriz, apresentando valor de -0,26 com o Ti.
Os gráficos de correlação dos elementos
(análise bivariada) evidenciam um comportamento
geoquímico semelhante do Cu com V, Ti e Zn em
relação ao Fe, (Figura 26). O maior número de
amostras encontra-se no intervalo de 9% a 15%
de Fe. Há seis amostras com valores considerados
anômalos de Cu, quatro anômalas em V e Ti e três
em Zn.Os gráficos Fe vs Al, Ca, Cr e Ni, expressos na
(Figura 27), mostram o background nos intervalos de
1,8% a 3,2% de Al e 9% a 15% de Fe, com dois trends
evoluindo a partir desses intervalos, sendo um desses
com altos valores de Al no intervalo de 11% a 13% de
Fe e outro enriquecido em Fe no intervalo de 1% a
2% de Al. Os comportamentos geoquímicos do Co e
Cr, na unidade básica Paranapanema, possuem uma
tendência geral (background) e outra discrepante
com valores altos desses elementos no intervalo
entre 13% e 15% de Fe. O Ni possui comportamento
semelhante ao Cu, porém com uma dispersão pouco
maior das amostras no gráfico Ni x Fe.

básica Paranapanema (derrames basálticos) com
as intrusivas de Lomba Grande, é possível observar
a diferença de correlação entre os elementos
metálicos de interesse. A região de Lomba Grande
possui altas razões Al/Ti, variando entre ~5 até >60
e baixos valores de Cu (valor máximo < 75 ppm,
mediana = 4 ppm, média = 10 ppm), enquanto a
unidade Paranapanema possui baixas razões Al/Ti
e altos teores de Cu com valores entre ~50ppm e
560ppm (valor máximo > 560 ppm, mediana = 213
ppm, média = 218 ppm), Tabela 18.
Os gráficos da (Figura 31) evidenciam que
os sedimentos de corrente das intrusivas de
Lomba Grande possuem altas razões Cr/Cu e Ni/
Cu, enquanto que a unidade Paranapanema possui
valores abaixo para essas razões. O teor de V possui
extrema discrepância entre as unidades, mostrando
que Lomba Grande é empobrecido neste elemento
(valor máximo < 300 ppm, mediana = 16 ppm,
média = 40 ppm) enquanto que o Paranapanema é
enriquecido (valor máximo > 1650 ppm, mediana
= 573 ppm, média = 617 ppm) nesse elemento,
o mesmo ocorrendo para a razão Ni/Cu vs V. A
análise preliminar das 2083 análises geoquímicas de
sedimentos ativos de drenagens evidenciou que a
região de Braga possui uma amostra dentro do grupo
de outliers anômalos em Cu e duas entre os outliers
altos. As assinaturas geoquímicas da unidade básica
Paranapanema são distintas das intrusivas de Lomba
Grande, principalmente em relação aos teores de Cu
e V e às razões Al/Ti, Cr/Cu e Ni/Cu. Este tratamento
dos dados, além de possibilitar interpretações
fundamentais para a prospecção geoquímica da
LIP Serra Geral serve de base para qualquer estudo
prospectivo de detalhe dentro das unidades que a
constituem.

Na unidade básica Paranapanema, elementos
como Co, Cr, Mn e Ni, mostram dois trends, (Figura
28), quando correlacionados com Cu, onde as
amostras com altos valores de Cu apresentam dois
trend no intervalo de 50 a cerca de 70 ppm de Co,
de 70 a 160 ppm de Cr e de aproximadamente 1500
a 4000 ppm de Mn. Os altos teores de Cr e Co estão
no intervalo de 200 a 300 ppm de Cu, enquanto os
de Mn estão ente 100 e 300 ppm. Já o Ni apresenta
melhores trends de correlação com o Cu, comparado
com os elementos citados seus altos valores se
concentram em um intervalo maior dos teores de
Cu (entre 100 a 480 ppm), enquanto que os valores
anômalos em Cu estão no intervalo de 45 a 60 ppm
de Ni.
De acordo com a matriz de correlação pelo
coeficiente de Pearson, o V é o elemento que
possui maior correlação com o Cu e Zn. Os gráficos
de correlações entre esses elementos, Figura 29,
corroboram com esse cálculo e apresentam uma
ótima correlação positiva e uma única tendência
geoquímica.

4.2.3. Geoquímica dos sedimentos ativos de
correntes da unidade básica Gramado
A unidade básica Gramado está disposta na
porção centro-norte e oeste do Rio Grande do Sul,
na borda sul da LIP Serra Geral. Nessa unidade foi
identificada uma anomalia de Cr na região de EntreIjuís, no noroeste do estado, através da análise
geoquímica das 2083 amostras de sedimentos
ativos de drenagens. A anomalia é constituída por
duas amostras acima do valor de outlier anômalo
(133 ppm), sendo uma delas com valor superior a
440 ppm. Com um total de 647 amostras coletadas
nessa unidade, foi possível identificar associações
geoquímicas de metais distintas àquelas estudadas
na unidade Paranapanema.
A matriz de correlação pelo coeficiente de
Pearson da unidade Gramado, (Tabela 19), evidencia
a associação de Cr, Cu, Fe e Ni (± Al, Co, Ti, V, Zn),
com correlações positivas fortes (0,6 a 0,79) para
o principal grupo de elementos e moderadas (0,4
a 0,59) para o grupo secundário. O Cr possui fraca

Comparando as amostras de sedimentos
ativos de drenagens provenientes da unidade
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Figura 26 - (a-d)Diagrama Boxplot para os teores de a) Cr e b) Cu para o conjunto de amostras das unidades básicas
Paranapanema (P, verde escuro) e Gramado (G, verde claro). Círculos cheios = outliers altos e baixos; estrela = outliers
anômalos.

Figura 27 - (a-d)Gráficos de correlação: a- Al vs Fe; b- Cr vs Fe; c- Co vs Fe; e d- Ni vs Fe, para a unidade Paranapanema
(605 amostras). As linhas tracejadas representam o limite inferior dos outliers altos e as linhas ponto-tracejadas o
limite inferior dos outliers anômalos.
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Figura 28 - (a-d) Gráficos de correlação: a- Cu vs Co; b- Cu vs Cr; c- Cu vs Mn e d- Cu vs Ni, na unidade básica
Paranapanema (605 amostras). As linhas tracejadas representam o limite inferior dos outliers altos e as linhas pontotracejadas o limite inferior dos outliers anômalos.

Figura 29 - (a-b) Gráficos de correlação: a- Cu vs V e b- Zn
vs V, na unidade básica Paranapanema (605 amostras).
As linhas tracejadas representam o limite inferior dos
outliers altos e as linhas ponto-tracejadas o limite inferior
dos outliers anômalos.

Figura 30 - Gráfico Al/Ti x Cu, comparando as intrusivas
de Lomba Grande (213 amostras representadas pelos
pontos de cor azul) e a unidade básica Paranapanema
(605 amostras representadas pelos pontos de cor verde
escuro).
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Tabela 18 - Matriz de correlação pelo coeficiente de Pearson de elementos selecionados das análises químicas das amostras de sedimentos ativos de correntes da
região mapeada como basalto Paranapanema (605 amostras). Em vermelho os resultados iguais ou maiores que 0,8 (correlação muito forte), e em verde os resultados
entre 0,6 e 0,79 (correlação forte).

Tabela 19 - Matriz de correlação pelo coeficiente de Pearson de elementos selecionados das análises químicas das amostras de sedimentos ativos de correntes
da região mapeada como basalto Gramado. Total de 647 amostras. Em vermelho os resultados iguais ou maiores que 0,8 (correlação muito forte), e em verde os
resultados entre 0,6 e 0,79 (correlação forte).
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Figura 31 - (a-b) Gráficos Cr/Cu vs V e Ni/Cu vs V comparando a unidade intrusivas Lomba Grande (215 amostras
representadas pelos pontos de cor azul) com a unidade básica Paranapanema (605 amostras representadas pelos
pontos de cor verde escuro).

correlação com Pd, Pt e Mg e muito fraca com Ag, Au e
Ba, enquanto que o V apresenta uma forte correlação
com o Cu (0,92) e com o Fe (0,92). Em comparação
com os resultados da unidade Paranapanema, o
elemento que possui correlações geoquímicas mais
contrastante é o Co. Este elemento possui duas
associações bem definidas, sendo uma Co, Mn e Ba
(± Al e Ni) e a outra Co, Cu, Fe, Ni e V (± Cr, Pt, Ti e Zn).
As únicas correlações fracas e muito fracas do Co são
com Ag, Au e Pd.

de Zn. Através desses gráficos, é possível identificar
somente uma anomalia de Co, uma de Cu e quatro
de Zn.
Outros elementos possuem assinaturas
geoquímicas com tendências variadas. Os gráficos Fe
vs Al, Cr, Ni e Ti, evidencia correlação positiva com
uma dispersão significativa, Figura 33. O Ni e o Cr,
quando relacionados com o Fe, possuem três trends
destacados: um principal que envolve a maior parte
das amostras com uma assinatura semelhante ao Co,
Cu, V e Zn; uma segunda empobrecida em Ni (20 a 30
ppm) e Cr (40 a 80 ppm) e enriquecida em Fe; e uma
terceira tendência com enriquecimento em Ni e Cr
no intervalo de 5% a 9% de Fe. O Ti possui assinatura
semelhante ao Co, Cu, V e Zn, quando relacionado
com o Fe. Os gráficos evidenciam quatro anomalias
de Cr (sendo duas na região de Entre-Ijuís), uma de
Ni e seis de Ti.
Assim como na unidade Paranapanema o
V possui correlações muito forte com metais de
interesse na unidade Gramado, como Cu, Co, Ti e
Zn, (Figura 34). Destaca-se o fato da amostra com o
maior teor de V (> 1300 ppm) ser a amostra com os
maiores teores de Ti e Cu, além de ser anômala em
Zn. Em contrapartida, essa amostra possui teor de Co
dentro do intervalo de background.
Comparando as amostras dos sedimentos
provenientes da unidade Gramado com as intrusivas
de Lomba Grande, as razões Cr/Cu e Ni/Cu e os
teores de V são distintos, assim como ocorre na
comparação com a unidade Paranapanema, (Figura
35). Enquanto a unidade Gramado possui baixas

A associação do Cu no Gramado é semelhante
à identificada na unidade Paranapanema (Cu, Fe, Ni,
Ti, V e Zn ± Cr), com a diferença que nesta unidade
o Cu possui correlação forte com Co e moderada
com Pt. A Pt é outro dos elemento que possuem
afinidades distintas nas unidades Paranapanema
e Gramado. Enquanto as correlações na unidade
Paranapanema são todas fracas a muito fracas, na
unidade Gramado, a Pt possui correlação forte com
Pd e moderada com Co, Cu, Fe, Ti, V e Zn.
Os gráficos de correlações (análise bivariada)
evidenciam correlações bem definidas entre o Co,
Cu, V e Zn com o Fe, (Figura 32) Nos casos do Co e V,
há um único trend de correlação praticamente linear,
mostrando um certo espalhamento nos teores mais
elevados. Nos gráficos Cu vs Fe e Zn vs Fe, há uma
tendência principal de correlação positiva e outros
dois trends evidenciados por conjuntos de poucas
amostras enriquecidas em Cu e Zn no intervalo
de 4% a 6% em Fe e outro enriquecido em Fe nos
intervalos de 100 a 200 ppm de Cu e 60 a 100 ppm
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Figura 32 - (a-d) Gráficos de correlação: a) Co x Fe; b) V x Fe; c) Cu x Fe e d) Zn x Fe para as amostras da unidade básica
Gramado. Os elementos representados nos eixos das ordenadas estão em ppm, enquanto o Fe em porcentagem. As
linhas tracejadas representam o limite inferior dos outliers altos e as linhas ponto-tracejadas o limite inferior dos
outliers anômalos.

Figura 33 - (a-d) Gráficos de correlação: a) Al x Fe; b) Ni x Fe; c) Cr x Fe e d) Ti x Fe para as amostras da unidade
básica Gramado. Al, Ti e Fe estão em porcentagem do elemento, enquanto Cr e Ni estão em ppm. As linhas tracejadas
representam o limite inferior dos outliers altos e as linhas ponto-tracejadas o limite inferior dos outliers anômalos.
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Figura 34 - (a-d) Gráficos de correlação: a) Co x V; b) Ti x V; c) Cu x V e d) Zn x V para as amostras da unidade básica
Gramado. O Ti está representado em porcentagem, enquanto os demais elementos estão em ppm. As linhas tracejadas
representam o limite inferior dos outliers altos e as linhas ponto-tracejadas o limite inferior dos outliers anômalos.

Figura 35 - (a-b) Gráficos a) Cr/Cu x V e b) Ni/Cu x V
comparando a unidade das intrusivas de Lomba Grande
(215 amostras representadas pelos pontos de cor
azul) com a unidade básica Gramado (647 amostras
representadas pelos pontos de cor verde claro).
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razões Cr/Cu (< 3) e Ni/Cu (< 1,5), as intrusivas
Lomba Grande possuem valores elevados para
essas razões (até aproximadamente 19 para Cr/Cu e
aproximadamente 7 para Ni/Cu). Já os valores de V
na unidade Gramado (287 ppm de média e máximo
de 1335 ppm) são muito elevados em comparação
às amostras relacionadas as intrusivas Lomba
Grande (40 ppm de média e máximo de 247 ppm).
Um conjunto de amostras da unidade Gramado, no
intervalo de 100 a 300 ppm, mostra razões de Cr/
Cu e Ni/Cu elevadas em comparação com as demais
amostras desta unidade, e possuem assinatura
semelhante a outro conjunto de amostras das
intrusivas Lomba Grande, representado no intervalo
de 0,5 a 2 para Cr/Cu e 0,5 a 1 para Ni/Cu.
Os gráficos Cr x V e Ni x V, comparando os
sedimentos provenientes da unidade Gramado com
os do Complexo Básico Lomba Grande, (Figura 36),
evidenciam trends com assinaturas semelhantes para
as duas unidades em um conjunto de amostras com
até aproximadamente 400 ppm de V. Esse conjunto
possui uma tendência de enriquecimento em Ni e Cr
tanto na unidade Gramado quanto nas intrusivas de
Lomba Grande. Vale salientar que as duas amostras
anômalas em Cr identificadas em Entre-Ijuís estão
fora desse conjunto, possuindo valores de V entre
900 e 1100 ppm.
O tratamento dos dados da unidade básica
Gramado mostrou resultados semelhantes com os
da unidade Paranapanema, porém a diferença entre
eles possui grande importância para prospecção
de metais como Co e Cr, já que esses possuem
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correlações e assinaturas geoquímicas distintas das
análises da unidade Paranapanema. Em relação à
unidade intrusiva de Lomba Grande, o resultado
do tratamento ressaltou a diferença da geoquímica
dos sedimentos de correntes provenientes das
intrusões máficas-ultramáficas e dos basaltos
da unidade Gramado, além de evidenciar que as
amostras anômalas em Cr de Entre-Ijuís possuem
comportamento geoquímico distinto dos sedimentos
relacionados as intrusivas de Lomba Grande. Este
tratamento de dados, através da análise bivariada
e multivariada, possui grande importância para a
compreensão geoquímica da LIP Serra Geral e para
a pesquisa em prospecção geoquímica de metais no
Rio Grande do Sul.

Figura 36 - (a-b) Gráficos a) Cr x V e b) Ni x V comparando
a unidade Complexo Básico Lomba Grande (215 amostras
representadas pelos pontos de cor azul) com a unidade
básica Gramado (647 amostras representadas pelos
pontos de cor verde claro).
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5 — análise de minerais pesados

A obtenção de concentrados de bateia é
uma das técnicas mais utilizadas em prospecção
geoquímica, devido ao seu baixo custo e à
integração com as amostras de sedimentos ativos
de correntes, salientam contrastes e discriminam
áreas mineralizadas do panorama geoquímico e
geológico regional. Para complementar e integrar os
dados de sedimentos ativos de drenagens anômalos,
escolhidos para amostragem de follow-up, estes
foram acompanhados de concentrados de bateia.
Na LIP Serra Geral as amostras localizadas sobre
basaltos possuem expressivo volume de material
(entre 3 a 4 kg), sendo a maior parte composta por
magnetita, hematita e ilmenita, enquanto que as
amostras localizadas em regiões de rochas ácidas
possuem um volume menor (geralmente menos de
0,3 kg).
As estimativas mineralógicas visuais foram
complementadas com microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e química mineral qualitativa via
EDS. As proporções de magnetita, hematita, limonita
e fragmentos de rocha correspondem a mais de 90%
das amostras de grãos dos concentrados de bateia.
Destacam-se algumas variações nas concentrações
entre magnetita - hematita - limonita, onde amostras
como as coletadas na região de Braga possuem
maiores porcentagens de hematita e fragmentos
de rocha, enquanto em Entre-Ijuis os concentrados
de bateia apresentaram maiores porcentagens
de magnetita e limonita. A presença de apatita,
piroxênios e celadonita, corresponde a mineralogia
convencional em área de derrames de basaltos.
A análise dos concentrados de bateia voltada
para a identificação das fases de minerais pesados
indicativas de ocorrências minerais econômicas,
resultou na ocorrência de pirita e/ou pirita
limonitizada em cinco amostras, cobre nativo e/
ou cuprita (óxido de cobre) em nove amostras,
uma amostra com cromita e cinco amostras com
chumbo (provavelmente antropogênico), sendo
estes alguns dos resultados que se destacam na
matriz de resultados, (Tabela 20). Características
especiais são observadas na amostra LA-B-038, onde
foi identificada uma partícula de ouro. A análise
EDS deste fragmento mostra a possibilidade da
presença de prata (3,9%) intercalada com o ouro,
e um comportamento "bandado" para o ouro, com
níveis levemente mais claros e escuros presentes

nas imagens SEM. Estas regiões do cristal, que
quando vistas na line scan, mostram níveis de
concentração distintos para o ouro. Nesta mesma
região, foram identificadas duas amostras que
apontaram a presença de mercúrio, provavelmente
nativo, presente nas amostras LA-B-37 e LA-B-38.
Esta associação Au-Ag-Hg tem sido descrita como
de presença subordinada de depósitos de baixa
sulfetação, Dobretsov et al. (2010), epitermais,
associadas a depósitos de sulfetos magmáticos,
especialmente Cu-Ni (PGE), Figura 37.
A
complexidade
mineralógica
das
mineralizações que ocorrem com a grande
província ígnea como as de Noril'sk na Siberia são
particularmente bem conhecidas, especialmente
pelo depósito gigante de sulfetos de Ni-Cu-(PGE).
No distrito de Noril’sk, Spiridonov (2010) descreve
a presença subordinada de ouro, alóides de prata,
bismuto, telúrio, antimônio, cobalto e mercúrio,
enquanto que pesquisadores como Borisenko et al.
(2006) e Dobretsov et al. (2010) também apresentam
a possibilidade de outras formas de mineralização
associadas aos traps e intrusivas associadas as LIP´s
Siberianas, incluindo depósitos epitermais de baixa
sulfetação, associados a Ni-Co-As, (±Ag, U, Au), AuAs, Ag-Sb, Au-Hg, e Sb-Hg.
Em praticamente todas as amostras foram
identificados minerais exóticos, Figura 38 a Figura
45, todas em regiões de derrames basálticos,
como estaurolita (1 amostra), rutilo (7 amostras),
turmalina (17 amostras), micas (1 amostra) e
granada (7 amostras). A presença desses minerais,
característicos de terrenos metamórficos, pode
ser devida aos horizontes de rochas sedimentares
formadas
por
sedimentos
transportados
eolicamente e intercalados aos derrames basálticos,
frequentemente encontrados em campo. O mais
provável, no entanto, é que estejam indicando a
contaminação crustal do magma basáltico ocorrido
durante o processo de ascensão desde a câmara
magmática até a superfície. Todos esses minerais
ocorreram em proporções inferiores a 1% do total
da amostra. Além disso, a presença de zircão em
24 das 40 amostras de concentrados de bateia, não
seria esperada em áreas de derrames basálticos.
A presença desse mineral, reforça a indicação do
processos de contaminação crustal do magma
basáltico.
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Tabela 20 - Resultados – Análise mineralógica dos concentrados de bateia.

(continua)
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Figura 37 - Identificação de algumas das fases minerais presentes nos concentrado de bateia; a- Detalhe da presença
de mercúrio nativo em concentrado de bateia, associado com uma das áreas com teores anômalos para ouro.
Amostras LA-B-37 e LA-B-38.

Figura 38 - (a-b) Fragmentos de ouro encontrados nos concentrados de bateia das amostras LA-B-37 e LA-B-38, a
alternância de tons de cinza ao longo de bandas dos cristais é devido a presença de prata associada ao ouro. Estas
amostras estão acompanhadas pela presença de Hg nativo.

Figura 39 - Intercrescimento de magnetita – ilmenita, presença comum e abundante em praticamente todas as
amostras coletadas sobre os basaltos da região.

73

Metalogenia da Porção Sul da Bacia do Paraná

Figura 40 - (a-b) Presença de sulfeto de ferro (pirita), parcialmente limonitizado.

Figura 41 - (a-b) Presença de cristais de cromita, amostras LA-B-14 e LA-B-45, alguns cristais ainda com formas
euédricas preservadas mostrando as faces dos octaedros, este cristal constituído por Fe (15,23%) e Cr (30,18%).

Figura 42 - Presença de óxidos e hidróxidos de ferro coloidal, na forma de hematida – limonita, comum em
praticamente todos os concentrados de bateia da área, este constituído por Fe (60,69%) e Si (34,17%).
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Figura 43 - (a-b) - Presença de ilmenita (Fe + Ti) compondo lamelas junto com a magnetita ou em cristais individuais;
um dos cristais está constituído por Fe (36,05%) e Ti (19,76%) e o outro (j) por Fe (51,97%) e Ti (13,33%).

Figura 44 - Drusa de quartzo como fragmento.

Figura 45 - Cristal de espinélio de alta temperatura,
contendo Fe (19.25%), Cr (30.6%), Al (9.21%0 e traços de
V.
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6 — CARTOGRAFIA GEOQUÍMICA

6.1. Caracterização de anomalias

de drenagem. Essas restrições são reais e devem ser
consideradas, mas como será exposto a seguir, os
mapas e superfícies geoquímicas têm condição de
serem observadas e interpretadas regionalmente,
com resultados satisfatórios.
No primeiro caso, qual seja das associações
visuais claras e evidentes de elementos isolados
ou agrupados com as feições identificadas pelo
mapeamento geológico, foram detectadas oito
áreas anômalas, as quais se encontram delimitadas
no Mapa Síntese de Anomalias Geoquímicas da LIP
Serra Geral, Anexo 1, descritas abaixo:
• Extremo oeste do RS, proximidades da
cidade de Alegrete - localidade de Arroio
Caverá: corresponde aos maiores teores
de Co detectados no projeto (299 ppm),
associados a altos geoquímicos de Cu (84
ppm), Ni (65) ppm e Cr (19 ppm), que se
somam ao V (441 ppm), Mn (11209 ppm)
e ao Ba (2495 ppm);

Os mapas geoquímicos foram produzidos
com os pacotes de extensão do ArcGis, Geosoft
Geochemistry, utilizando o algoritmo de Mínima
Curvatura, que é análogo a uma fina superfície elástica
que passa por todos os pontos de medida originais,
com o mínimo desvio e resíduo, produzindo uma
superfície suavizada e ao mesmo tempo respeitando
os valores originais. O algoritmo de Mínima Curvatura
produz uma malha e aplica sucessivamente uma
equação sobre a mesma, buscando suavizá-la. Cada
aplicação da equação sobre a malha é contada como
uma interação. Os valores dos nós da malha são
sucessivamente recalculados até que as modificações
dos valores sejam menores que os valores de Resíduo
Máximo, ou que o número máximo de iterações seja
alcançado.
A variação cromática para representação
da distribuição espacial dos valores foi obtida pela
correspondência dos valores máximo e mínimo e de
percentis selecionados, dos valores de cada variável,
com uma escala de cores e tons do pacote Geosoft
Geochemistry.
A representação cartográfica da distribuição
geográfica das variáveis analíticas isoladas foi feita
na forma de mapas geoquímicos, (Figura 46 a Figura
48). Se a distribuição geográfica de algumas variáveis
é característica, seja ela observada isoladamente
seja observada em conjunto, a de alguns elementos
não permitem que sejam feitas observações
mais conclusivas. Isso se deve principalmente à
dificuldade de correlacionar os resultados obtidos
pela cartografia geoquímica com o conhecimento
geológico. Na realidade, a distribuição e associação
de elementos maiores, menores, traço e ultratraço, são capazes de sugerir domínios a serem
verificados nos trabalhos de mapeamento geológico
acompanhados de litogeoquímica e petrografia. Por
outro lado, algumas associações geoquímicas podem
estar relacionadas com processos epigenéticos e/
ou hidrotermais, associados a estruturas ou feições
geológicas não evidentes em função da escala do
mapa geológico que serve como base (1:750.000).
Restrições podem ser feitas a esse
procedimento pelas alterações nos padrões de
distribuição e associação originais, impostas
pelos processos de lixiviação e concentração do
intemperismo, já que as variáveis analíticas foram
determinadas em amostras de sedimentos ativos
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•

Centro oeste, proximidades a cidade de
Catuípe: associação de altos geoquímicos
de Cu (533 ppm, segunda maior anomalia
deste elemento encontrada no projeto),
associados ao Co (86 ppm), Ni (48 ppm),
Cr (75 ppm) e V (1176 ppm), aos quais se
somam teores de Au (3,3 ppb), Ag (47 ppb),
Pd (37 ppb) e Pt ( 11 ppb). As associações
elementares são características de
litotipos evoluídos, com quimismo básico a
intermediário, mapeadas como Formação
Gramado;

•

Centro oeste, proximidades da cidade de
Entre Ijuís: associação de altos geoquímicos
para Cr (449 ppm), segunda maior
anomalia deste elemento encontrada no
projeto, associado ao V (1065 ppm), Zn
(179 ppm) e teores subordinados de Cu
(356 ppm) e Ni (46 ppm);

•

Centro oeste, leste da cidade de Três
Passos - localidade de Braga: associação
de altos geoquímicos detectados em três
amostras posicionadas em uma mesma
bacia de drenagem, com valores de Cu
variando entre 439 a 519 ppm, associados
ao Co (65 a 71 ppm), Ni (48 a 57 ppm),
Cr (93 a 94 ppm) e V (1081 a 1205 ppm),
aos quais se somam teores de Au (3,6
a 6,6 ppb), Ag (54 a 60 ppb), Pd (19 a
26 ppb), Pt (11 a 17 ppb) e As (1,0 a 1,6

Figura 46 - Mapa de isoteores, utilizando o algoritmo de Mínima Curvatura para os elementos cobalto, cobre e níquel a partir dos dados de sedimentos de corrente. Distribuições em intervalos de valores conforme as chaves de distribuição de cada elemento.
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Figura 47 - Mapas de isoteores, utilizando o algorítmo de mínima Curvatura para os elementos cromo, titânio e vanádio a partir dos dados de sedimentos de corrente. Distribuições em intervalos de valores conforme as chaves de distribuição de cada elemento.
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Figura 48 - Mapas de isoteores, utilizando o algoritmo de Mínima Curvatura para os elementos platina, paládio, ouro, prata, a partir dos dados de sedimentos de corrente. Distribuições em intervalos de valores conforme as chaves de distribuição de cada elemento.

79

Informe de Recursos Minerais

6.2. Detalhamento das áreas anômalas

ppb). As associações elementares são
características de litotipos com quimismo
básico a intermediário, mapeadas como
Formação Paranapanema;
•

Centro norte, proximidades da região
de Palmeiras das Missões: região com a
maior anomalia em Pd (78 ppb) detectada,
associada a teores de Pt (4 ppb) e As (3,6
ppb) somados ao Au (2,8 ppb) e a Ag (23
ppb), com uma soma para os teores de
Cr+Ti+V de 657 ppm e teores de V de 603
ppm e uma soma de Cu+Ni+Co de 258
ppm;

•

Centro norte, proximidades da cidade de
Erechim - Rio Azul: região com a maior
anomalia para a associação Cr+Ti+V (1790
ppm), com teores de Cr de 92 ppm, V (1697
ppm) e Ti (1,48%), associados a Pd (18
ppb), Pt (13 ppb) e As (3,6 ppb) somados
ao Au (19,2 ppb) e a Ag (21 ppb), com uma
soma para os teores de Cu+Ni+Co de 633
ppm, com teores de Cu de 473 ppm;

•

Porção leste, região de Caxias do Sul,
localidades de Nova Pádua e Caravágio:
região com as maiores anomalias para a
associação Au+Ag, com teores variando
entre 1848 a 2283 ppb, onde os teores de
Au variam entre 21,3 a 2262 ppb e os teores
de Ag de 442 a 1405 ppb; a associação
Cr+Ti+V apresenta uma concentração de
232 ppm e os teores de Cu+Ni+Co de 348
ppm, com teores de Zn de 261 ppm;

•

Porção norte-nordeste de Porto Alegre
- Gravataí, região de Lomba Grande: as
considerações sobre as anomalias desta
região serão apresentadas em separado,
por representarem as concentrações
de elementos metálicos relacionados a
intrusões máfico-ultramáficas, as quais
destoam do restante do conjunto devido a
altas concentrações de alguns elementos
como: Cu variando entre 50 e 71 ppm,
associado ao Co (47 a 133 ppm) e ao Ni
(48 a 245 ppm), às quais somam-se o Cr
(89 a 984 ppm) e o V (192 a 247 ppm),
além de teores elevados de elementos
relacionados à fases possivelmente
hidrotermais como o Au (4,5 a 17,3 ppb)
e a Ag (24 a 54 ppb), o Pd (10 a 35 ppb)
e a Pt (15 a 45 ppb), além do As (78 a
111 ppb). As associações elementares
são características de litotipos máfico
- ultramáficos, associados a sulfetos,
característicos das intrusões encontradas
na região.

6.2.1. Região de Alegrete - Arroio Caverá
Corresponde aos maiores teores de Co
detectados no projeto (299 ppm), associados a teores
geoquímicos de Cu (84 ppm) e Ni (65 ppm) próximos
à média regional e Cr baixo (19 ppm), que se somam
ao V (441 ppm) e especialmente aos teores de Mn
(11209 ppm) e ao Ba (2495 ppm), ultrapassando
em cerca de dez vezes a média regional, conforme
diagrama boxplot expresso na (Figura 49).
A anomalia em cobalto do Arroio Caverá foi
checada com a amostragem de três segmentos de
drenagem que compõem as cabeceiras do referido
arroio, pela reamostragem do ponto anômalo e pela
amostragem de uma bacia de drenagem paralela
ao arroio (Figura 50). Nenhuma das amostras
apresentou resultados semelhantes aos obtidos
originalmente, os valores de Co encontrados nas
cinco amostras variaram entre 29,8 e 97,8, todos
abaixo dos 120 ppm definidos como teor base para
anomalias em basaltos do Fácies Gramado através
dos diagramas boxplots. Quanto ao níquel e aos
elementos relacionados as fases óxidos como Cr e
V, e os elementos maiores como Mn e Ba, nenhum
apresentou destaque que pudesse ser apontado
como anomalia ou zona de interesse e todos abaixo
dos valores obtidos na amostra anômala original.
Destaca-se aqui a época de amostragem, distinta
da amostragem inicial, a qual pode inserir uma
variável difícil de ser mensurada que é a relacionada
a diluição das amostras obtidas entre estações de
inverno e verão.
Foram obtidos concentrados de bateia em
cada um dos pontos mineralométricos amostrados
para sedimentos de corrente, cujos resultados
apontam para uma associação litológica fortemente
contaminada por crosta siálica, especialmente pela
presença de turmalina, estaurolita, zircão, monazita
e epidoto, minerais exóticos para basaltos toleiíticos,
como normal às áreas onde predominam magmas
do tipo Gramado. Uma das amostras apresentou
uma pinta de cobre nativo e destaca-se ainda a
predominância da ilmenita sobre a magnetita, como
pode ser visto na (Tabela 20).
6.2.2. Região de Catuípe
Associação de altos geoquímicos de Cu (533
ppm), segunda maior anomalia deste elemento
encontrada no projeto, associados ao Co (86 ppm),
Ni (48 ppm), Cr (75 ppm) e V (1176 ppm), aos quais
se somam teores de Au (3,3 ppb), Ag (47 ppb), Pd (37
ppb) e Pt ( 11 ppb). As associações elementares são
características de litotipos evoluídos, com quimismo
básico a intermediário, mapeadas no limite entre os
Fácies Gramado e Paranapanema.
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Sobre a anomalia em cobre da região de
Catuípe, Figura 51 a Figura 53, ao longo da bacia
de drenagem do Arroio Santo Antônio, foi realizada
amostragem de follow-up em seis segmentos desta
bacia, dois que compõem as cabeceiras do referido
arroio a montante da anomalia original, quatro a
jusante da anomalia e uma em bacia de drenagem
paralela ao arroio Sto. Antônio. O conjunto de
amostras apresentou resultados semelhantes aos
obtidos originalmente, com valores de Cu variando
entre 304 a 496 ppm, encontrados em todas as sete
amostras e valores para a associação relacionada a
sulfetos Cu+Ni+Co variando entre 397 a 630 ppm,
onde especialmente o cobre apresenta valores que
estão dentro dos teores estimados como anômalos
pelo diagrama Boxplot. Os valores mais baixos
encontrados correspondem à amostra coletada
na drenagem paralela ao Arroio Santo Antônio,
região de Passo Burmann. Os teores de Cr variam
entre 63 a 68 ppm e os de V entre 702 e 1182 ppm,
destacando-se estes relativos ao vanádio com os
mais significativos para as fases óxidos presentes.
Destacam-se os teores de Ag que variam entre 49 e
68 ppb e Au entre 3,1 e 3,7 ppb, ambos acima dos
teores médios encontrados, que se somam ao Pd
com duas amostras com valores de 21 e 27 ppb.
A presença do cobre nativo, associado
a valores encontrados para ouro, prata e
especialmente paládio podem estar indicando uma
zona de enriquecimento supergênico, sugerindo a
possibilidade de remobilização hidrotermal para esta
região.
Foram obtidos concentrados de bateia em
cada um dos pontos amostrados para sedimentos
de corrente, onde se destaca uma amostra
apresentando duas pintas de Cu nativo, a presença
de zircão e apatita em todas as amostras, rutilo
em duas e concentrações levemente maiores de
piroxênios (1 a 5%), configurando resultados sem
nenhuma anormalidade mineralógica, como pode
ser visto na (Tabela 20).

menos cinco vezes maior do que a média dos
sedimentos provenientes das intrusivas de Básico
Lomba Grande e teores de Cr elevados.
O estudo de detalhe da anomalia de Cr (449
ppm) de Entre-Ijuís, Figura 54 e Figura 55, ao longo
da bacia de captação do Lajeado do Moinho, resultou
em cinco amostras acima do valor de 3º quartil (>39
ppm) e duas amostras acima do valor de outlier
alto (>86 ppm), com valor máximo de 99 ppm de Cr.
Por não possuir consistência estatística, o potencial
metalogenético para uma possível anomalia de
Cr na região de Entre-Ijuís é desprezível. Por outro
lado, os teores de Cu foram significativos. Das sete
amostras do estudo de detalhe, duas resultaram em
teores acima do outlier anômalo (376 ppm) para
os basaltos da unidade básica Gramado, e quatro
amostras acima do valor de outlier alto (247 ppm).
A amostra com maior teor de Cu possui cerca de 5
vezes o valor da média de Cu da unidade Gramado
(85 ppm). Esse fato não se destaca em relação ao
potencial metalogenético da região para Cu, já que
os teores são ainda menores que a anomalia de Cu
na região de Braga.
Nos concentrados de bateia na região de
Entre-Ijuís foram identificados grãos de pirita e de
cobre nativo, (Tabela 20).
A presença do sulfeto de Fe deixa em aberto
duas hipóteses para sua origem: intrusão máfica do
tipo sill ou dique, contaminado com S proveniente das
rochas sedimentares carbonosas da Bacia do Paraná;
ou então essa contaminação ocorreu em uma porção
localizada de algum derrame de basalto, já que a
contaminação crustal nas lavas do Grupo Serra Geral
esta comumente presente. Não há nenhuma feição
diagnóstica em campo ou em imagem de satélite, da
presença de um corpo intrusivo na região de EntreIjuís.
A presença de brecha hidrotermal e da intensa
alteração dos basaltos para esmectita, na região
de Entre-Ijuís, evidencia a presença de eventos
hidrotermais, descritos inicialmente por Hartmann
et al. (2012), os quais relacionam a presença do cobre
nativo como de origem supergênica, remobilizado
dos minerais dos basaltos (principalmente magnetita
e clinopiroxênios) por fluido hidrotermal de baixa
temperatura (<150 °C), proveniente do aquecimento
do Aquífero Guarani e precipitado em fraturas e
amígdalas dos basaltos. Ocorrências como esta
foram descritas nos municípios de Vista Alegre e
Taquaruçu do Sul, norte do Rio Grande do Sul (Pinto
et al., 2010, 2011b, 2014; Baggio et al. 2012, 2014;
Arena, et al., 2014). A ocorrência de cobre nativo
nos concentrados de bateia de Entre-Ijuís, associado
a valores elevados em platina e especialmente
paládio (Pt, 5 a 11 ppb e Pd, 11 a 30 ppb), podem
estar indicando uma zona de enriquecimento
supergênico, sugerindo a possibilidade de processo
de remobilização hidrotermal para esta região.

6.2.3. Região de Entre Ijuís
Associação de altos geoquímicos para Cr (449
ppm), segunda maior anomalia deste elemento
encontrada no projeto, somados a presença do V
(1065 ppm), Zn (179 ppm) e teores subordinados de
Cu (356 ppm) e Ni (46 ppm).
A anomalia de Cr identificada na região de
Entre-Ijuís após o tratamento prévio das 2073 análises
de sedimentos ativos de drenagens, não obteve
consistência nas sete amostras de detalhe, com cinco
amostras no intervalo entre o 3º quartil e o outlier
alto e duas amostras pouco acima do outlier alto.
Tanto os resultados geoquímicos quanto o cheque
de campo sobre a área anômala, não detectaram a
razão para a presença de uma assinatura relacionada
a intrusão ultramáfica, possuindo valor de V pelo
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Figura 49 - Distribuição da anomalia de Cobalto. Símbolos conforme a legenda.
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Figura 50 - Detalhe da anomalia de Co (299 ppm), cerca de 10 vezes em relação ao background regional e a mediana de 27 ppm e imagem zoom na bacia de drenagem anômala, onde encontra-se expressa a distribuição dos pontos amostrais e valores de follow-up obtidos para
o Co - cobalto, sobre quatro amostras coletadas na bacia de captação do arroio Caverá e de em um dos afluentes do rio Ibicuí que drenam a mesma região. Símbolos conforme a legenda.
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Figura 51 - Distribuição das anomalias de Cu+Ni+Co. Símbolos conforme a legenda.
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Figura 52 - Detalhe das anomalias de Cu, sendo 533 ppm de Cu, valor máximo encontrado durante o levantamento regional e cerca de 10 vezes o valor da mediana de 58,72 ppm. Imagem do comportamento regional do cobre e zoom na bacia de drenagem anômala, onde
encontra-se expressa a distribuição dos pontos amostrais e valores de follow-up obtidos para o Cu - cobre, sobre sete amostras coletadas na bacia de captação anômala e na região do Passo Burmann.
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Figura 53 - Imagem do comportamento regional do paládio e zoom na bacia de drenagem anômala, onde encontra-se expressa a distribuição dos pontos amostrais e valores de follow-up obtidos. Símbolos conforme a legenda.
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Figura 54 - Distribuição da anomalia de Cr. Símbolos conforme a legenda.
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Figura 55 - Detalhe da anomalia de Cr (449 ppm), segundo valor anômalo mais alto encontrado no projeto, ao qual associa-se a presença de V (1065 ppm). Imagem zoom na bacia de drenagem anômala, onde encontra-se expressa a distribuição dos pontos amostrais e valores
de follow-up obtidos para o Cr - cromo, sobre sete amostras coletadas na bacia de captação anômala do Arroio Moinho. Símbolos conforme a legenda.
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6.2.4. Região de Três Passos - localidade de Braga

também correspondem aos valores mais elevados
detectados para estes elementos. Destaca-se a
amostra LA-015, a qual apresenta valores elevados
para Zn - 277 ppm (para uma média geométrica
de Zn - 45,9 ppm). Estas paragêneses e teores
detectados podem estar indicando a existência de
uma zona de enriquecimento supergênico, sugerindo
a possibilidade de remobilização hidrotermal para
esta região, resultado de processo de remobilização
hidrotermal, como proposto por Arena, et al. (2014)
para a região de Realeza, Paraná.
A partir do tratamento dos dados de
sedimentos ativos de correntes e concentrados de
bateia, a anomalia de Cu de Braga mostrou resultados
consistentes quando comparados ao regional.
Foram obtidos concentrados de bateia em
cada um dos pontos amostrados para sedimentos
de corrente, cujos resultados apontam para uma
associação litológica fortemente contaminada por
crosta siálica, especialmente pela presença de
turmalina, estaurolita, zircão, monazita e epidoto,
minerais exóticos para basaltos toleiíticos, como
podem ser visto na (Tabela 20), e ainda mais
restritos para litologias classificadas como magma
tipo Paranapanema. Uma das amostras apresentou
a presença de cromita, cuja ocorrência pode estar
relacionada à presença de intrusão ultramáfica
acamadada, como ocorre em outras regiões da LIP
Serra Geral, como no SW do Paraná (Wildner et al.,
2006).

Esta região anômala caracteriza-se pela
associação de altos geoquímicos detectados em três
amostras, posicionadas em duas bacia de drenagem,
com valores de Cu que variam entre (439 a 519 ppm),
associados ao Co (65 a 71 ppm), Ni (48 a 57 ppm), Cr
(93 a 94 ppm) e V (1081 a 1205 ppm), aos quais se
somam ainda teores de Au (3,6 a 6,6 ppb), Ag (54 a
60 ppb), Pd (19 a 26 ppb), Pt (11 a 17 ppb) e As ( 1,0
a 1,6 ppb). As associações elementares relacionadas
a depósitos sulfetados apresentaram valores
entre 553 e 646 ppm para a associação Cu+Co+Ni,
com características de litotipos com quimismo
básico a intermediário, mapeadas como Formação
Paranapanema.
A anomalia de Braga, Figura 56 e Figura
57, é uma das mais significativas das seis regiões
anômalas em Cu para a LIP Serra Geral, Rio Grande
do Sul, sendo que todas estão localizadas na unidade
básica Paranapanema, centro norte do Estado do
Rio Grande do Sul. Esta região de Braga, somada as
regiões de Vista Alegre e Itapiranga, posicionadas ao
longo da fronteira tríplice entre Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Argentina, corresponde a uma das
zonas tradicionalmente ricas na ocorrência de cobre
nativo e seus oxidados, já tendo sido alvo de projeto
executado pela CPRM na década de 70, designado
como Cobre em Itapiranga e ter sido foco de uma
tese de doutorado que resultou em um dos artigos
de Pinto, Hartmann and Wildner (2010) o qual
discute a possibilidade de uma origem hidrotermal
epigenética para as mineralizações de cobre nativo
e seu enriquecimento supergênico. Segundo estes
mesmos autores, dois derrames de lavas encontramse mineralizados por cobre nativo, os quais afloram
principalmente nas regiões de Vista Alegre, São
Paulo e Itapiranga, áreas estas que servem como
paradigma para este tipo de mineralização na área
do projeto.

6.2.5. Região de Palmeiras das Missões
Região com a maior anomalia em Pd (78 ppb)
detectada, associada a teores de Pt (4 ppb) e As (3,6
ppb) somados ao Au (2,8 ppb) e a Ag (23 ppb), com
uma soma para os teores de Cr+Ti+V de 657 ppm e
teores de V de 603 ppm, e uma soma de Pt, Au e Ag
de 258 ppb.
Apesar desta anomalia em paládio da região
de Palmeira das Missões, Figura 58 e Figura 59,
estender-se em direção a NNW, associando-se a uma
larga faixa de valores anômalos para Cu+Ni+Co, os
valores obtidos no follow-up não confirmaram sua
extensão. Todos os valores relacionados a presença
de sulfetos e/ou óxidos encontram-se dentro dos
valores de backgroud.
Os concentrados de bateia não acrescentam
nenhuma informação significativa para a prospecção
desta área.

Como follow-up nesta região de Braga, foram
coletadas sete amostras, as quais confirmaram os
altos teores de Cu, com duas amostras anômalas
(>482 ppm, máximo de 655 ppm) e uma amostra
acima do valor de outlier alto (368 a 482 ppm). A
amostra com teor mais alto de Cu possui valor três
vezes maior que a média (218 ppm) dos basaltos
Paranapanema. Esses dados confirmam a anomalia
de Cu na bacia de captação do Lajeado QuebraDente, que compõe a principal bacia de drenagem da
região, detectada durante o levantamento regional.
A ocorrência das anomalias de cobre da região
de Braga associa-se a valores elevados em platina e
especialmente paládio (Pt, 10 a 16 ppb e Pd, 34 a 45
ppb), correspondendo aos teores de Pd mais elevados
detectados durante a amostragem de follow-up e
próximo ao valor máximo detectado no projeto que
foi de Pd - 78 ppb. Acompanham os teores em vanádio
(V, 1043 a 1553 ppm) e zinco (Zn, 217 a 277 ppm) que

6.2.6. Região de Erechim - Rio Azul
Região N-NE do Rio Grande do Sul, fronteira
com Santa Catarina, onde ocorre a maior anomalia
para a associação Cr+Ti+V (1790 ppm), apresentando
teores de Cr de 92 ppm, V (1697 ppm) e Ti (1,48%),
associados a Pd (18 ppb) e Pt (13 ppb) e As (3,6 ppb)
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Figura 56 - Áreas anômalas para Cu na LIP Serra Geral. Símbolos conforme a legenda.
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Figura 57 - Detalhe de duas amostras anômalas (>482 ppm, máximo de 655 ppm) da região de Braga e uma amostra acima do valor de outlier alto (368 a 482 ppm). Imagem zoom nas bacias de drenagem anômalas, onde encontra-se expressa a distribuição dos pontos
amostrais e valores de follow-up obtidos para o Cu - cobre obtidos sobre sete amostras coletadas na bacia de captação do Arroio Quebra Dente. Símbolos conforme a legenda.
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Figura 58 - Detalhe das anomalia para Pd, cerca de 7 vezes em relação ao background regional e a mediana de 11 ppb, associadas aos teores em Pt, Au e Ag.
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Figura 59 - Imagem zoom da bacia de drenagem anômala de Palmeira das Missões, onde encontra-se expressa a distribuição dos três pontos amostrais e valores de follow-up obtidos para o paládio.
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somados ao Au (19,2 ppb) e a Ag (21 ppb), com uma
soma para os teores de Cu+Ni+Co de 633 ppm, com
teores de Cu de (473 ppm).
A anomalia do Rio Azul (Figura 60) é,
juntamente com a região de Braga, uma das mais
significativas das seis regiões anômalas para Cr+Ti+V
e para a presença de sulfetos a Cu+Ni+Co para a LIP Serra Geral no Rio Grande do Sul, ambas localizadas
na unidade básica Paranapanema, centro norte do
estado do RS. Esta região de Rio Azul posiciona-se ao
longo da fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, correspondendo a uma nova zona onde
se detecta a possibilidade de áreas de anomalias
metálicas como as referidas acima. A anomalia
original esta constituída por uma única amostra,
onde destacam-se os teores de Cr+Ti+V (1790 ppm)
os quais correspondem aos valores mais elevados
nestes elementos obtidos durante o projeto, e
dentre estes o vanádio, V (1697 ppm) e os teores de
Cu+Ni+Co (633 ppm) também um dos mais elevados
do projeto.
A anomalia do Rio Azul foi checada ao longo
de dois segmentos de drenagem, um constituído por
três amostras coletadas ao longo da Barra do Rio Azul
e outro com a coleta de cinco amostras ao longo do
Rio Palomas, afluente pela margem esquerda do Rio
Azul e que se insere logo acima do ponto anômalo
obtido com a amostragem original.
Dos pontos coletados nestes dois segmentos de
drenagem todos apresentaram resultados anômalos,
os valores obtidos para os óxidos Cr+Ti+V variaram
entre 801 a 1663 ppm, com teores de V chegando
a 1569 ppm, acima do outlier de 1500 ppm, Ti de
1,6ppm para um out-lier de 1,2 e Cr de 93 ppm para
um out-lier de 90, valores de anomalias expressos
nos diagramas de boxplot. Os valores relacionados
a sulfetos e/ou óxidos siderófilos como Cu+Ni+Co
variaram entre 362 e 661 ppm, sendo que os dois
segmentos amostrados apresentaram resultados
semelhantes. Quanto ao comportamento da platina
e do paládio estes também apresentam valores
relativamente elevados, com Pt, entre 11 e 15 ppb
e Pd, entre 10 e 28 ppb, destacando-se também os
valores de mercúrio os quais variam entre Hg - 76 a
136 ppb.
Foram obtidos concentrados de bateia nos oito
pontos amostrados para sedimentos de corrente,
(Tabela 20), cuja análise resultou em algumas
das ocorrência mais significativas do projeto; foi
identificada a presença de sulfetos na forma de um
concentrado com pirita e pirita limonitizada, amostra
LA-B-38, que tendo em vista a rapidez dos processos
de oxidação sobre sulfetos e as dificuldades da
presença de sulfetos em magmas deste tipo, ganha
especial importância; uma característica especial
detectada nesta mesma amostra LA-B-038, foi a
identificação de uma partícula de ouro. A análise
EDS deste fragmento, descrita em detalhe no
ítem sobre identificação de detríticos, mostra a
presença de prata (3,9%) intercalada com o ouro,

e um comportamento "bandado" para o ouro.
Nesta mesma região das cabeceiras do Rio Azul
foram identificadas duas amostras, LA-B-37 e LAB-38, que apontaram a presença de mercúrio. A
presença de valores elevados em mercúrio se dá
em todas as amostras da área, com quatro das oito
amostras analisadas apresentando valores entre Hg
- 113 e 136 ppb, provenientes das duas drenagens
checadas, o que leva a considerar que estes valores
sejam provavelmente nativo, não relacionados a
contaminação antropogênica.
Associações do tipo Au-Ag-Hg têm sido
descritas como de presença subordinada de
depósitos de baixa sulfetação, epitermais, associadas
a depósitos de sulfetos magmáticos vulcanogênicos
de baixa temperatura, próximos a superfície,
especialmente relacionados a depósitos de Cu-Ni
(PGE). Elementos traço comuns que acompanham
estas mineralizações epitermais são o arsênio,
antimônio e o selênio, neste caso todos com valores
dentro da média para basaltos, apresentando valores
variando entre: As - 1,2 e 4,1 ppm, Sb - 0,9 a 0,13 ppm
e o Se - 0,1 e 0,3 ppm, todas com valores desprezíveis
para sulfeto ( S< 0,2 ). Destaca-se ainda a presença
de valores elevados para zinco, variando entre Zn 171 a 286 ppm, onde a amostra que acompanha o
concentrado de bateia LA-B-38 apresenta 251 ppm
de Zn, o terceiro maior valor encontrado durante
o follow-up. Os resultados obtidos para esta área
confirmam esta região de Rio Azul como interessante
para ser avaliada em detalhe.
6.2.7. Região de Caxias do Sul, localidades de Nova
Pádua e Caravaggio
Regiões onde se destacam duas das maiores
anomalias para a associação Au+Ag, tendo a cidade
de Caxias do Sul no eixo central destas, onde foram
detectados teores de Au+Ag variando entre 1848
a 2283 ppb, teores de Au entre 21,3 e 442,5 ppb e
de Ag entre 1405 e 2262 ppb; a associação Cr+Ti+V
apresenta uma concentração de 232 ppm e os teores
de Cu+Ni+Co de 348 ppm, somando-se teores de
Zn de 261 ppm (Figura 61 e Figura 62). Estas são as
únicas anomalias relacionadas à Formação Palmas,
constituída por rochas ácidas, genericamente
classificadas como riodacitos pertencentes a LIP
Serra Geral.
As anomalias de Caxias do Sul foram checadas
em duas áreas distintas, distribuídas ao longo de dois
segmentos de drenagem, um constituído por cinco
amostras coletadas ao longo da bacia de drenagem
do Rio Piaí, o qual drena a região de Caravaggio, e
outro com a coleta de cinco amostras ao longo da
bacia de drenagem do Arroio Tega, afluente pela
margem esquerda do Rio das Antas que drena a
região de Nova Pádua. Considerando os pontos de
follow-up coletados nestas duas drenagem, ambas
confirmaram a presença de valores anômalos, onde
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Figura 60 - Detalhe da anomalia de Cu (473 ppm) e próximo ao teor máximo detectado no projeto (Cu - 556 ppm) e para a associação Cr+Ti+V (1790 ppm) cujos valores correspondem aos maiores encontrados no projeto; imagem zoom da bacia de drenagem de parte da barra
do Rio Azul e de seu afluente pela margem esquerda, rio Palomas, ambos segmentos anômalos e onde encontra-se expressa a distribuição dos oito pontos amostrais e valores de follow-up obtidos para o cobre.
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Figura 61 - Detalhe das anomalias de Ag e Au com maiores valores variando entre 1848 a 2283 ppb.
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Figura 62 - Imagem zoom sobre as zonas anômalas e a distribuição e valores de follow-up obtidos sobre dez amostras coletadas nas duas principais bacia de captação, uma na direção de Caravágio, leste de Caxias do Sul e outra na direção de Nova Pádua, noroeste desta
mesma cidade.
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os valores anômalos para Ag + Au de Caravaggio
variaram entre 389 a 1242 ppb para o Ag e entre 27,8
e 65,5 ppb para o Au, enquanto que os resultados
anômalos de Nova Padua variaram entre 755 e 1843
ppb para o Ag e de 11,0 a 13,6 ppb para o Au. Para
a associação Cu+Ni+Co os valores para Caravaggio
variaram entre 93 e 476 ppm e entre 147 e 264 ppm
para Nova Pádua, enquanto que para a associação
Cr+Ti+V os valores para estas mesmas áreas variaram
entre 120 e 275 ppm e 125 e 293 ppm. Destacam-se
os valores de bismuto obtidos, variando entre 31 e
44 ppm, todos acima do valor máximo de 33 ppm
obtidos para o conjunto de amostras anteriores ao
follow-up. Desta mesma forma, o arsênio mostra
valores entre 2,2 e 4,5 ppm, quando comparados
com a média de 2,3 ppm.
Foram obtidos concentrados de bateia nos dez
pontos amostrados para sedimentos de corrente,
(Tabela 20), abrangendo as duas bacias de drenagem
da região. Da identificação mineralógica destaca-se
a presença de sulfetos, na forma de cristais residuais
de pirita em três das amostras que, tendo em vista a
rapidez dos processos de oxidação sobre sulfetos e
as dificuldades da presença de sulfetos em magmas
deste tipo, ganha especial importância. Uma
característica especial foi a identificação de cobre
nativo e/ou cuprita em 7 das 10 amostras, sendo que
uma apresentou 39 pintas de cobre. Nesta mesma foi
identificada a presença de chumbo (antropogênico)
em 6 das 10 amostras coletadas. A presença de
granada, epidoto e turmalina em praticamente todas
as amostras, somada as ocorrências de estaurolita,
anfibólios e micas, apontam para toleiítos
fortemente contaminados por frações de crosta
siálica, especialmente em se tratando de área onde
predominam frações de riodacitos do tipo Palmas.

crustais, os quais atingem a crosta inferior, gerando
a despressurização do manto e propiciando extensa
fusão parcial e injeção de grandes volumes de magmas
máfico-ultramáficos. Como resultado da interação
destes magmas, se férteis em elementos calcófilos,
interagindo com frações de crosta rica em sulfetos
(enxofre) como as camadas de carvão da Formação
Rio Bonito, podem vir a propiciar a precipitação de
depósitos minerais sulfetados, dentre os quais a
associação de sulfetos de Ni-Cu-EGP ocupa um lugar
privilegiados (Abram et al., 2006).
Para entender o comportamento geoquímico
destas intrusivas, em relação ao esperado para áreas
recobertas por derrames de basaltos, foram geradas
seções de correlação geológica e estratigráfica em
separado, mapas de isópaca das intrusivas, somadas
a geoquímica de sedimento de corrente e cruzandose as informações, a fim de entender os resultados
da cartografia geoquímica e possibilitando comparar
com o mapa de isópaca de espessura dos sills
e verificar as áreas anômalas correspondem as
intrusivas encontradas.
As intrusivas foram pouco estudadas
em relação a outras regiões da LIP Serra Geral,
provavelmente por representarem uma pequena
fração aflorante de um episódio magmático muito
maior e de atividade máfico-ultramáfica. Portanto,
um estudo mais detalhado das mesmas, no seu
contexto espacial e geológico, possibilita não
somente uma melhor compreensão da sua interação
em relação com as rochas hospedeiras, mas também
a avaliação de possíveis fatores que condicionaram
a sua distribuição e comportamento, servindo como
base referencial para futuros trabalhos.
Segundo Evans (1993), corpos conteprâneos a
ambientes vulcânicos cratônicos se subdividem em
suítes toleiíticas que contêm as classes anortosíticas
e picríticas, e suítes komatíticas. A classe picrítica
como a existente na LIP Serra Geral, é importante
para níquel, sendo que as suas rochas ultrabásicas
ocorrem como acumulações basais em sills
diferenciados e eventualmente fluxos de lava.
Para que possa haver segregação e
concentração de sulfetos para a formação de
depósitos minerais, é necessário que haja uma
saturação em sulfetos no magma original e um
assentamento rápido de uma grande proporção dos
mesmos, visto que, se o assentamento não for rápido
o suficiente pode formar depósitos disseminados,
não econômicos. Se o magma assimila enxofre em
quantidade razoável das rochas encaixantes, pode
produzir altas proporções de sulfetos imiscíveis e
formar depósitos econômicos, como por exemplo,
Noril`sk e Duluth (Evans, 1993).
Intrusões do tipo sill ocorrem em toda Bacia do
Paraná e se alojam em diferentes níveis estratigráficos,
concentrando-se principalmente nos sedimentos
Paleozóicos (Davino et al., 1982, apud Melfi et al.,
1988). Os sills de maior espessura são encontrados
no Grupo Itararé (Zalan et al., 1990), o qual apresenta

6.3. Detalhamento de Áreas anômalas
da Região de Lomba Grande
As considerações sobre as anomalias desta
região serão apresentadas em separado, por
representarem as concentrações de elementos
metálicos, relacionados a intrusões máficoultramáficas, que contrastam com os dados
observados no restante da LIP Serra Geral. Esta região
apresenta concentrações de elementos como Cu,
variando entre (50 e 71 ppm), associado ao Co (47 a
133 ppm) e ao Ni (48 a 245 ppm), aos quais somamse o Cr (89 a 984 ppm) e o V (192 a 247 ppm), além
de teores de Au (4,5 a 17,3 ppb), Ag (24 a 54 ppb),
Pd (10 a 35 ppb), Pt (15 a 45 ppb) e As (78 a 111 ppb)
elevados. Associações de elementos calcófilos ou
nativos como estes são características da presença
de intrusões máfico - ultramáfica estratiformes, cuja
importância metalogenética foi sumariada no item
3.2. deste relatório.
Intrusões rasas associadas a LIP's, como
as de Lomba Grande, normalmente encontramse relacionadas as fases iniciais de rifteamentos
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a maior espessura de sedimentos (~ 1400 m) e na
Formação Irati, unidades caracterizadas por estarem
constituídas por folhelhos, por apresentarem
numerosas descontinuidades litológicas formadas
por níveis carbonáticos ou oleígenos, os quais
abrigam de forma geral as intrusões gabróicas. A
espessura dos sills varia de 2 a 200 metros, sendo
que um mesmo sill pode apresentar uma grande
variação na sua espessura (Cordani et al. 1988), ou
forma um corpo tipo lacólito (Davino et al., 1982
apud Melfi et al, 1988). Estes sills não apresentam
uma distribuição homogênea por toda Bacia,
estando preferencialmente concentrados na região
central e norte na bacia (Paraná e São Paulo), aonde a
espessura total pode aproximar-se dos 1100 metros,
e que são mais raros na região sul (Rio Grande do
Sul), onde as espessuras esporadicamente chegam a
casa dos 200 metros. As maiores espessuras dos sills
coincidem com as localidades aonde a sequência de
lavas é mais espessa e todos os sills são formados por
magmas toleiíticos, Bellieni et al. (1984b, 1986).

a injeção de magma em uma sequencia de pulsos
multifásicos.
Observando-se o perfil geológico evidenciase que estes serviram como anteparo as erosões
relacionadas ao Tercio-Quaternário, mostrando
sedimentação costeira repousando diretamente
sobre a superfície dos sills (Figura 64). Evidencia-se
também a dissipação das assinaturas geoquímicas
dos sedimentos de corrente, devido à espessura
da cobertura presente, principalmente quando
comparados os resultados obtidos sobre os basaltos.
6.3.1. Avaliação Geoquímica
O princípio básico da prospecção geoquímica
consiste na comparação do fundo geoquímico
regional com os valores anômalos encontrados, em
virtude da existência de zonas com características
anormais pela sua natureza e composição, ou
da proximidade com corpos mineralizados. Estas
anormalidades devem-se à tendência dos elementos
químicos em se dispersarem na superfície ou na
própria rocha encaixante da mineralização. Estas
dispersões podem ser primárias, quando ligadas a
fenômenos mineralizantes primários ou a formação
da própria rocha, ou secundárias, quando produzidas
por alterações superficiais de minerais, por erosão de
um veio, por transporte através de um curso de água,
etc. Entre as dispersões primárias, as mais frequentes
são aquelas envolvidas em alteração hidrotermal das

A seção de correlação entre furos da região
de Morungava, expressa na Figura 63, mostra que
os sills encontram-se recobertos por um pacote
de sedimentos Cenozóico que variam entre 100
a 200 metros de espessura, e que se concentram
preferencialmente na Formação Rio Bonito. As
espessuras são pouco espessas, variando na casa dos
50 metros, apresentando variações litológicas dentro
de uma mesma área, possivelmente relacionada

Figura 63 - Perfil geológico mostrando a distribuição dos sill, normalmente intrusivos nos sedimentos da Formação Rio
bonito, e a cobertura dos sedimentos Tercio-Quaternários.
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Figura 64 - Perfil litoquímico mostrando o comportamento diferencial da composição dos sills da região de Lomba
Grande, onde termos ultramáficos intercalam-se a termos gabróicos, comportando-se como intrusões multifásicas.

encaixantes de filões mineralizados, já as dispersões
secundárias, são formadas essencialmente por
processos mecânicos, químicos ou bioquímicos.
Em geral, as faixas anômalas provocadas pela
dispersão, distribuem-se em uma área muito maior
do que a ocupada pela mineralização original. Sendo
assim, mineralizações podem ser reconhecidas com
maior facilidade, mesmo em áreas onde a rocha
mineralizada não está exposta, devido à cobertura
de mantos de intemperismo ou de terrenos mais
recentes.
Cursos de água que fluem sobre zonas
mineralizadas promovem intensa dispersão, de tal
modo que uma amostra caracteriza uma grande área,
situada a montante do ponto em que foi coletada.
O princípio de prospecção geoquímica em aluviões
é o mesmo da prospecção em amostras de águas
superficiais, no entanto aluviões apresentam algumas
vantagens práticas, tais como: teores mais elevados
na maioria dos elementos, maior independência
quanto a variações climáticas, as dosagens podem
ser realizadas após um longo tempo da coleta das
amostras, posterior utilização das amostras para o
reconhecimento de novos elementos e estudo de um
número muito maior de elementos. A sua principal
desvantagem é a característica heterogeneidade,
obrigando a realização de uma amostragem
cuidadosa.
Em função da diferença na capacidade
de absorção dos vários tipos de sedimento, é
importante que seja amostrada sistematicamente
a mesma fração, evitando assim que as anomalias
detectadas resultem de erros de amostragem.
Sendo o sedimento de corrente inversamente
proporcional a distância do transporte, e tendo as
argilas uma forte capacidade de absorção dos metais
contidos na solução aquosa, geralmente é a fração
com granulação inferior a 80 mesh que é recolhida.

Usualmente, 250 gramas de material são suficientes
para as determinações analíticas, entretanto, se o
sedimento do fundo tem areia associada, uma maior
quantidade deve ser coletada, já que no laboratório
somente a fração fina será usada para as dosagens.
6.3.2. Mapas e superfícies geoquímicas
Foram especializadas as informações dos
seguintes elementos: Cu-Ni-Co-Cr-Ti-V (Figura 65),
Pt-Pd-Au-Ag (Figura 66), Zn-Sc-Bi-Cd-P-As (Figura
67) e S-Ba-Mg (Figura 68). Os mapas geoquímicos
foram comparados ao mapa de isópaca da espessura
total dos sills da área, enquanto que as superfícies
geoquímicas resultantes foram comparadas ao mapa
de distribuição dos furos de sondagem.
A distribuição geográfica de algumas variáveis
analisadas para geoquímica de sedimento de
corrente é característica e apresenta um padrão
de anomalias similares em uma mesma área, tanto
quando observados isoladamente quanto em
conjunto. Quando realizado o somatório total dos
elementos calcófilos, litófilos e óxidos constatou-se
que este mesmo padrão de concentração anômala
se repete e quando comparado ao mapa de isópacas
das intrusivas, viu-se que esta área anômala não
corresponde a região de maior espessura dos sills,
diferente do que se esperava, e que no mapa de
distribuição dos furos de sondagem esta área é
representada pelos furos CA-96 e CA-92.
O processo e cruzamento das informações
obtidas levaram algumas considerações sobre
anomalias presentes como:
• É possível a delimitação das intrusivas
e correlacioná-las, uma vez que dados
litoquímicos marcam claramente as
distintas associações litológicas. A partir
dos dados de química de rocha podem-se

100

Metalogenia da Porção Sul da Bacia do Paraná

observar variações composicionais, onde a
presença de varias intrusões compõem um
pacote intrusivo de resposta identificável
geoquimicamente;
•

Nas correlações estratigráficas as intrusivas
concentram-se preferencialmente na
Formação Rio Bonito, possivelmente por
ser a Formação de maior heterogeneidade
litológica e por conter camadas de
carvão, de comportamento frágil e
reativo a intrusões de alta temperatura
representada pelas intrusivas máficoultramáficas. Estas camadas representam
um importante contaminante crustal
como fonte de enxofre, onde magmas
básicos quando em contato com estas
litologias, tornam-se reativos, podendo
complexar-se com seus sulfetos;

•

Além da Formação Rio Bonito as
intrusivas básicas ainda são encontradas
nas Formações Iratí e Estrada Nova
respectivamente, que por conseguinte
concentram camadas ricas em carbonatos
e folhelhos oleígenos, os quais também
podem ser fontes de enxofre;

•

A distribuição e associação das variáveis
analisadas nos mapas de superfícies
geoquímicas sugerem domínios de
concentrações anômalas para Cu, Co, Ni,
Cr, V, Fe, Zr, Y, Sr, e Mg, e quando cruzados
com os mapas de isopaca de espessura
total das intrusivas, deixa claro que a área
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anômala não corresponde a região de
maior espessura dos sills. A junção dos
dados de espessura e elementos anômalos
permite sugerir que o condicionante
das anomalias não é a espessura, mas
sim a sua composição geoquímica, já
que foram identificadas duas variações
composicionais para estas intrusivas, como
descritas no capítulo 2 deste relatório.
Assim fatores litoquímicos favorecem
essa diferenciação geoquímica, onde
parte dos magmas presentes na região
apresentam processos de contaminação
e fracionamento de elementos calcófilos,
provenientes de uma câmara magmática
profunda, fonte de picritos e meimechitos
mantélicos, ricos nestes elementos.
•

Para prosseguir em trabalhos de
prospecção e avaliação mineral sobre
esta região, o ideal seria começar por um
detalhamento das anomalias apontadas,
que nas seções geológicas equivalem
aos furos de sondagem CA-96 e CA-92,
assim como as porções picríticas dos
poços TG 62, TG 162, TG 114, TG 159 e
TG 160. Estes são domínios que valem a
pena serem avaliados nos trabalhos de
mapeamento geológico, acompanhados
de litogeoquímica e petrografia, visto
terem indicado indícios de um corpo,
se não mineralizado, com potencial de
concentração mineral em relação às áreas
adjacentes.

Figura 65 - Mapas geoquímicos de superfície para os elementos calcófilos - Cu, Ni, Co, para os óxidos Cr, Ti, V, e para os metálicos Pd, Pt, Au+Ag, analisados para sedimentos ativos de drenagem.
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Figura 66 - Mapas de superfície geoquímica mostrando o relevo e a extensão das anomalias para os elementos calcófilos - Cu, Ni, Co, para os óxidos Cr, Ti, V, analisados para sedimentos ativos de drenagem.
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Figura 67 - Mapas geoquímicos e de superfície para os elementos farejadores Zn, Sc, Bi, Cd, P, As, analisados para sedimentos ativos de drenagem.
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Figura 68 - Mapas de superfície geoquímica para os principais elementos farejadores, Zn, Sc, Bi, Cd, P, As, S, Ba e Mg, analisados para sedimentos ativos de drenagem.
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7 — COMENTÁRIOS GERAIS E CONCLUSÕES

A avaliação das 2073 análises geoquímicas
obtidas em sedimentos ativos de drenagem da Bacia
do Paraná teve como propósito a caracterização das
fontes de grandes anomalias geoquímicas regionais e
suas associações com o substrato geológico da Bacia.
Apesar de todas as amostras haverem sido coletadas
sobre áreas da Bacia, especialmente as cobertas pela
LIP Serra Geral, esse conjunto de resultados serviu de
referência para a seleção de área com características
diferenciadas para o magmatismo presente na área
do Projeto.
Um primeiro panorama geoquímico da matriz
de dados mostra a existência de uma clara distinção
na resposta geoquímica para quatro unidades
básicas de captação, individualizadas como as
frações vulcânicas básicas e ácidas da LIP; a área
contendo intrusões máfico-ultramáficas recobertas
por sedimentos Tercio-Quaternários e os sedimentos
da Bacia do Paraná que contem intrusivas.
A geoquímica de sedimentos ativos de
drenagem pode ser utilizada como técnica auxiliar
no mapeamento geológico de terrenos relacionados
a LIP Serra Geral, possibilitando o reconhecimento
de variações de comportamento geoquímico para
distintas associações composicionais.
A análise química multielementar, pela
quantidade de variáveis analíticas envolvidas e
com baixos limites de detecção, é fundamental
na caracterização litológica regional, servindo de
suporte ao mapeamento geológico.
A avaliação do conjunto de análises
geoquímicas obtidas demonstrou a presença de um
diversificado conjunto de áreas anômalas, tendo
o Cu como elemento principal, com afinidades
menores para elementos como o Fe, Ni, Cr, Ti,
V e Zn, independente da unidade básica à que
pertença na LIP Serra Geral, pois tanto na Formação
Paranapanema quanto na Formação Gramado esta
associação se mantém.
Na unidade básica Gramado (baixo-Ti) observase uma forte correlação positiva entre os teores de
Cu, Ni, Cr e Co, distribuída entre dois trends, onde
os teores mais elevados de Ni, Cr e Co se localizam
na borda sul da LIP, possivelmente relacionados
a presença de diques e sills com presença mais
significativa de clinopiroxênios (ricos em Ni e Cr) e
ocorrência subordinada de sulfeto de Cu-Ni e Cu-Co.
As Formações Paranapanema (alto-Ti) e
Gramado, também demonstram altos teores de
Cu, destacando-se que os elementos calcófilos

correlacionáveis a este como o Fe, Ti, V e Zn, e
que estes teores concentram-se na porção norte
do estado, apresentando os valores de médias e
medianas mais elevados para a unidade.
A afinidade do Cu com o Cr na unidade
Paranapanema não pode ser desprezada, pois mesmo
sendo considerada moderada pelo coeficiente de
Pearson (0,55) ainda é significativa, além disso, o Cr
possui forte correlação com Fe e Ni e moderada com
V. Esse fato induz ao fato de que Co e Cr podem estar
relacionados, em alguns casos, com a associação CuFe-Ni-Ti-V-Zn.
O vanádio possui importância geoquímica
significativa na unidade básica Paranapanema, pois
é o elemento com melhor afinidade com o Cu, Fe,
Ti e Zn, sendo essas correlações consideradas como
“muito fortes” pelo cálculo do coeficiente de Pearson.
Por outro lado o V possui correlação fraca com Co e
moderada com o Cr. Essas características mostram
que as anomalias de Cu, na unidade Paranapanema,
fazem parte de uma associação geoquímica de
característica predominantemente litófila, ou seja, o
Cu é, em sua maioria, magmático e sua gênese ou
concentração aparentemente não possui origem
associada à contaminação por enxofre crustal.
As unidades de lavas básicas das Formações
Gramado (baixo-Ti) e Paranapanema (alto-Ti)
apresentam uma clara delimitação geoquímica com
as intrusivas de Lomba Grande e com os sedimentos
Gondwânicos da Bacia, apresentando uma assinatura
característica, enquanto as intrusões máficasultramáficas apresentam os maiores valores para Ni e
Cr, os basaltos são enriquecidos em V, enquanto que
os sedimentos encaixantes de diques e sills possuem
teores intermediários de Cr, Ni e V (Figura 69).
O teor de Cu também distingue as assinaturas
dos basaltos da unidade Gramado e Paranapanema,
diferenciando ainda das intrusões de Lomba
Grande. As razões Cr/Cu e Ni/Cu são superiores nos
sedimentos das intrusões ultramáficas, enquanto
que os teores de V nos sedimentos provenientes dos
basaltos são consideravelmente superiores.
Na Formação Gramado a associação
geoquímica Cu-Fe-Ni-Ti-V-Zn (± Cr) se mantém, como
na Formação Paranapanema. A diferença é a forte
afinidade de Cu, Fe, Ni e V com o Co. Adotando a
hipótese de Arioli (2008), na qual a magnetita seria a
principal reserva de Cr, Cu, Ni, Ti e V nos basaltos da
LIP Serra Geral, o Co poderia também estar associado
aos grãos de magnetita.
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Figura 69 - Gráficos Ni (ppm) x V (ppm) e Cr (ppm) x V (ppm). Em cinza escuro, o campo com a assinatura geoquímica
da intrusão máfica-ultramáfica, baseada na resposta das amostras do Complexo Básico Lomba Grande. Em cinza a
assinatura dos basaltos da unidade Gramado. Em cinza claro, a assinatura de diques e sills da borda sul da Bacia do
Paraná.

As fortes correlações entre Co, Mn e Ba devem
estar relacionadas com a captura do Co e do Ba pelo
óxido de Mn em ambiente secundário (O.A.B Licht
2001; Wildner et al. 2006).
Os processos metalogenéticos envolvendo
mineralizações de metais como Cu, Ag, Au e Hg
em províncias basálticas continentais consistem
basicamente em depósitos de sulfetos maciços, como
nos depósitos de Norils’k-Talnakh (Rússia), Emeishan
(China) ou Voisey’s Bay (Canadá), (Song et al. 2006;
Lightfood et al. 1994; Lightfood and Naldrett, 1999;
Ryabov et al. 2014) e depósitos em óxidos e sulfetos
disseminados; como em Skaergaard (Groenlândia)
(Nielsen and Brooks, 1995 - 2005; Momme et al.
2002; Arioli, 2008).
Na LIP Serra Geral o enriquecimento
supergênico de Cu-Au-Ag por eventos hidrotermais,
é o principal modelo de processo metalogenético
proposto, baseado em ocorrências destes elementos
estudadas por Pinto et al. 2011 – 2016; Baggio et al.,
2012, 2014 e Arena et al. 2014.

O baixo teor de S na LIP Serra Geral, analisado
tanto em sedimento (Licht et al. 2006), como em
rocha total (Romanini & Albuquerque, 2001),
evidenciam que não houve contaminação crustal
significativa com fontes ricas em enxofre (pirita
em sedimentos carbonosos ou folhelhos oleígenos
da Bacia), e as ocorrências de sulfetos ainda são
localizadas e restritas aos sills (Renner, 2010).
O levantamento geoquímico regional,
associado a detalhamentos de áreas selecionadas,
propiciaram a identificação de algumas intrusões
com contaminações de enxofre, as quais levam à
presença de sulfeto como calcopirita com lamelas
de bornita, pentlandita com elevados teores de Co,
substituindo Fe e Ni, talnakhita e bornita.
Valores de δ34S (4-7‰) obtidos são
compatíveis com zonas estéreis de depósitos
relacionados a LIP's com assimilação de S crustal,
reforçando que o ponto de maior concentração de
metais da região de Lomba Grande, indicado como
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um dos principais alvos, onde depósitos de sulfetos
magmáticos ainda poderão ser encontrados.
A associação Cu-Fe-Ni-Ti-V-Zn (± Cr-Co) na
Formação Paranapanema é evidente e indica que
os altos teores de Cu podem estar associados
diretamente com os derrames basálticos, sem
nenhuma evidência de concentração por sulfetos.
A hipótese de que as concentrações de metais (CrCu-Ni-Ti-V) na LIP Serra Geral ocorrem nos grãos
de magnetitas, sugerida por Arioli (2008), em
comparação com o depósito de Skaergaard, é o
modelo mais adequado para a situação. Pinto et
al. (2011) relacionam a ocorrência de cobre nativo
na região de Vista Alegre (cerca de 50 km a NE de
Braga), norte do Rio Grande do Sul, com a alteração
de minerais opacos e clinopiroxênios, por fluidos
hidrotermais, propondo que esses minerais são as
reservas de Cu nos basaltos da região.
As determinações dos valores anômalos e
de background em análises de sedimentos ativos
de drenagens na LIP Serra Geral possibilitaram a
identificação de áreas potenciais para depósitos de
Cu-Ni (EGP) e evidenciaram a existência de alvos
anômalos para paragêneses do tipo Cu-Fe-Ni-Zn (±
Cr-Co); Cr-Ti-V (Pt-Pd-Au-Hg), associadas a zonas com
baixos teores de S, as quais estão expressas no Mapa
Síntese de Anomalias Geoquímicas da LIP Serra Geral
anexo à este relatório.
Os resultados obtidos durante o projeto
corroboram concentrações de elementos metálicos
na forma de óxidos (magnetita, ilmenita, cromita),
enquanto a presença de cobre nativo e cuprita,
paládio (>>Pt), ouro (+Ag) e mercúrio nativo, podem
ser explicadas pelo enriquecimento supergênico de
origem hidrotermal.
A compreensão das correlações geoquímicas
entre Cu+Ni+Co, Cr+Ti+V e Pt+Pd+Au+Ag, é
fundamental para a definição do potencial mineral
dos alvos estudados e do modelo de processo
mineralizador desses metais.
Os baixos ou inexistentes teores de S nas
amostras de sedimentos ativos de drenagens,
o comportamento litófilo do Cu, a presença de
oxidados de Cu e as associações com Pt+Pd (Au+Ag),
mantem válida a hipótese de concentração de metais
em óxidos (magnetita) proposta por Arioli 2008 e
Pinto et al. (2011), na qual comparam a LIP Serra
Geral com a província vulcânica do Atlântico Norte
(depósito de Skaergaard).
Na região de Braga ocorrem duas anomalias
(>482 ppm Cu, máximo de 655 ppm Cu), uma amostra

no intervalo dos outliers altos (368 a 482 ppm Cu) e
três amostras no intervalo entre o 3º quartil e outlier
alto (275 a 368 ppm Cu), o que condiz com a situação
da hipótese da concentração do Cu nos minerais de
um ou mais derrames de basalto. As ocorrências de
teores de Cu acima do valor de outlier alto em uma
rede de drenagem e outra anômala coletada no Rio
Turvo evidenciam que não há uma concentração de
Cu restrita, mas sim sugerem uma disseminação nos
derrames basálticos.
A potencialidade para uma mineralização
de Cr, até o momento, concentra-se nas intrusivas
máfico-ultramáficas de Lomba Grande, região de
Morungava, próxima a Porto Alegre.
Apesar da grande quantidade de valores
menores que o limite de detecção, os teores elevados
de ouro encontram-se agrupados na região de Caxias
do Sul, segundo uma direção geral SE-NW entre as
localidades de Nova Pádua e Caravaggio, com um
conjunto de amostras com teores que variam entre
21,3 a 2262 ppb de Au, acompanhado pela presença
de Ag com teores de 442 a 1405 ppb. Este fato
é digno de nota somando-se a presença de uma
única amostra de concentrado de bateia onde foi
observada a presença de ouro, com a identificação
de uma única partícula do metal.
O estudo dos concentrados de bateia e
petrografia dos basaltos auxiliou para definir qual
processo metalogenético concentrou alguns dos
elementos encontrados nos sedimentos ativos de
drenagens.
A análise de componentes principais, realizada
com os resultados analíticos de sedimentos ativos
de drenagem, as análises mineralométricas, a
identificação de fases sulfetadas e de óxidos, a
presença de contaminantes, os agrupamentos
de variáveis analíticas que encontram explicação
com os dados de geologia, ainda não encontram
uma correlação clara ou explicação conclusiva nos
resultados obtidos pela geologia. Entretanto, mesmo
em um levantamento geoquímico regional como
este, a identificação de anomalias e de elementos
farejadores indicadores da potencialidade de
mineralizações parecem evidentes. Acreditamos,
assim, como recomendável que metodologias como
estas sejam aplicadas em áreas de maior detalhe e
projetos semelhantes, pois variações subv tis e de
difícil identificação em campo, ficam caracterizadas
e podem servir de importante referencial e suporte
para avaliar as potencialidades da LIP Serra Geral.
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Nº 74 - Área BA-03 Jacobina Norte - Bahia, 2000.
Nº 75 - Área MG-04 Serro - Minas Gerais, 2000.
Nº 76 - Área BA-02 Itapicuru Sul - Bahia, 2000.
Nº 77 - Área MG-03 Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, 2000.
Nº 78 - Área MG-05 Itabira - Minas Gerais, 2000.
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Nº 80 - Área BA-14 Correntina - Bahia, 2000.
Nº 81 - Área BA-12 Boquira Sul - Bahia, 2000
Nº 82 - Área BA-13 Gentio do Ouro - Bahia, 2000.
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Nº 85 - Área MT-04 Jauru/Barra dos Bugres - Mato Grosso, 2000.
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Nº 08 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea
Ibaré Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 09 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea
Caçapava doSul - Rio Grande do Sul, 2000.
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Passo do Salsinho - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 11 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea
Marmeleiro - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 12 - Map of Gold Production and Reserves of Brazil (1:7.000.000 Scale), 2000
Nº 13 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea
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Nº 14 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea
Passo do Ivo - Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 15 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea
Batovi – Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 16 - Projeto Metalogenia da Província Aurífera Juruena-Teles Pires, Mato Grosso – Goiânia, 2008.
Nº 17 - Metalogenia do Distrito Aurífero do Rio Juma, Nova Aripuanã, Manaus, 2010.
SÉRIE INSUMOS MINERAIS PARA AGRICULTURA
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Nº 02 - Fosfato da Serra da Bodoquena - Mato Grosso do Sul, 2000.
Nº 03 - Estudo do Mercado de Calcário para Fins Agrícolas no Estado de Pernambuco, 2000.
Nº 04 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados de Pernambuco,
Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 05 - Estudo dos Níveis de Necessidade de Calcário nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e
Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 06 - Síntese das Necessidades de Calcário para os Solos dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 07 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais de Rondônia, 2001.
Nº 08 - Mapas de Insumos Minerais para Agricultura nos Estados de Amazonas e Roraima, 2001.
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Nº 10 - Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados do Pará e Amapá, 2001.
Nº 11 - Síntese dos Jazimentos, Áreas Potenciais e Mercado de Insumos Minerais para Agricultura no
Estado da Bahia, 2001.
Nº 12 - Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato
Grosso, 2008.
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, Salvador, 2011.
Nº 14 - Projeto Fosfato Brasil – Estado de Mato Grosso – Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra,
2011.
Nº 15 - Projeto Mineralizações Associadas à Plataforma Bambuí no Sudeste do Estado do Tocantins
(TO) – Goiânia, 2012.
Nº 16 – Rochas Carbonáticas do Estado de Rondônia, Porto Velho, 2015.
Nº 17 – Projeto Fosfato Brasil – Parte II, Salvador, 2016.
Nº 18 – Geoquímica Orientativa para Pesquisa de Fosfato no Brasil, Salvador, 2016.
Nº 19 – Projeto Fosfato Brasil – Parte III - Bacia dos Parecis, Manaus, 2017.
Nº 20 – Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil – Fase III: Bacia Sergipe-Alagoas, Sub-bacia
Sergipe, Recife, 2017.
Nº 21 – Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil – Fase III: Centro-leste de Santa Catarina, Área
Brusque, Salvador, 2017.
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SÉRIE PEDRAS PRECIOSAS
Nº 01 - Mapa Gemológico da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 1997.
Nº 02 - Mapa Gemológico da Região Lajeado/Soledade/Salto do Jacuí - Rio Grande do Sul, 1998
Nº 03 - Mapa Gemológico da Região de Ametista do Sul - Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 04 - Recursos Gemológicos dos Estados do Piauí e Maranhão, 1998.
Nº 05 - Mapa Gemológico do Estado do Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 06 - Mapa Gemológico do Estado de Santa Catarina, 2000.
Nº 07 - Aspectos da Geologia dos Pólos Diamantíferos de Rondônia e Mato Grosso – O Fórum de
Juína – Projeto Diamante, Goiânia, 2010.
Nº 08 - Projeto Avaliação dos Depósitos de Opalas de Pedro II – Estado do Piauí, Teresina, 2015.
Nº 09 - Aluviões Diamantíferos da Foz dos Rios Jequitinhonha e Pardo - Fase I – Estado da Bahia,
Salvador, 2015.
SÉRIE OPORTUNIDADES MINERAIS – EXAME ATUALIZADO DE PROJETO
Nº 01 - Níquel de Santa Fé - Estado de Goiás, 2000.
Nº 02 - Níquel do Morro do Engenho - Estado de Goiás, 2000.
Nº 03 - Cobre de Bom Jardim - Estado de Goiás, 2000.
Nº 04 - Ouro no Vale do Ribeira - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 05 - Chumbo de Nova Redenção - Estado da Bahia, 2001.
Nº 06 - Turfa de Caçapava - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 08 - Ouro de Natividade - Estado do Tocantins, 2000.
Nº 09 - Gipsita do Rio Cupari - Estado do Pará, 2001.
Nº 10 - Zinco, Chumbo e Cobre de Palmeirópolis - Estado de Tocantins, 2000.
Nº 11 - Fosfato de Miriri - Estados de Pernambuco e Paraíba, 2001.
Nº 12 - Turfa da Região de Itapuã - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 13 - Turfa de Águas Claras - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 14 - Turfa nos Estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 15 - Nióbio de Uaupés - Estado do Amazonas, 1997.
Nº 16 - Diamante do Rio Maú - Estado da Roraima, 1997.
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SÉRIE RECURSOS MINERAIS MARINHOS
Nº 01 – Potencialidade dos Granulados Marinhos da Plataforma Continental Leste do Ceará – Recife, 2007.
SÉRIE ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS
Nº 01 – Projeto Materiais de Construção na Área Manacapuru-Iranduba-Manaus-Careiro
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Nº 04 – Projeto Rochas Ornamentais de Roraima – Manaus, 2009.
Nº 05 – Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno – Porto Velho, 2010.
Nº 06 – Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia – Goiânia, 2010.
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Nº 13 – Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana –
Salvador, 2015.
Nº 14 – Projeto Materiais de Construção da Região de Marabá e Eldorado dos Carajás – Belém, 2015.
Nº 15 – Panorama do Setor de Rochas Ornamentais do Estado de Rondônia – Porto Velho, 2015
Nº 16 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Goiânia – Goiânia, 2015
Nº 17 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Porto Alegre – Porto Alegre, 2016
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Nº 05 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante – MG, Brasília,2015.
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SP-PR, São Paulo, 2017.
SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS
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ANEXO 01

MAPA SÍNTESE DE ANOMALIAS GEOQUÍMICAS DA
LIP SERRA GERAL
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