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APRESENTAÇÃO

O   momento atual da economia global tem imposto profundas mudanças nas empresas e instituições 
governamentais. No caso da mineração, há uma forte competitividade por orçamentos, o que leva à 

priorização de projetos em fase mais avançada em detrimento de programas exploratórios. Os países com 
maior nível de conhecimento geológico, geofísico e geoquímico e que disponibilizam mapas e bancos de 
dados organizados levam vantagem na atratividade de investimentos realizados por mineradoras nacionais 
e internacionais de qualquer porte. Com base nessa premissa, o Ministério de Minas e Energia e a Secreta-
ria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, por meio do Serviço Geológico do Brasil/CPRM, tem 
a satisfação de disponibilizar à comunidade geocientífica, empresários do setor mineral e à sociedade em 
geral, os resultados obtidos pelo projeto “Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIMs) - Vale do Ribeira" 
produto "Geologia e Recursos Minerais da Bacia de Castro (PR)”. 

Este é um empreendimento financiado pelo PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PACII - 
MME00970) do governo federal, dentro da ação AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL, que integra 
o Programa GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL. Esta ação consiste em um conjunto de 
projetos que visam estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira, com foco adicional no suprimento de 
matérias primas essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura e do agronegócio no Brasil. O projeto foi 
executado pela Gerência de Geologia e Recursos Minerais da Superintendência Regional de São Paulo, com 
supervisão nacional da Divisão de Geologia Econômica – DIGECO e coordenação geral do Departamento de 
Recursos Minerais – DEREM.

O produto “Geologia e Recursos Minerais da Bacia de Castro (PR)” abrange uma área de 3500 km2, no 
estado do Paraná, onde são reconhecidos depósitos de ouro, além de indícios de prata, cobre, zinco e urânio. 
O projeto envolveu estudos temáticos de geologia básica e geologia econômica com uso de técnicas geofísicas 
e laboratoriais avançadas.

Com o produto aqui disponibilizado o Serviço Geológico do Brasil cumpre seu papel de induzir o desenvol-
vimento socioeconômico regional e setorial por meio da atualização do conhecimento geológico e dos recur-
sos minerais do Brasil, contribuindo com a identificação de áreas prioritárias para investimentos em pesquisa 
mineral, diminuindo o risco do investidor. Os resultados, integrados em Sistema de Informações Geográficas 
(SIG), estão disponíveis no banco de dados corporativo da CPRM (http://geosgb.cprm.gov.br).

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

José Leonardo Silva Andriotti
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

A Bacia de Castro é uma unidade tectônica situada na borda oeste da Faixa Ribeira Meridional, composta 
por rochas vulcânicas (intermediárias a ácidas), piroclásticas e sedimentares do Grupo Castro. A região é 
conhecida pela ocorrência de mineralizações auríferas, hospedadas em veios de quartzo de origem epitermal. 
Os estudos compreenderam o mapeamento geológico da bacia e adjacências, com foco no detalhamento de 
alvos mineralizados, na prospecção geoquímica de superfície, no estudo geológico-geofísico e em análises 
diversas. Os dados coletados em campo possibilitaram, em conjunto com a análise dos dados aerogeofí-
sicos, de sensoriamento remoto, petrográficos, geocronológicos, litogeoquímicos, de espectroscopia de 
reflectância mineral, e de trabalhos anteriores, uma evolução significativa do conhecimento geológico e das 
mineralizações associadas. São sugeridas modificações na estratigrafia do Grupo Castro e a subdivisão das 
unidades em formações, além da inserção de três novas formações na coluna estratigráfica: (i) Piraí-Mirim 
(fácies conglomerática de topo); (ii) Espalha Brasa (fácies conglomerática de base); e (iii) Aparição (fácies 
piroclástica-epiclástica de transição entre os vulcanismos intermediário e ácido). Geocronologia U-Pb em 
zircão revelou ao menos dois eventos vulcânicos distintos (Formação Tronco, na base, e Tirania, no topo), 
com intervalo mínimo de  6 Ma entre eles, e a duração do vulcanismo ácido até o Cambriano (533 ± 5 Ma). 
Os tipos e estilos de alterações hidrotermais observados revelam halos de alteração hidrotermal e assem-
bleias minerais consistentes com a classe dos depósitos epitermais de baixa sulfetação. A principal zona 
de alteração observada é argílica, composta predominantemente pela mistura ilita-esmectita, e por zonas 
de alteração com esmectita, ilita e sericita (mica branca). Esses dados indicam intervalo de temperaturas 
entre 160oC e 250o C para cristalização desses minerais, coincidindo, em parte, com o intervalo considerado 
favorável à deposição do minério nos ambientes epitermais. A Formação Aparição representa o principal 
vetor de alteração ilítica-sericítica, constituindo um ótimo guia para o mapeamento das zonas silicificadas 
e, possivelmente, mineralizadas em ouro. Foi possível estabelecer uma correlação dessas zonas com ao 
menos dois tipos de estruturas: (1) veios de quartzo com calcedônia, óxidos de ferro e sulfetos, associados 
a falhas, veios e vênulas, correlacionados a evento hidrotermal; e (2) camadas estratiformes com esferulitos 
e lithophysae preenchidas por quartzo, calcedônia e ágata, associadas à base de derrames riolíticos, corre-
lacionados a processos sinvulcânicos. Observou-se que os halos de alteração hidrotermal que envelopam 
a zona mineralizada, hierarquizados do proximal ao distal, são compostos pelas zonas: (a) quartzo-adulária, 
(b) sericita, (c) ilita-sericita, (d) ilita-esmectita, (e) propilítica. Foram delimitadas cinco áreas favoráveis para 
ocorrência de mineralizações auríferas, baseadas na presença de veios e zonas silicificadas e/ou sulfetadas 
com halos de alteração ilítica-sericítica e associadas às anomalias auríferas geoquímicas e anomalias geofísicas 
(altos valores da razão eU/eTh e do parâmetro F). Definiu-se que as principais rotas de migração de fluidos 
mineralizantes são as falhas de direção geral NE-SW. O modelo conceitual dos tipos de alteração hidrotermal 
e mineralizações associadas gerado para a área sugere que a associação mineral esmectita-ilita, presente 
nos halos de alteração hidrotermal, está associada a um nível erosivo mais raso e que os veios mineralizados 
encontrados até os dias atuais estão em zona de minério de baixo teor. A ocorrência de halos de alteração 
com a presença dos minerais ilita e sericita, associados às zonas de sílica com ouro, indicam zonas de maior 
temperatura e profundidade, as quais são adequadas para deposição de minério de alto teor. Por fim, conclui-se 
que a área possui potencial para ocorrência de depósitos de Au-Ag epitermais de baixa sulfetação. Ademais, 
o modelo metalogenético e geotectônico proposto para área (bacia tipo rifte), associado ao magmatismo 
alcalino e possivelmente bimodal observado nas rochas vulcânicas, e às ocorrências de minerais de cobre, 
zinco e urânio, sugerem um sistema mineral de maior profundidade crustal e enobrecem o potencial da área.



ABSTRACT

The Castro Basin is a tectonic unit located on the west edge of the Southern Ribeira Belt and comprises 
volcanic (intermediary to acid), pyroclastic and sedimentary rocks, assembled in the Castro Group. The area 
is known for having gold occurrences hosted in epithermal quartz veins. This reaseach focused on geological 
mapping, detailed studies on the mineral targets, surface geochemical prospecting, geophysical-geological 
integration and other analyses. The collected field data together with remote sensing, aerogeophysical, 
petrographic, geochronological, lithogeochemical and spectrometry data allowed considerable evolution of 
the understanding of the geological setting and its associated mineralization.  We propose changes in the 
stratigraphy of the Castro Group and the subdivion of its units in Formations, besides three new Formations:  (i) 
Piraí-Mirim (younger conglomerate unity); Espalha Brasa (older conglomerate unit); (iii) Aparição (pyroclastic-
epiclastic unit, between the intermediary and acid volcanism). Zircon U-Pb ages of the two volcanic members, 
Tronco (intermediary) at the base, and Tirania (acid) at the top show a minimum interval of 6 Ma between 
the episodes, with an active acid volcanism until the early Cambrian (533 ± 5 Ma).  The styles and types of 
hydrothermal alteration observed show alteration halos and mineral assemblages related to class of low-
sulfidation epithermal deposits. The main alteration zone is argillic, composed mainly by the illite-smectite 
mixture, and by smectite, illite and sericite (white mica) zones. These data imply a temperature range between 
160°C to 260°C for the crystallisation of these minerals. The Aparição Formation is the main vector of the ilitic-
sericitic alteration and represents a useful guide for mapping silicified zones with possible gold mineralization. 
Two set of structures are related to these zones: (1) quartz veins with chalcedony, iron oxides and sulfides, 
related to faults, veins and venules associated with the hydrothermal event; (2) stratiform layers with spherules 
and lithophysae infilling by quartz, chalcedony and agate, occurring at the base of the flood rhyolites and 
associated with sin-volcanic processes. The hydrothermal alteration halos, recognized around the mineralization 
zone are composed by the following domains, from center to the border: (a) quartz-adularia, (b) sericite, (c) 
illite-sericite, (d) illite-smectite, (e) propilitic. Five favourable areas for gold mineralization were proposed 
based on the correlation of veins, silicified and sulfide zones with alteration halo of illite-sericite, geochemical 
gold anomaly and geophysical anomaly (high values of the eU/eTh ratio and F parameter). Structural data 
indicate the main route for the migration of the mineralization fluids as the NE-SW strike faults. The conceptual 
model for the hydrothermal alteration types and associated mineralization for the studied area suggests that 
the mineral assemblage of smectite-illite is related to a shallower erosive level, and the mineralized veins 
found up to this day are in zones of low-grade ore. The occurrence of alteration halos with illite and sericite, 
associated with the silicified zones with gold, indicate higher temperature and depth, which is suitable for the 
deposition of high-grade ore. Finally, it is concluded that the area shows potential for other occurrences of 
low-sulfidation epithermal Au-Ag deposits. Moreover, the proposed metallogenic and geotectonic (rift-basin) 
models, associated with the bimodal and alkaline magmatism, and the presence of copper, lead and uranium 
minerals, imply a deeper crust mineral system and enhances the area potential for ore deposits.
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A área Castro é parte integrante do projeto Áreas 
de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Vale do Ribeira, 
desenvolvido na Gerência de Geologia e Recursos Mine-
rais da Superintendência Regional de São Paulo (GEREMI/
SUREG-SP). O projeto está inserido no âmbito do “Pro-
grama Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e 
da Transformação Mineral” e integra o empreendimento 
“Definição de Blocos para Licitação nas ARIM’s”, vincu-
lado à Diretoria de Geologia e Recursos Minerais (DGM).  

A área engloba a região geográfica das folhas 
SG-22-X-A-V-2 (Colonia Iapó), SG-22-X-A-V-4 (Castro) 
SG-22-X-A-VI-1 (Piraí do Sul) e SG-22-X-A-VI-3 (Abapã), 
SG-22-X-A-II-4-SE (Ventania) e SG-22-X-A-III-3-SO (Joa-
quim Murtinho), totalizando 3.500 km². Entretanto, os 
estudos realizados e resultados apresentados neste 
informe focam somente a área das rochas da Bacia de 
Castro, cuja superfície aflorante é de aproximadamente 
860 km2 (Figura 1.1). 

A Bacia de Castro está localizada na região central do 
Estado do Paraná e engloba os municípios de Castro, Piraí 
do Sul e Tibagi. O acesso a área é feito, principalmente 
por meio de estradas não pavimentadas, partindo das 
cidades de Castro-PR ou Piraí do Sul-PR. As rodovias 
PR-151, PR-340 e PR-090 são os principais acessos pavi-
mentados da área (Figura 1.1).

A área foi definida como alvo do Projeto ARIM Vale 
do Ribeira devido ao potencial mineral. A região desperta 
interesse, principalmente pela ocorrência de minera-
lizações auríferas de ambiente epitermal. A carência 
de cartografia geológica integrada e atualizada, cuja 
base geológica compilada é do ano de 1966 (Projeto 
Carta da Comissão Geológica do Paraná) e o incipiente 
conhecimento geológico da área também motivaram os 
trabalhos no local. 

A Bacia de Castro é conhecida desde a década de 
1930 pela ocorrência de ferro (LEONARDOS, 1938). Traba-
lhos de mapeamento geológico e prospecção geoquímica 

durante as décadas de 1970 e 1980 identificaram as pri-
meiras ocorrências de ouro em veios e zonas silicificadas 
(ARIOLI e MORENTON, 1982). As companhias MINEROPAR 
e DOCEGEO investigaram a área em busca do metal e 
identificaram pelos pelo menos dez alvos com potencial 
para ocorrência de mineralizações auríferas (SEOANE, 
1999). Em 1999, a MINEROPAR calculou a primeira reseva 
aurífera da área (Depósito Torre), com 1,74 t de ouro 
contido a 0,2 g/t (PIEKARZ e LIMA, 1999).  Para ouro, a 
bacia apresentaria um potencial de 125-300 t de Au a 
0,5g/t (ABREU et al., 2013).

Com o objetivo de avançar no conhecimento geo-
lógico e metalogenético da área, a equipe da CPRM 
conduziu, entre janeiro de 2015 e junho de 2017, o mape-
amento geológico e o cadastramento das ocorrências 
minerais. Além do mapeamento de toda a bacia, os 
trabalhos focaram no detalhamento de possíveis alvos 
mineralizados, de modo que este relatório apresenta os 
resultados dos trabalhos de campo e escritório condu-
zidos neste período. 

Os estudos executados foram: (i) prospecção geo-
química de superfície com  coleta e análise química de 
amostras de sedimento de corrente e concentrado de 
bateia; (ii) estudo geológico-geofísico com base nos 
dados obtidos pelo levantamento aerogeofísico do pro-
jeto Paraná-Santa Catarina conduzido pela empresa em 
2011; (iii) estudos geológicos das rochas do Grupo Castro 
e suas encaixantes, cujos resultados contemplam dados 
estratigráficos, estruturais, petrográficos, litoquímicos, 
geocronológicos, além de mapas de alteração hidrotermal 
e zonas mineralizadas. 

A integração desses dados permitiu, além da publica-
ção do mapa geológico e de recursos minerais da bacia, 
gerar um mapa auxiliar de potencial metologenético, por 
meio da abordagem de mineral system (WYBORN et al., 
1994), indicando áreas favoráveis para ocorrência de 
mineralizações auríferas e de outros recursos metálicos.

1. INTRODUÇÃO
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Figura 1.1 - Localização geográfica e principais acessos à área. 
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2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E COLETA 
DE DADOS DE CAMPO

Esta etapa constituiu a compilação e análise de pro-
dutos cartográficos, levantamentos geofísicos, imagens 
de sensoriamento remoto, dados estruturais, pontos de 
descrição de afloramentos, amostras e lâminas de proje-
tos anteriores. Buscas em referências sobre os diferentes 
temas abordados foram feitas durante todo o projeto, 
com o intuito de encontrar em artigos, livros, teses, 
dissertações e relatórios a melhor maneira de conduzir 
este trabalho. Os trabalhos de campo para obtenção de 
dados geológicos foram executados seguindo as técni-
cas e metodologias padronizadas pelos departamentos 
de Geologia e Recursos Minerais da CPRM. Durante o 
período de execução, compreendido entre janeiro de 
2015 e dezembro de 2017, a equipe realizou cinco cam-
panhas de campo para o mapeamento geológico, sendo 
uma delas de reconhecimento regional. O quantitativo 
de afloramentos visitados e análises efetuadas durante 
este período é apresentado na Tabela 2.1, enquanto as 
respectivas localizações geográficas são observadas na 
Figura 2.1.

2.2. AEROGEOFÍSICA E SENSORIAMENTO REMOTO

Os dados aerogeofísicos disponíveis para a região 
são originados do projeto aerogeofísico Paraná-Santa 
Catarina (CPRM, 2011). Nesse projeto, as linhas de voo 
(LV) estão espaçadas em 500 m e apresentam direção 
N-S, já as linhas de controle (LC) estão espaçadas em 5 
km e apresentam direção E-W. A frequência de leitura 
dos dados foi, aproximadamente, de uma leitura a cada 

segundo para os dados gamaespectométricos (cerca de 
uma leitura a cada 75 m) e de dez leituras por segundo 
para os dados magnetométricos (cerca de uma leitura 
a cada 7,5 m), sendo a altura média de voo de 100 m 
com relação ao solo.

O processamento de dados tem por objetivo a gera-
ção de diferentes produtos sob a forma de grids, que são 
elaborados de acordo com a necessidade da utilização das 
informações aerogeofísicas. As dimensões destes grids 
obedecem as limitações que são estabelecidas através 
dos parâmetros do levantamento aéreo. Adotou-se como 
espaçamento na interpolação dos dados o valor de 125 
m, que corresponde a um quarto do espaçamento das 
LV. Na geração dos grids foi utilizado o software Oasis 
Montaj (Versão 9.1.3) da Geosoft.

Em seguida, foi realizada a fusão das imagens dos 
grids aerogeofísicos com o modelo Shuttle Radar Topo-
graphy Mission (SRTM) com pixel corrigido de 30 metros. 
Essa fusão foi realizada com a técnica HSV, que consiste 
em um sistema de cor representado por um espaço em 
forma de cone, constituído por suas três componentes: 
H é a tonalidade das cores, S é a saturação das cores e 
V é a intensidade das cores. A fusão de imagens tem o 
objetivo de explorar a informação espectral dos dados 
geofísicos e a informação topográfica da imagem SRTM, 
integrados em um único produto. Na geração das fusões 
foi utilizado o software ENVI (Versão 5.0) da Sulsoft.

Com o objetivo de complementar o mapa integrado, 
foram interpretadas imagens do sensor OLI, a bordo 
do satélite LANDSAT-8. As imagens de satélite Landsat 
foram processadas no software ENVI@ pelo Laboratório 
de Sensoriamento Remoto e Espectroscopia Óptica da 
Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica (DISEGE). 
Foram utlizadas as cenas de órbita 226 pontos 73, 74, 75 
e 76 e órbita 227 pontos 73, 74 e 75, obtidas no site do 
United States Geological Survey Eath Resources Obser-
vation and Science Center (EROS).

2.3. PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA 

A prospecção geoquímica foi realizada em toda a 
área do Projeto ARIM e seguiu a metodologia utilizada 
pela Divisão de Geoquímica (DIGEOQ) em levantamen-
tos geoquímicos na escala 1:100.000 (CPRM, 2010). 
Neste levantamento foram realizadas amostragem de 
sedimento ativo de corrente e concentrado de bateia 
em bacias de drengem que representam uma área de 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Tabela 2.1 -  Quadro geral de produção na área-alvo Bacia 
de Castro

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Afloramentos descritos 430

Análises petrográficas 103

Análises espectroradiométricas 85

Análises litoquímicas 70

Análises geocronológicas 6
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Figura 2.1 -  Mapa da área Castro com imagem SRTM ao fundo e a localização geográfica dos afloramentos descritos e análises 
realizadas. Os valores entre parênteses representam o quantitativo analisado. 
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captação (densidade amostral) entre 10 e 20 km². As 
amostras coletadas foram preparadas e analisadas pelo 
laboratório SGS-GEOSOL. Na preparação das amostras 
de sedimento de corrente, o seguinte procedimento 
foi adotado: secagem da amostra, peneiramento para 
separação da fração fina (inferior a 80 mesh ou 0,177 
mm), quarteamento de uma alíquota para digestão par-
cial (água régia) e análise de 54 elementos químicos 
por meio de ICP-MS e ICP-OES e de outra alíquota para 
análise de Au, Pt e Pd por fire assay por meio de ICP-OES. 
Nos concentrados de minerais pesados foi realizada a 
análise mineralógica (identificação semi-quantitativa 
dos minerais). A apresentação dos resultados (mapas 
geoquímicos) foi feita com o recorte da área-alvo de 
interesse (Castro), cuja área compreende 207 amostras 
de sedimento de corrente e 202 amostras de concen-
trados bateia. Nesta área (Figura 2.1), as coletas foram 
realizadas nas folhas 1:100.00 Jaguariaíva, Castro e Piraí 
do Sul. A folha Curiuva, que também integra a área do 
projeto não foi amostrada.

A análise estatística dos dados foi realizada com o 
conjunto total de dados geoquímicos do projeto ARIM 
Vale do Ribeira. Esse conjunto compreende cerca de 

2225 amostras de sedimento de corrente, provenientes 
da compilação de diversos levantamentos geoquímicos 
anteriores, além dos resultados obtidos no âmbito do 
atual levantamento. O tratamento estatístico com o maior 
número de dados tem por objetivo avaliar a distribuição 
geoquímica regional e identificar possíveis anomalias 
locais. A análise estatística univariada iniciou-se com a 
análise descritiva de estimadores estatísticos (média, 
desvio padrão, variância, mediana, quartis e intervalo 
interquartil), análise de gráficos box-plot, histogramas e 
tabela de percentis, com o objetivo de avaliar a   distri-
buição de cada elemento. A definição das cinco classes 
estatísticas apresentadas nos mapas geoquímicos uniele-
mentares foram baseadas na análise de gráficos box-plots 
(CARRANZA, 2009), conforme sistemática descrita em 
SILVA et al. (2019).

2.4. ANÁLISES PETROGRÁFICAS

Foram confeccionadas 103 lâminas petrográficas 
no laboratório de laminação da Litoteca de Araraquara 
(pertencente à Superintendência Regional de São Paulo) 
e no laboratório de laminação da Superintendência 

Figura 2.2 - Mapa dos pontos de coleta de sedimento de corrente e de suas respectivas bacias (área sombreada), junto com a 
nomenclatura de divisão de folhas 1:100.000. 
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Regional de Salvador. A descrição foi efetuada pelos 
geólogos do projeto no laboratório de microscopia da 
Superintendência Regional de São Paulo, utilizando o 
microscópio petrográfico Olympus BX51 com câmera 
Infinity 1 acoplada.

2.5. ANÁLISES GEOCRONOLÓGICAS

Seis amostras foram analisadas pelo metodo U-Pb 
em zircões por LA-ICP-MS (Laser Ablation - Inductively 
Coupled Plasma - Mass Spectrometry), no laboratório da 
Universidade de Brasília. Os procedimentos analíticos 
para essa técnica estão descritos em Bühn et al. (2009). 
A preparação das amostras (moagem e separação de 
zircões) foi realizada nos laboratórios da Universidade 
Federal de Ouro Peto e da Superintendencia Regional 
de Porto Alegre da CPRM.

2.6. ANÁLISES LITOQUÍMICAS

Setenta amostras de rochas foram preparadas e 
analisadas pelo laboratório SGS-GEOSOL para a deter-
minação das concentrações dos elementos óxidos maio-
res, traços, terras raras e preciosos. Foram utilizados 
os seguintes métodos: (i) separação de alíquota para 
análise (método PREP102E), com a secagem, britagem 
a 3 mm, quarteamento e pulverização da amostra de 
rocha; (ii) decomposição total de rocha através de fusão 
em máquina automática com tetraborato de lítio (método 
XRF97C), com leitura em espectrofotômetro de raios-X; 
(iii) decomposição total de rocha através de fusão em 
mufla de borato de lítio e dissolução com solução ácida 
(método IMS95A), com leitura  em  ICP-AES (Inductively 
Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry) e ICP-
-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry); (iv) 
decomposição parcial de rocha através de digestão em 
solução multi-ácida (método ICM40B), com leitura em 
ICP-MS; e (v) decomposição total das amostras através de 
fusão, copelação e digestão ácida (método FAI515), com 
leitura em ICP-AES. A descrição detalhada dos métodos 

de preparação e análise utilizados estão no guia Rock To 
Results (SGS, 2015). 

Todas as amostras foram analisadas para obtenção 
dos elementos maiores na forma de óxidos e traços. Para 
caracterização das rochas que compõem as unidades 
ígneas (Granitos Alasquíticos, Formação Tronco e For-
mação Tirania), vinte e nove amostras foram analisadas 
para obtenção de Elementos Terras Raras (ETRs) leves e 
pesados. Para esta finalidade, a amostragem de campo 
priorizou as rochas menos alteradas. Já com o objetivo de 
caracterizar possíveis ocorrências auríferas, quarenta e 
uma amostras foram analisadas para detecção de metais 
preciosos (ouro, platina e paládio), cuja amostragem prio-
rizou zonas hidrotermalizadas silicificadas e sulfetadas.

2.7. ANÁLISES POR ESPECTROSCOPIA DE 
REFLECTÂNCIA MINERAL

Análises espectroscópicas de 85 amostras de 56 
afloramentos das unidades litoestratigráficas da Bacia 
de Castro e granitos alasquíticos de embasamento foram 
realizadas no Laboratório de Sensoriamento Remoto e 
Espectroscopia Mineral da Divisão de Sensoriamento 
Remoto e Geofísica (LABSERGEM-DISEGE/CPRM), loca-
lizado na Superintendência Regional de São Paulo. O 
quantitativo de amostras analisadas por unidade litoes-
tratigráfica e o número de espectros resultantes pode 
ser visualizado na Tabela 2.2.

O espectrorradiômetro utilizado foi o ASD-FieldS-
pec-3 Hi-Resolution, que tem alcance espectral entre os 
comprimentos de onda do visível ao infravermelho de 
ondas curtas (entre 350 e 2.500 nm), resolução espectral 
de 3 nm (em 700 nm), 8,5 nm (em 1.400 nm) e 6,5 nm 
(em 2.500 nm); e um total de 2.151 bandas espectrais. 
Para a coleta dos espectros utilizou-se, no caso de amos-
tras de rocha, uma sonda de contato com fonte de luz 
e fibra óptica acoplada, analisando-se diferentes faces 
conforme as heterogeneidades presentes, relativas às 
variações no conteúdo mineral, na granulação, na pre-
sença predominante de megacristais ou matriz, no grau 

Tabela 2.2 -  Quantitativo de amostras analisadas por espectroscopia de reflectância mineral por unidade litoestratigráfica 
e número de espectros resultantes.

UNIDADE AFLORAMENTOS AMOSTRAS ANALISADAS ESPECTROS COLETADOS

Formação São Daniel 3 3 3

Grupo Castro

Formação Tirania 23 38 92

Formação Aparição 11 18 66

Formação Tronco 15 20 51

Granitos Alasquíticos 4 6 13
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de intemperismo, e na posição angular com relação à 
estrutura planar principal. No caso de amostras desagre-
gadas ou solos, as medidas foram feitas no instrumento 
turntable, que acopla a fonte de luz, a fibra óptica, e 
uma plataforma giratória, que apoia uma placa de Petri 
preenchida com o material. Estes procedimentos gera-
ram um total de 225 espectros, registrados em valores 
de reflectância proporcional relativa a uma referência 
padrão branca de máxima reflectância difusa (do tipo 
Spectralon).

A interpretação mineralógica das assinaturas espec-
trais foi realizada por meio dos softwares ENVI® 5.3 e 

TSG (The Spectral Geologist). Utilizou-se tanto os espec-
tros de reflectância como os espectros com o contínuo 
removido. A remoção do contínuo permite realçar as 
feições de absorção (CLARK e ROUSH, 1984). As biblio-
tecas espectrais de referência utilizadas na identificação 
mineral foram as do United States Geological Survey 
(USGS) (CLARK et al. 1993) e do GMEX Spectral Library 
Handbook (PONTUAL et al. 2008a, 2008b), além da biblio-
teca incorporada no software TSG. Nesta interpretação 
análises petrográficas foram utilizadas como apoio e 
validação ao método.
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A Bacia de Castro está inserida na borda oeste da 
Faixa Ribeira Meridional. Na porção oeste da bacia, as 
unidades são limitadas por contato discordante com os 
arenitos da Formação Furnas da Bacia do Paraná. À leste, 
é limitada pela Falha de Castro, um lineamento de direção 
NE-SW com aproximadamente 65 km de extensão, que 
separa as unidades do Grupo Castro da Suíte Granítica 
Cunhaporanga (Figura 3.1). O embasamento é repre-
sentado por complexos metamórficos pré-cambrianos 
e stocks graníticos ediacaranos. Na área predomina o 
magmatismo calcialcalino de alto K, representado pelas 
rochas da Suíte Intrusiva Cunhaporanga (GUIMARÃES, 
2000). Adicionalmente ocorrem granitoides de tipologia 
A, também de idade ediacarana, representado pelos 
granitos Serra do Carambeí e Joaquim Murtinho.

Derby (1878, em TEIXEIRA et al., 2003) foi pioneiro 
em identificar as rochas da bacia, descrevendo-as, no 
entorno da cidade de Castro, como “porphyros ver-
melhos”. Woodworth (1916, em ARIOLI E MORENTON, 
1982), estabeleceu a idade pré-devoniana e a posição 
estratigráfica dessas rochas entre a Formação Furnas e o 
Grupo Açungui, este representando as rochas supracrus-
tais do embasamento de idade meso a neoproterozoica. 
Leinz (1936, em TEIXEIRA et al., 2003) descreveu quartzo-
-pórfiros de origem efusiva ácida. Coutinho (1955, em 
TEIXEIRA et al., 2003) concluiu que os riolitos evoluíram a 
partir de uma diferenciação de magma básico (gabroide), 
associado a arcóseos nas porções basais da bacia e que 
o vulcanismo ácido ocuparia as porções de topo. Trein 
e Fuck (1967) denominou o Grupo Castro, e subdividiu-
-o em três sequências: (i) sedimentar, constituída por 
arenitos arcoseanos, siltitos, argilitos e conglomerados; 
(ii) vulcânica ácida, constituída por riolitos maçicos e 
fluidais, tufos, aglomerados e brechas; e (iii) vulcânica 
intermediária, representada por andesitos e intercala-
ções pouco espessas de sedimentos epiclásticos. Pela 
estratigrafia proposta, a sequência sedimentar estaria 
posicionada entre dois eventos vulcânicos ácidos e a 
sequência intermediária no topo.  Os autores sugeri-
ram a associação da bacia com sequências molássicas 
brasilianas. Arioli (1981) identificou a presença de ignim-
britos, tufos, sedimentos vulcanogênicos e terrígenos, 
além de sete domos riolíticos, que foram submetidos à 
tectônica rúptil, provocando basculamento dos blocos, 
sem dobramento ou metamorfismo associado.  Arioli 
e Morenton (1982) caracterizam o padrão estrutural 
por fraturamento predominante nas direções NE-SW e 

ENE-WSW, com fraturas de direção NW-SE e WNW-ESE 
subordinadas. O sistema NNE-SSW, representado pela 
Falha de Castro e por lineamentos fotointerpretados, 
são, segundo os autores, deslocados pelos demais, sendo 
considerado o mais antigo da bacia. Soares (1987, 1988) 
e Bonacim et al. (1994) afirmam que a Bacia de Castro 
foi formada em evento transtensional, durante o colapso 
do cinturão orogenético do final do Ciclo Brasiliano.  Os 
autores explicam que a deformação gerou movimentação 
lateral direita da Falha de Castro, esforços extencio-
nais de direção NW-SE e o abatimento de blocos com a 
geração de grábens controlados por falhas escalonadas 
de direção NE-SW, proporcionando a sedimentação 
da bacia. Sugerem, ainda, que a tectônica formadora 
da bacia é a mesma que a deformadora. Moro (1993) 
subdividiu o Grupo Castro em quatro associações empi-
lhadas, da base para o topo: (i) vulcânica intermédiaria 
a ácida, composta por derrames andesíticos e bombas 
andesíticas com manifestações de rochas ácidas (rioli-
tos e rochas piroclásticas) e conglomerados e arenitos 
conglomeráticos de leque aluvial; (ii) sedimentar inferior, 
composta por arenitos arcoseanos, siltitos e lamitos de 
planície de inundação com preenchimento de canais 
subaquosos, além de siltitos e lamitos de fácies lacustre; 
(iii) vulcânica ácida, composta por brechas piroclásticas, 
tufos, ignimbritos e riolitos; (iv) sedimentar superior, 
composta por conglomerados de leque aluvial. Consi-
derou o estilo sedimentar, o intenso vulcanismo e as 
relações do Grupo Castro com as unidades adjacentes 
para interpretar a deformação como sindeposicional, com 
caráter essencialmente rúptil, gerada por movimentos 
extensionais e de rejeito direcional, o que, segundo a 
autora, caracteriza uma bacia de origem transtensional 
pós-colisional. Interpretou a bacia como uma sequência 
molássica de idade Ordoviciana (425±15 Ma), baseada 
em datação geocronológica de Cordani (1974), efetuada 
em amostras de riolitos pelo método Rb-Sr. Moro et al. 
(1994) separam essas associações em três sequências 
distintas e as classificaram: (i) Tronco (ou Sequência 
Vulcânica Andesítica), composta por andesitos com inter-
calações de riolitos, tufos, ignimbritos e conglomerados 
suboradinados; (ii) Piraí do Sul (ou Sequência Sedimentar), 
composta por arenitos arcoseanos, siltitos e lamitos; 
(iii) Tirania (ou Sequência Vulcânica Ácida), composta 
por riolitos, quartzo-latitos, ignimbritos, tufos, brechas 
piroclásticas e conglomerados de leques aluviais.  Cordani 
et. al. (1999) indicam idade de 543±12 Ma, por meio do 

3. CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOTECTÔNICO
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método U-Pb em zircões extraídos de riolitos do Grupo 
Castro. Esta idade é semelhante à obtida por Almeida 
et al. (2010), cujo mesmo método forneceu a idade de 
550±4 Ma. Teixeira (2000) discorreu que as feições de 
transcorrência nas bacias de transição terrígenas são pós-
-sedimentares, em estágios pós-orogênese, quando pre-
dominavam movimentos laterais. Segundo o autor, são 
consideradas bacias associadas às zonas transcorrentes.

O regime de formação da Bacia é controverso. Grande 
parte dos modelos geotectônicos propostos para Bacia de 
Castro vincula sua formação às movimentações laterais 
regionais, interpretando-a como bacia pull-apart, tardi a 
pós-orogênica, baseado na hipótese de interação e amal-
gamação de microplacas associadas ao Ciclo do Brasiliano 
(FIORI, 1990; MACHADO e SAYEG, 1992; BONACIM et 
al., 1994; FASSBINDER, 1996; CAMPANHA e SADOWSKI, 
1999; HASUI, 2010). Neste contexto, a Bacia de Castro é 
considerada como formada em ambiente pós-colisional, 
durante o evento de transcorrência.

Alguns pesquisadores vêm questionando as atu-
ais teorias de evolução geológica do Cinturão Ribeira. 
Fragoso-Cesar et al. (2000), Almeida (2005) e Almeida et 
al. (2010), baseados em trabalhos realizados em bacias 
ediacaranas-cambrianas da Província Mantiqueira, pro-
põem um evento extensional, gerando um grande sistema 
de riftes no sudeste da América do Sul, desvinculado de 
movimentos transtensionais. Nesse cenário, a Bacia de 
Castro teria se formado em regime puramente distensivo-
-extensional.  Os autores não consideram uma disten-
são pós-colisional por colapso orogênico, justificando a 
improvável preservação de bacias extensionais espessas 
nessas situações. O mecanismo sugerido envolve ascen-
ção da astenosfera, que teria provocado à distensão 
da litosfera, desvinculando totalmente o processo do 
espessamento crustal prévio gerado no orógeno. Os 
autores aventam a existência de uma placa consolidada 
no Cinturão Ribeira, a partir da qual se iniciou o riftea-
mento e a formação de bacias extensionais de 600 até 
530 Ma, período no qual também teriam sido gerados 
os granitos de tipologia A (granitos Joaquim Murtinho, 
Serra do Carambeí, entre outros). As transcorrências 
são atribuídas a eventos posteriores, que deformaram 
parte das bacias ediacaranas-cambrianas e alguns dos 
granitos de tipologia A. As estruturas deformacionais 
são associadas às inversões das bacias, vinculadas a um 
evento cambriano de compressão, de direção NW-SE. 

Os autores também acreditam que a formação e evo-
lução da Bacia de Castro estaria relacionada a outras 
bacias de idade similar, como por exemplo, a Bacia do 
Camaquã, no Rio Grande do Sul. Sugerem ainda que 
as bacias ediacaranas-cambrianas de menor dimensão 
(Castro, Camarinha, Itajaí, Campo Alegre, entre outras) 
na Província Mantiqueira possuem equivalência com a 
Bacia do Camaquã, onde esta teria preservado o registro 
completo do Estágio de Transição. 

O evento extensional também tem relação direta 
com a colocação dos granitos de tipologia A (Serra do 
Carambeí e Joaquim Murtinho) que, segundo os autores, 
é totalmente desvinculada da transcorrência, assim como 
a formação destas bacias. A correlação de granitos de 
tipologia A com as rochas vulcânicas que ocorrem nas 
bacias ediacaranas-cambrianas é frequente (ALMEIDA et 
al., 2010) devido, principalmente, à composição, posicio-
namento e idade semelhantes.  Para Prazeres Filho (2005), 
o estágio pós-colisional na porção central do Cinturão 
Ribeira teve início a partir de 590 Ma, quando foram 
gerados os corpos graníticos de tipologia A, que tiveram 
origem a partir de fontes crustais antigas e onde a crista-
lização ocorreu em profundidades relativamente rasas, 
culminando em 540 Ma com o vulcanismo associado à 
evolução da Bacia de Castro. A discussão sobre a geração 
das bacias ediacaranas-cambrianas é, portanto, análoga 
à discussão da colocação dos granitos com tipologia A. 

 No contexto metalogenético, as mineralizações aurí-
feras da Bacia de Castro tem sido interpetadas como 
epitermais. Arioli e Morenton (1982) afirmam que centros 
de emissão vulcânica (domos riolíticos) e falhas com indí-
cios de hidrotermalismo são compatíveis com o modelo 
de mineralizações epitermais de Au-Ag-Se-Te-Bi-Sb, que 
ocorrem na forma de stockworks de sílica, adulária, 
alunita, limonita, montmorilonita e outros minerais aces-
sórios. Seoane (1999) define as mineralizações auríferas 
da Bacia de Castro como depósitos epitermais de baixa 
sulfetação, devido à presença de minerais de ganga, tais 
como calcedônia, illita, calcita e barita, além da presença 
de sulfetos como cinábrio e arsenopirita. Biondi (2003) 
sugere que o ouro está associado ao ambiente epiter-
mal de alta sulfetação, do tipo venular e filoneano, com 
associação direta às rochas vulcânicas, provavelmente 
baseado em ocorrência do mineral alunita em fraturas 
de rochas ácidas do Grupo Castro. Segundo Arioli (2015), 
o ouro é fino e ocorre na forma de teluretos.



| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Geologia e Recursos Minerais da Bacia de Castro |

| 17 |

Figura 3.1 - Mapa geotectônico da área do Projeto ARIM Vale do Ribeira com a localização da área Castro.
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4. AEROGEOFÍSICA

Os dados aerogeofísicos obtidos pelo projeto aero-
geofísico Paraná-Santa Catarina (CPRM, 2011) permitem 
uma interpretação geológica mais precisa. Esses dados 
auxiliam na definição de províncias e contatos geológicos, 
falhas, lineamentos, e ainda podem indicar possíveis 
áreas mineralizadas. Neste capítulo são apresentados 
os resultados obtidos no tratamento dos dados aero-
magnetométricos e aerogamaespectrométricos para 
área-alvo Castro.

4.1. MAGNETOMETRIA

O campo magnético anômalo (CMA) da área-alvo 
Castro (Figura 4.1A) mostra dominantemente as ano-
malias de direção NW-SE. Essas anomalias obliteram o 
sinal de anomalias em outras direções, dificultando a 
individualização de anomalias provenientes de outras 
fontes. Inicialmente foi realizado um Espectro de Potência 
(Figura 4.2) sobre os dados do CMA, que mostra como 
os dados estão distribuídos em função do número de 
onda (ou da frequência). Os dados foram divididos em 
três grupos, de acordo com a estimativa da profundidade 

média segundo (SPECTOR e GRANT, 1970): rasos (140 m), 
intermediários (350 m) e profundos (4,5 km). 

A fim de diminuir a resposta na direção N45W-S135E, 
foi aplicado o filtro Continuação para cima (HENDERSON 
e ZIETS, 1949) sobre os dados, que simula como seriam 
os dados, caso fossem adquiridos numa altitude maior. O 
filtro foi aplicado para um comprimento de onda de 125 
m. Em seguida foi aplicado o filtro Cosseno Direcional, 
que seleciona ou rejeita tendências em determinadas 
direções. Nesse trabalho foi usado o filtro para rejeitar 
tendências na direção N45W-S135E, as quais prevalecem 
nos valores do CMA.  O objetivo deste procedimento é 
atenuar as anomalias em determinada direção e não as 
desfazer. O resultado (Figura 4.1B) é denominado campo 
magnético profundo (CMP). O CMP sobre a área-alvo 
Castro apresenta dois domínios magnéticos: um positivo 
e outro negativo. O limite entre os dois domínios está 
alinhado na direção NE-SW, assim como a anomalia 
positiva no interior da bacia.

A fim de individualizar possíveis anomalias profundas 
foi aplicado o filtro Amplitude do Sinal Analítico (ASA) sobre 
o CMP (Figura 4.3A), que calcula o módulo da variação 

Figura 4.1 - (A) Campo Magnético Anômalo (CMA) da área-alvo Castro. (B) Campo Magnético Profundo (CMP) definido após a aplicação 
do filtro Continuação Ascendente, seguido do filtro Cosseno Diretor rejeitando tendências na direção 45ºNW-135ºSE. 
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Assim, a partir desse mapa (Figura 4.3B), foram selecio-
nadas possíveis anomalias para investigação em campo.

O CMA sobre a área-alvo Castro possui condições 
que permite a aplicação do filtro Redução ao Polo (BARA-
NOV e NAUDY, 1964), o qual transforma as fases dos 
valores dos dados em relação ao comprimento de onda, 
de modo que os vetores do campo magnético fiquem 

do campo magnético em todas as direções do espaço 
(NABIGHIAN, 1972). O campo magnético produzido por um 
corpo fonte tem sua maior variação espacial nos extremos 
(ou bordas) do corpo. Assim as anomalias no mapa ASA são 
bons indicativos de corpos causadores de anomalias mag-
néticas. Esse produto ainda contém respostas de direções 
NW-SE, mesmo que estejam com os valores atenuados. 

Figura 4.3 - (A) Amplitude do Sinal Analítico (ASA) sobre os dados do CMP. (B) Mapa de anomalias profundas, com indivualização de 
possíveis corpos magnéticos. 

Figura 4.2 - Espectro de Potência dos dados do CMA para o alvo de Castro com a profundidade média estimada pelo ajuste de retas. 
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verticalizados. Esse procedimento simula como seria se 
as anomalias tivessem sido medidas no Polo Norte Mag-
nético. Após a realização da redução ao Polo no CMA foi 
aplicado o filtro Sinal Analítico do Gradiente Horizontal 
(ISA-GHT), a fim de definir possíveis lineamentos mag-
néticos. Esse filtro teoricamente delimita as bordas do 
corpo pelos valores máximos e o centro pelos mínimos 
(FERREIRAet al. 2013). Seus valores variam entre -π/2 e 
π/2 independente da profundidade e, por consequência, 
corpos profundos e rasos aparecem de forma equali-
zada. O resultado (Figura 4.4A) mostra, novamente, o 
predomínio de lineamentos NW-SE. Com base nas des-
continuidades desses, foram traçados outros possíveis 
lineamentos, os quais se apresentam preferencialmente 
nas direções E-W e NE-SW (Figura 4.4B). 

4.2. GAMAESPECTOMETRIA

Na natureza existem átomos que possuem núcleos 
instáveis. Essa instabilidade faz com que esses núcleos 
se desintegrem na busca de um núcleo estável, e libe-
rem energia através da emissão de raios γ. Esses átomos 
também são chamados de radioelementos. Os elementos 
K, Th e U se destacam por terem radioisótopos que emi-
tem raios γ com energia e intensidade suficientes para 
serem medidos em levantamentos aéreos. O K ocorre 
naturalmente como radioisótopo K40 que decai ou no 
isótopo estável Ca40 ou no Ar40. O Th ocorre naturalmente 
como radioisótopo Th232 que passa por uma série de 

desintegrações até terminar no isótopo estável Pb208. Por 
fim, o U ocorre naturalmente como U238, que também 
passa por uma série de desintegrações até terminar no 
isótopo estável Pb206.

A gamaespectrometria tem por finalidade estimar as 
concentrações de K, Th e U das rochas a partir da conta-
gem dos raios γ emitidos pelos respectivos radioisótopos 
que estão nas mesmas rochas. Assim, para estimar o K 
será usado o radioisótopo K40, mas para estimar o Th e o 
U não são utilizados diretamente os radioisótopos Th232 e 
U238, e sim os elementos Tl208 e Bi214 que estão na série de 
desintegrações dos mesmos e serão chamados respecti-
vamente de eTh e de eU. Os raios γ não são submetidos 
a influências de campos magnéticos externos por não 
possuírem carga elétrica, e podem penetrar em mais de 
30 cm nas rochas e várias dezenas de metros no ar. Essas 
propriedades permitem que sensores de raios γ sejam 
colocados dentro de aeronaves e não tenham problemas 
com sensores magnéticos. Elas também mostram que 
a radiação detectada fornece somente as informações 
superficiais das rochas (MINTY, 1997).  

Os dados dos sensores são processados, passando 
por uma série de correções até que os valores das con-
centrações apresentados correspondam aos valores 
que as rochas possuem superficialmente (CPRM, 2011).  
Após esses procedimentos, são apresentados os valores 
da contagem total (Figura 4.5A), K (Figura 4.5B), eTh 
(Figura 4.6A) e eU (Figura 4.6B) para a área-alvo Castro. 
Também são apresentadas as razões eTh/K (Figura 4.7A), 

Figura 4.4 - (A) ISA-GHT sobre os dados do CMA após a aplicação do filtro Redução ao Pólo. (B) ISA-GHT mostrado em (A) com  possíveis 
Lineametos Magnéticos, rejeitando a direção NW-SE. 
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Figura 4.5 - (A) Mapa da concentração total. (B) Mapa da concentração de K. 

Figura 4.6 - (A) Mapa com concentração de eTh.  (B) Mapa com concentração de eU. 

eU/K (Figura 4.7B), eU/eTh (Figura 4.8A), e o Parâmetro 
F (Figura 4.8B). Segundo Gnojek e Prichystal (1985) ano-
malias no parâmetro F sugerem regiões com hidroter-
malismo, auxiliando na análise de enriquecimento de K 
em relação à razão eU/eTh ou de enriquecimento de eU 
em relação à razão K/Th.

As concentrações de K, eTh e eU foram utilizadas na 
composição ternária RGB (Figura 4.9A) em que os três 
elementos são distribuídos em escalas de cores diferentes 
(K em vermelho, eTh em verde e eU em azul) e sobrepos-
tos na mesma imagem. Com essa composição é possível 
gerar um mapa de domínios gamaespectrométricos 
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(Figura 4.9B) que consiste no agrupamento das respostas 
dos radioelemementos K, eTh e eU em domínios seme-
lhantes. Existe uma relação direta entre esses domínios 
e a geologia superficial do local, tendo em vista que as 

informações gamaespectrométricas são referentes às 
estruturas rasas.

Figura 4.8 - (A) Mapa da razão eU/eTh.  (B) Mapa do Parâmetro F. 

Figura 4.7 - (A) Mapa da razão eTh/K.  (B) Mapa com concentração de eU/K.
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Figura 4.9 - (A) Mapa da composição Ternária RGB. (B) Mapa dos domínios gamaespectométricos.
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5. GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

Os resultados da prospecção geoquímica efetuada na 
área-alvo Castro permitiram identificar teores de ouro 
em diversos locais da bacia, com destaque para a região 
sul (região de São Daniel) e oeste (região do Domo do 
Iapó) (Figura 5.1). Os resultados analíticos em amostras de 
sedimento de corrente indicam 26 bacias anômalas, com 
valores entre 6 e 80 ppb. As bacias encontram-se enri-
quecidas entre 4 e 53 vezes em relação a concentração 
média da crosta continental superior (RUDNICK e GAO, 
2003) e também em relação ao background regional, 
que é inferior a 5 ppb (limite de detecção do método 
analítico). Os resultados em amostras de concentrado de 
minerais pesados indicam quatro bacias com ocorrência 
de pintas de ouro com dimensão menor que 0,5 mm. 

Dados históricos de prospecção geoquímica efetuada 
nas décadas de 1980 e 1990 já indicavam anomalias de 

ouro em diversas regiões da bacia (Figura 5.2). O levanta-
mento geoquímico regional efetuado pela CPRM (LOPES 
JUNIOR et al., 1979) mapeou anomalias de até 0,15 ppm 
de ouro, com destaque para a região do Domo do Iapó. 
O levantamento geoquímico de detalhe efetuado no sul 
da área (folha Castro) pela empresa Mineropar (ARIOLI e 
MORETON, 1982) indicou anomalias com até 15,4 ppm de 
ouro, com destaque para as regiões de São Daniel, Torre 
e Aparição. Diferentemente do levantamento geoquímico 
atual, as análises químicas nesses projetos foram realiza-
das em amostras de concentrado de minerais pesados. 
Os resultados obtidos pelo levantamento de detalhe em 
toda área da Bacia de Castro efetuado pela companhia 
DOCEGEO indicaram concentrações de até 507 ppb 
de ouro em amostras de sedimento de corrente, com 
destaque para a região de Tirania. Esse levantamento 

Figura 5.1 - Levantamento geoquímico de ouro (Au) em sedimento de corrente e concentrado de minerais pesados na área de estudo. 
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apontou para 10 possíveis áreas mineralizadas em ouro, 
cujos locais foram adensados com prospecção geoquí-
mica de solo (SEONANE, 1999).  De forma geral, todos 
os projetos identificaram as mesmas regiões anômalas, 
o que evidencia o potencial da área.  

A análise dos estimadores estatísticos da população 
da área-alvo Castro (Tabela 5.1) mostra que nenhum 
elemento possui concentração acima do valor médio 
da crosta continental superior (RUDNICK e GAO 2003), 
quando esse é comparado com a sua mediana. Já na 
comparação da concentração máxima registrada com o 
mesmo valor médio da crosta mencionado, observa-se 
divesos elementos (Au, Pd, Pt, Ag, As, Bi, Ca, Cd, Ce, Cu, 
Fe, Hg, La, Mg, Mn, Mo, Pb, S, Sb, Tb, Th, U, V, Zn) com 
concentração muito acima desse valor. O teste de nor-
malidade Shapiro-Wilk rejeitou a distribuição normal das 
variáveis tanto nos dados originais quanto na maioria das 
variáveis após a transformação logarítimica, entretanto, 
a análise dos histogramas dos dados log-tranformados 
evidencia que os dados se aproximam de uma distribuição 
normal, razão pela qual a análise estatística prosseguiu. A 
discussão a seguir se limitou a caracterizar a distribuição 
de alguns elementos tipicamente anômalos em ambientes 
epitermais (WHITE e HEDENQUIST, 1995). Além do Au 
(Figura 5.2), abordou-se a distribuição do As, Bi, Cu, Hg, 
Sb, Zn e alguns ETR.

Na região central da Bacia de Castro, observa-se 
concentrações entre 3 e 14 ppm de As. Esses valores são 
superiores em até duas vezes a concentração média da 

crosta continental superior e ao background regional. 
Na mesma área ocorrem valores de Bi mais elevados em 
relação às bacias ao redor, que estão classificadas entre 
a primeira e a segunda classe (anomalias geoquímicas 
negativas), empobrecidas em pelo menos oito vezes a 
concentração média da crosta continental superior. O Hg 
apresenta bacias com valores altos, com concentrações 
que vão desde a média da crosta continental superior 
até seis vezes este valor. Algumas ocorrências de ouro 
correlacionam-se espacialmente com essas bacias, em 
particular na região sul. O Sb apresenta anomalias geo-
químicas com valores entre 6 e 20 vezes a concentração 
média da crosta continental superior. O valor mais alto 
localiza-se numa bacia central da área, também enrique-
cida em Hg, Bi e As. A distribuição espacial da classe de 
valores altos mostra que a Bacia de Castro é enriquecida 
neste elemento em relação ao seu entorno.

 O Cu e o Zn apresentam enriquecimento de até 
2,5 vezes em relação à concentração média da crosta 
continental superior. A maior parte da área encontra-se 
dentro da faixa do background regional para Cu (terceira 
classe), que está empobrecido em relação a concentra-
ção média da crosta continental superior, enquanto que 
para o Zn a ocorrência desta área empobrecida é mais 
restrita. Mineralizações epitermais de baixa sulfetação 
apresentam enriquecimento de Zn e empobrecimento 
de Cu no minério, enquanto que nas de alta sulfetação, 
a assinatura é oposta (WHITE e HEDENQUIST, 1995).

Figura 5.2 - Levantamento geoquímico de ouro (Au) em sedimento de corrente e concentrado de minerais pesados na área de estudo. 
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Tabela 5.1 -  Estimadores estatísticos do conjunto de dados abrangendo todo o projeto ARIM Vale do Ribeira e do recorte da 
área alvo da Bacia de Castro. Valores em ppm, exceto onde indicado.

ELEM LD (PPM) >LD (N) <LD (%) CV (%) MÉDIA MÍN Q1 MED Q3 LIM 2ª LIM 1ª MÁX UCC

Au 5 ppb 30 84 54 - < 5 - - - - - 80 1,5 ppb

Pd 5 ppb 2 99 10 - < 5 - - - - - 7 -

Pt 5 ppb 26 86 37 - < 5 - - - - - 23 -

Ag 0,01 29 86 -18 - < 0,01 - - - - - 0,32 53 ppb

Al 0,01% 207 0 110 1,74 0,16 1,19 1,79 2,69 9,14 31,07 6,8 8,15%

As 1 143 31 264 1 < 1 <1 2 3 44 648 14 4,8

B 10 0 100  - - - - - - - - - -

Ba 5 207 0 15 97 7 70 106 154 503 1640 463 624

Be 0,1 205 1 -551 0,9 < 0,1 0,7 0,9 1,4 4 11,2 3,5 2,1

Bi 0,02 188 9 -36 0,08 < 0,02 0,06 0,1 0,16 0,7 3,03 0,54 0,16

Ca 0,01% 203 2 -38 0,08 < 0,01 0,05 0,09 0,12 0,43 1,48 7,52 2,57%

Cd 0,01 205 1 -21 0,04 < 0,01 0,03 0,04 0,06 0,17 0,48 0,93 0,09

Ce 0,05 207 0 14 60,68 12,05 41,46 58,34 81,48 224,46 618,3 495,93 63

Co 0,1 207 0 34 7,1 0,3 5,3 7,6 11 32,7 97,4 28,2 17,3

Cr 1 207 0 14 24 7 18 24 32 76 180 163 92

Cs 0,05 207 0 -421 0,89 0,14 0,66 0,92 1,23 3,13 7,96 3,5 4,9

Cu 0,5 207 0 21 13,3 4,1 8,9 12,4 20,2 68,5 232,2 72,9 28

Fe 0,01% 207 1 34 3,58 0,84 2,82 3,59 4,74 10,3 22,38 > 15 3,92%

Ga 0,1 207 0 28 7,2 0,9 5 7,4 10,9 35,1 112,9 27,4 17,5

Ge 0,1 0 100 - - - - - - - - - 1,4

Hf 0,05 190 8 -53 0,2 < 0,05 0,11 0,21 0,34 1,73 8,81 2,78 5,3

Hg 0,01 122 41 -19 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,02 0,16 1,28 0,31 0,05

In 0,02 182 12 -17 0,03 < 0,02 0,03 0,04 0,05 0,11 0,23 0,11 0,056

K 0,01% 205 1 -27 0,07 < 0,01 0,05 0,08 0,11 0,36 1,17 0,48 2,32%

La 0,1 207 0 20 23,8 4,8 15,9 21,1 31,7 89,2 251,2 199,1 31

Li 1 203 2 28 7 < 1 6 8 10 22 46 22 21

Lu 0,01 207 0 -18 0,09 0,02 0,07 0,09 0,12 0,27 0,6 0,26 0,31

Mg 0,01% 205 1 -37 0,08 < 0,01 0,05 0,08 0,13 0,55 2,28 4,6 1,50%

Mn 5 207 0 11 385 42 262 390 585 1950 6497 1727 0,08%

Mo 0,05 207 0 -107 0,59 0,14 0,4 0,58 0,84 2,56 7,78 7,03 1,1

Na 0,01% 0 100 - - - - - - - - - 2,43%

Nb 0,05 207 0 92 1,75 0,19 1,26 1,83 2,31 5,73 14,23 8,5 12

Ni 0,5 207 0 30 6,9 0,9 5 7,3 10,4 31,2 93,6 21,2 47

P 50 207 0 12 348 < 50 268 371 556 1661 4955 1202 0,07%

Pb 0,2 203 2 20 12,5 2,9 9,7 13,4 17,1 39,7 92,3 49,7 17

Rb 0,2 207 0 36 7,9 0,4 5,3 9,3 12,9 49,5 188,9 37 84

Re 0,1 0 100 - - - - - - - - - 0,198 ppb

S 0,01% 101 51 -12 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,03 0,08 0,07 0,032
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Outros elementos observados são os ETR (La, Ce, 
Tb, Yb, Lu), cujas distribuições mostram concentrações 
anômalas nas bordas oeste, sul e extremo norte. As dis-
tribuições espaciais dos ETR leves e pesados são muito 
semelhantes, porém estes apresentam um fator de enri-
quecimento decrescente em relação aos leves. O enri-
quecimento é de até 4,3 vezes para o La, enquanto que 
o empobrecimento do Lu  é de 0,83 vezes. Em termos de 
padrão de ETR normalizado ao condrito (MCDONOUGH 
e SUN, 1995), as concentrações dos ETR nos sedimentos 
de corrente também possuem um padrão decrescente, 
dos leves para os pesados.

Análise bivariada e multivariada
Na prospecção geoquímica, a análise univariada pode 

ser insuficiente para representar o ambiente geoquí-
mico, já que é comum a ocorrência de associações geo-
químicas (elementos com comportamento geoquímico 
semelhante) devido aos diversos processos naturais 
de formação de rochas, mineralizações e solos, além 
do intemperismo destes quando expostos na super-
fície. Por esse motivo é importante realizar a análise 
multivariada em um conjunto de dados com muitas 

variáveis (resultados analíticos para diversos elementos 
para cada amostra). Neste trabalho foi aplicada a técnica 
da análise fatorial, a qual busca reduzir o número de 
variáveis originais, transformando-as em poucas novas 
variáveis. Cada nova variável representa uma associação 
das variáveis originais agrupadas, em função de estarem 
razoavelmente correlacionadas entre si e se comportam 
estatisticamente da mesma maneira. 

Por se tratarem de dados composicionais as variáveis 
não são totalmente idependentes entre si, cada amostra 
possui um fechamento (por exemplo, para resultados 
em % o fechamento é em 100, para resultados em ppm 
o fechamento é em 1.000.000) de forma que a alteração 
no valor de uma variável alterará também os valores das 
demais simplesmente por se tratarem de proporções e 
não de valores absolutos, como explicado em AITCHISON 
(2003). Para eliminar essa influência entre as variáveis foi 
aplicada a transformação centered logratio (CLR) nos dados 
originais através do software CoDaPack (COMAS-CUFÍ e 
THIÓ-HENESTROSA 2011) e nas operações de estatística 
multivariada foram utilizados esses valores transformados.

Inicialmente foi realizado o cálculo dos coeficientes de 
correlação de Spearman entre as variáveis, considerando 

ELEM LD (PPM) >LD (N) <LD (%) CV (%) MÉDIA MÍN Q1 MED Q3 LIM 2ª LIM 1ª MÁX UCC

Sb 0,05 193 7 -65 0,2 < 0,05 0,11 0,19 0,35 1,99 11,27 8,09 0,4

Sc 0,1 207 0 28 5,3 1,1 4 5,4 7,2 17,1 40,4 18,6 14

Se 1 0 100 - - - - - - - - - 0,09

Sn 0,3 207 0 145 1,4 0,3 1,1 1,5 1,9 4,3 9,8 3,6 2,1

Sr 0,5 205 1 34 11,6 < 0,5 8,3 13,5 19,5 70,7 255,5 56,8 320

Ta 0,05 0 100 - - - - - - - - - 0,9

Tb 0,02 207 0 -59 0,42 0,09 0,31 0,41 0,54 1,24 2,85 2,37 0,7

Te 0,05 0 100 - - - - - - - - - - 

Th 0,1 207 0 28 10,9 2,2 6,7 10,1 17,6 75,5 322,6 78,8 10,5

Ti 0,01% 205 1 -54 0,19 < 0,01 0,11 0,2 0,33 1,71 8,91 1,42 0,38%

Tl 0,02 205 1 -30 0,1 < 0,02 0,07 0,12 0,16 0,6 2,16 0,35 0,9

U 0,05 207 0 204 1,31 0,27 0,88 1,34 1,93 6,27 20,36 5,24 2,7

V 1 207 0 14 75 3 54 73 107 298 825 697 97

W 0,1 0 100 - - - - - - - - - 1,9

Y 0,05 207 0 20 8,23 2,08 6,14 8,23 10,91 25,84 61,17 26,82 21

Yb 0,1 207 0 -93 0,6 0,2 0,5 0,6 0,8 1,6 3,3 2 2

Zn 1 207 0 15 42 3 32 46 58 142 345 166 67

Zr 0,5 203 2 34 9,8 1,2 6,1 9,6 15,8 65,1 267,9 116,2 193

ELEM=Elemento; LD = Limite de detecção; CV=Coefeciente de Variação; MIN=Mínimo; Q1=1ºQuartil; MED=Mediana; Q3=3ºQuartil; LIM.2=Limiar de 2ª ordem (Q3+1,5(Q3-
-Q1)); LIM.1=Limiar de 1ª ordem (Q3+3(Q3-Q1)); MAX=Máximo; UCC=Concentração na Crosta Superior (RUDNICK e GAO, 2003).

Tabela 5.1 - Estimadores estatísticos do conjunto de dados abrangendo todo o projeto ARIM Vale do Ribeira e do recorte da 
área alvo da Bacia de Castro. Valores em ppm, exceto onde indicado (continuação).
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apenas o conjunto de amostras da área-alvo Castro. A 
matriz de correlação (Figura 5.3) revela correlações fortes 
(r > 0,76) para os grupos Al-Ga-Cs-Sn-In, Sc-V-Fe-Co-Zn-
-Mn, K-Rb-Tl-Be, ETR, U-Th, Zr-Hf e Ca-Mg.

Em seguida foi aplicada a análise multivariada fatorial 
nos dados transformados das 207 amostras. Dentre os 
elementos disponíveis foram selecionadas 40 variáveis, 
sendo excluídos aqueles com baixo grau de detecção e 
correlações muito fortes por similaridade geoquímica, 

bem como o grupo de ETR foram sintetizados na soma-
tória de leves e pesados. O resultado dessas análises 
gerou nove fatores que explicam quase 80% do total da 
variância dos dados conforme apresentado na Tabela 5.2. 

Os mapas de escores fatoriais normalizados entre 0 e 
100 (Figura 5.4) mostram a variação espacial das associa-
ções geoquímicas relacionadas aos seis primeiros fatores, 
cujos significados podem ser de suma importância para 
uma interpretação geológico-geoquímica mais precisa.

Figura 5.3 - Matriz de correlação dos elementos analisados em amostras de sedimento de corrente da área-alvo Castro (n=208).

Al Be Ca Ce Co Cs Fe Ga Hf In K La Lu Mg Mn Rb Sc Sn Tb Th Tl U V Y Yb Zn Zr
Al 1,0
Be 0,6 1,0
Ca 0,4 0,5 1,0
Ce  - - -0,2 1,0
Co 0,3 0,6 0,6 0,2 1,0
Cs 0,8 0,6 0,3 - 0,3 1,0
Fe 0,4 0,5 0,5 0,3 0,8 0,3 1,0
Ga 0,9 0,7 0,5  - 0,4 0,7 0,5 1,0
Hf -0,3  - - 0,3 0,2 -0,3 0,3 -0,2 1,0
In 0,7 0,6 0,5 - 0,5 0,6 0,6 0,9 - 1,0
K 0,2 0,6 0,5 - 0,7 0,2 0,5 0,2 - 0,2 1,0
La -0,2 0,0 -0,2 0,9 - -0,2 - -0,2 0,4 -0,2 0,1 1,0
Lu 0,2 0,5 0,3 0,6 0,6 0,2 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 1,0
Mg 0,2 0,5 0,8 - 0,7 0,1 0,5 0,3 - 0,4 0,8 - 0,4 1,0
Mn 0,2 0,6 0,4 0,3 0,8 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 0,5 1,0
Rb 0,3 0,7 0,5 - 0,7 0,3 0,5 0,4 - 0,4 0,9 - 0,4 0,8 0,6 1,0
Sc 0,7 0,6 0,5 0,2 0,6 0,6 0,7 0,8 - 0,8 0,3 - 0,6 0,4 0,5 0,4 1,0
Sn 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,8 - 0,8 0,3 -0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 1,0
Tb - 0,2 - 0,9 0,3 - 0,3 - 0,4 - 0,2 0,9 0,7 - 0,3 - 0,3 - 1,0
Th -0,2 -0,2 -0,2 0,5 - -0,2 - - 0,4 - - 0,4 0,3 - - - -0,2 - 0,3 1,0
Tl 0,6 0,8 0,5 - 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,8 0,5 0,7 - - 1,0
U - - - 0,4 - - - - 0,1 - - 0,3 0,3 - - - - 0,2 0,2 0,8 0,2 1,0
V 0,5 0,4 0,5 0,2 0,7 0,3 0,9 0,6 0,3 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0,6 0,2 - 0,4 - 1,0
Y - 0,4 - 0,7 0,5 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,7 0,9 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0

Yb 0,3 0,6 0,3 0,6 0,6 0,2 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 1,0 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 0,3 0,5 0,9 1,0
Zn 0,4 0,7 0,6 0,2 0,8 0,3 0,8 0,5 0,2 0,5 0,7 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3 - 0,6 - 0,7 0,5 0,6 1,0
Zr -0,2 - - 0,4 0,2 -0,2 0,4 -0,2 0,9 - - 0,4 0,3 - 0,3 - 0,2 - 0,4 0,2 -0,2 - 0,4 0,3 0,3 0,2 1,0

FATOR AUTOVALOR VARIÂNCIA (%) VARIÂNCIA ACUMULADA (%) ASSOCIAÇÃO (> 0,7)

1 9,3 23,2 23,2 Rb-K-Ba-Tl

2 7,0 17,4 40,6 Sn-In-Bi

3 3,8 9,6 50,2 U-Sc

4 2,6 6,6 56,9 Cs-Al-As

5 2,4 6,0 62,9 Cr-(Ni)

6 1,9 4,8 67,6 Hg-Sb

7 1,7 4,3 71,9 P-Zn

8 1,4 3,5 75,4 Ag

9 1,2 2,9 78,4 –

Tabela 5.2 -  Fatores calculados com sua respectiva variância explicada e associação de variáveis originais (elementos 
químicos) representada por ele.
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Figura 5.4 - Distribuição espacial dos escores normalizados da análise multivariada fatorial (Fatores 1 a 6).
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6. GEOLOGIA DA BACIA DE CASTRO

Este capítulo apresenta os resultados alcançados a 
partir do mapeamento geológico executado nas áreas da 
Bacia de Castro e do embasamento adjacente. São suge-
ridas modificações significativas na cartografia geológica 
(ANEXO E), em relação ao mapa geológico disponível na 
literatura, extraído do trabalho de Arioli e Morenton (1982) 
e no empilhamento estratigráfico definido por Moro (1993).

 
6.1. ESTRATIGRAFIA

Neste trabalho são sugeridas alterações no empilha-
mento estratigráfico do Grupo Castro, definido por Trein 
e Fuck (1967), e reavaliado posteriormente por Moro 
(1993). Além disso, é proposta a subdivisão do grupo em 
formações, em contraponto ao empilhamento na forma de 
associações (MORO et al., 1994). Os nomes definidos por 
estes autores foram preservados, com exceção da unidade 
Piraí do Sul (associação sedimentar), cuja nomenclatura 
coincide com uma unidade granítica da Suíte Intrusiva 
Cunhaporanga. Esta unidade sedimentar foi subdividida em 
duas formações, uma de fácies conglomeráticas proximais 
(Formação Piraí-Mirim) e outra de fácies pelíticas distais 
(Formação Rio Piraí).  Estas unidades sedimentares foram 
inseridas no topo da coluna, interpretadas neste estudo 
como evento final de deposição da bacia, contemporâneo 
aos derrames riolíticos e piroclásticos de topo.

A principal modificação na litoestratigrafia foi a indivi-
dualização de duas novas unidades, as formações Espalha 
Brasa e Aparição.Portanto, o empilhamento estratigráfico 
definido por Moro (1993) permanece de forma parcial, no 
qual foram inseridas estas novas formações, individualiza-
das com base nas relações de campo e corroboradas pela 
análise geológico-geofísica (aerogamaespectrometria).

Desse modo, a subdivisão proposta para o Grupo 
Castro (Figura 6.1) é definida, da base para o topo, da 
seguinte maneira:

(i) Formação Tronco: traqui-basalto, traqui-andesito 
basáltico e andesito afanítico, amigdaloidal e 
vesicular. Ocorre subordinadamente tufo, lapili-
-tufo, brecha piroclástica e conglomerado com 
clastos de rochas vulcânicas desta formação. 

(ii) Formação Espalha Brasa: arenito conglomerático 
e conglomerado polimítico com seixos e calhaus 
subangulosos a subarredondados de proveniên-
cia externa da bacia (granitos e quartzitos). 

(iii) Formação Aparição: tufo fino, siltito e are-
nito intercalados, intensamente fraturados e 

hidrotermalizados, com ocorrência de interca-
lações métricas de rocha piroclástica porfirítica 
com fenocristais de plagioclásio.

(iv) Formação Tirania: riolito afanítico porfirítico, com 
fenocristais de quartzo bipiramidado e feldspato 
potássico e riolito/ignimbrito com textura de 
fluxo e dobras convolutas de arrasto. Ocorrem, 
subordinadamente, rochas piroclásticas como 
tufo, lapili-tufo e brecha piroclástica.

(v) Formação Piraí-Mirim: conglomerado petromí-
tico suportado por clastos, com seixos, calhaus 
e matacões angulosos a subangulos, com níveis 
de arenito conglomerático. 

(vi) Formação Rio Piraí: siltito micáceo vermelho 
com níveis de areia fina, laminação heterolítica 
e dobras suaves.

Figura 6.1 - Coluna estratigráfica do Grupo Castro. 
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A seguir são apresentadas em subitens as descrições 
das unidades aflorantes na área Castro, incluindo tanto 
as formações do Grupo Castro, como os grupos sedimen-
tares que a recobrem (Bacia do Paraná) e as unidades 
ígneas e metamórficas do embasamento adjacente (Suíte 
Intrusiva Cunhaporanga). A descrição é baseada predo-
minantemente na petrografia de campo e microscópica 
das rochas que compõem tais unidades. Os nomes dos 
minerais classificados e indicados nas figuras são apre-
sentados abreviados, conforme lista de Siivola e Schmid 
(2007).  Os minerais adulária e sericita, ausentes nesta 
lista, são abreviados como Adl e Ser, respectivamente. Os 
subitens são organizados em ordem cronoestratigráfica, 
da base para o topo.

6.1.1. Embasamento

6.1.1.1. Grupo Itaiacoca 

Quartzito Serra das Pedras
O Quartzito Serra das Pedras representa o embasa-

mento mais antigo da área e aflora na parte nordeste 
(ANEXO E), onde ocorre em contato com as rochas graníti-
cas da Suíte Intrusiva Cunhaporanga (de idade ediacarana), 
a qual contém xenólitos desta unidade metamórfica. Por 
isso, admite-se uma idade mais antiga (Toniana) para essas 
rochas. O quartzito constitui um alto estrutural (horst), se 
destacando na topografia com um relevo positivo, em 
contraponto a unidade granítica que a hospeda, a qual 
não forma relevo positivo considerável nessa região.

Em campo, verificam-se rochas quartzíticas impu-
ras foliadas e dobradas (Figura 6.2A), constituídas por 
quartzo, feldspatos, muscovita e minerais máficos (opa-
cos), com grãos subarredondados a angulosos. Ocorrem 
com frequência fraturas, vênulas e veios preenchidos por 
caulim, com espessura entre 2 e 10 mm. Localmente, 

observam-se camadas de quartzitos puros, quartzo-mica 
xisto e porções com alteração hidrotermal sericítica e 
propilítica. De modo geral, as rochas são friáveis. Foram 
observados alguns garimpos para retirada de material 
de empréstimo para pavimentação de estradas (Figura 
6.2B). Os quartzitos puros apresentam estrutura foliada 
e texturas granoblástica, subidioblástica e poligonal, com 
granulação muito fina a fina (Figura 6.3A e B).

6.1.1.2. Suíte Granítica Cunhaporanga 

Granitos Patrimônio Santo Antônio e Piraí do Sul
A Suíte Cunhaporanga é a unidade de maior ocorrência 

no embasamento, a qual está diretamente em contato com 
as rochas do Grupo Castro. A unidade está representada 
pelos granitos Patrimônio Santo Antônio e Piraí do Sul, que 
afloram a leste da Falha de Castro (ANEXO E). 

A unidade Granito Patrimônio Santo Antônio é a prin-
cipal representante dessa suíte, sendo composta por 
monzogranitos porfiríticos e sienogranitos de afinidade 
cálcio-alcalina de alto potássio, metaluminosos a peralu-
minosos, com idade 589 ± 6 Ma (RODRIGUES et al., 2011). 
Os afloramentos são escassos (Figura 6.4A), mas observa-
-se que a principal fácies desta unidade é caracterizada 
por (hornblenda)-biotita monzogranito, cor cinza claro a 
levemente rosada, é leucocrático, inequigranular médio a 
grosso, porfirítico, com fenocristais de feldspato potássico 
(Figura 6.4B) de até 6 cm. É constituído essencialmente 
por feldspato potássico, plagioclásio, quartzo, biotita e 
hornblenda (Figuras 6.5A e B). Os minerais acessórios mais 
frequentes são apatita, monazita, zircão, titanita e allanita.

A unidade Granito Piraí do Sul aflora muito pouco, 
mas por vezes é encontrada na forma de lajes no leito 
da estrada e cortes de barranco. Nas proximidades da 
Falha de Castro, normalmente constitui rochas intensa-
mente alteradas, fraturadas e cataclasadas. É composta 

Figura 6.2 - (A) Frente de lavra para retirada de material para pavimentação de estradas na unidade Quartzito Serra das Pedras; (B) 
Amostra de quartzito micáceo friável, rocha representativa da unidade. 
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Figura 6.3 - Fotomicrografias de quartzito puro evidenciando a estrutura foliada e a textura granoblástica e subidioblástica. (A) Nicóis 
cruzados; (B) Nicóis paralelos. Qtz=quartzo.

Figura 6.4 - (A) Afloramento na unidade Granito Patrimônio Santo Antônio; (B) Detalhe de amostra de hornblenda-biotita monzogranito 
porfirítico com fenocristais de feldspato potássico róseo. 

Figura 6.5 - Fotomicrografias de biotita monzogranito da unidade Granito Patrimônio Santo Antônio. (A) Nicóis cruzados; (B) Nicóis 
paralelos. Qtz=quartzo; Kfs=feldapato potássico; Pl=plagiocásio; Bt=biotita.
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essencialmente por feldspato alcalino, plagioclásio, 
quartzo e biotita. Nas amostras coletadas neste trabalho, 
não foi encontrada hornblenda. Os minerais acessórios 
mais frequentes são apatita, monazita, zircão, titanita, 
opacos e allanita. Como minerais secundários ou de alte-
ração, predominam a clorita e, subordinadamente, tita-
nita e epidoto, produto da alteração da biotita. Segundo 
Rodrigues et al. (2011), a unidade contém monzograni-
tos e sienogranitos de afinidade cálcio-alcalina de alto 
potássio, frequentemente foliados, porfiríticos, inequi-
granulares finos a médios. Esse granito é texturalmente e 
composicionalmente semelhante ao Granito Patrimônio 
Santo Antônio, o que corrobora para a hipótese desta 
unidade ser uma variação faciológica do mesmo.

Granitos alasquíticos 
Os granitos alasquíticos ou feldspato alcalino grani-

tos são corpos tardios da Suíte Intrusiva Cunhaporanga 
e estão inseridos nesta unidade. Na área Castro, essas 
intrusões estão representadas pelos granitos Serra do 
Carambeí e Joaquim Murtinho, que possuem caracterís-
ticas petrográficas e químicas semelhantes. São rochas 
equigranulares, hololeucocráticas, com mineralogia 
essencial composta por quartzo e feldspato alcalino, 
com índice de maficos menor que 5% (alasquitos). 

O Granito Serra do Carambeí é um batólito alongado 
na direção NE-SW e aflora próximo ao contato sul do 
Grupo Castro com o embasamento (ANEXO E). É definido 
principalmente por feldspato alcalino granitos hololeuco-
cráticos com variações composicionais de quimismo pre-
dominantemente alcalino (GUIMARÃES, 2000). O autor 
relata a existência de uma fácies de borda composta 
por granitoides com texturas heterogêneas. Em campo, 
observou-se que a fácies de borda (Figura 6.6A) é sienítica 
e ocorre em bolsões no interior do batólito. Apresenta 
índice de máficos entre 10 e 15% (leucocrática), textura 
equigranular média e mineralogia composta por feldspato 
potássico, plagioclásio, quartzo e biotita. A fácies predo-
minante, alasquítica, é composta por feldspato alcalino 
granito vermelho, com textura equigranular média, cuja 
mineralogia principal é composta por feldspato alcalino 
e quartzo (Figura 6.6B). Ocorrem zonas com drusas e 
cavidades abertas, por vezes preenchidas por quartzo, 
pirita e fluorita, além de esfalerita e uranofano (mineral 
de urânio) em planos de fraturas.

O Granito Joaquim Murtinho aflora no extremo 
norte da área, diretamente em contato com o Grupo 
Castro e recoberto discordantemente pela Formação 
Furnas (ANEXO E). A rocha predominante corresponde 
a feldspato alcalino granito vermelho, com textura 
equigranular média, composto por feldspato alcalino, 
quartzo e biotita (Figura 6.6C). Ocorrem zonas hidro-
termalizadas com cloritização e epidotização e zonas 
de veios, vênulas e fraturas, por vezes preenchidas 

por sulfetos e óxido de ferro (Figura 6.6D), além de 
vênulas constituídas por caulim e quartzo. 

Nas fácies alasquíticas dos granitos Joaquim Murti-
nho (Figuras 6.7A e B) e Serra do Carambeí (Figuras 6.7C 
e D) observam-se feldspatos hidrotermais substituindo 
os feldspatos ígneos, produtos da alteração potás-
sica pervasiva; isto confere aos cristais um aspecto 
turvo e sujo de cor vermelho terroso. Em ambos os 
corpos ocorrem biotita, opacos, zircão (Figuras 6.7E 
e F) e apatita como minerais acessórios. Guimarães 
(1995) relata feições de transformações deutérico-
-hidrotermais que ocasionaram modificações parcial 
(mesopertita) ou total (biotita) de parte dos minerais 
precoces, reconhecendo processos de albitização, 
muscovitização, argilização e hematitização.

6.1.2. Grupo Castro

6.1.2.1. Formação Tronco

A Formação Tronco aflora em uma extensa faixa no 
oeste da área, em contato, a oeste, com as rochas da 
Formação Furnas (Bacia do Paraná) e, a leste, com as 
rochas da Formação Aparição. Aflora também em uma 
estreita faixa ao longo do contato com a Falha de Castro, 
entre a cidade de Castro e o limite sul da Bacia (ANEXO E).

A unidade é composta principalmente por ande-
sitos e traquiandesitos basálticos amigdaloides. Os 
andesitos são predominantes e, na maioria dos aflo-
ramentos, apresentam amígdalas de tamanho variável 
(milímetros a centímetros), preenchidas por quartzo 
(Figura 6.8A), celadonita (Figura 6.8B), calcita, clorita e 
epidoto (Figura 6.9C). Localmente, observa-se andesito 
vesicular (Figura 6.8D). Ocorrem ainda, subordinada-
mente, rochas piroclásticas como lápili tufo (Figura 
6.9A), brecha andesítica (Figura 6.9B), tufos dobrados 
(Figura 6.9C) e lahar andesítico (Figura 6.9D). 

Nas rochas vulcânicas predominam as texturas afaní-
tica, porfirítica e amigdaloidal. A mineralogia é composta 
essencialmente por plagioclásio subédrico, observado 
tanto em matriz quanto em fenocristais (Figuras 6.10A 
e B) e minerais opacos. Clorita e epidoto ocorrem como 
secundários, produto da alteração hidrotermal, inclusive 
em amígdalas (Figuras 6.10C e D), que também são pre-
enchidas por quartzo, clorita e calcita (Figuras 6.10E e F).

Devido ao hidrotermalismo, torna-se difícil deter-
minar a composição da rocha original. Os teores de 
anortita observados nos cristais de plagioclásio variam 
entre andesina e labradorita.

6.1.2.2. Formação Espalha Brasa

A Formação Espalha Brasa aflora em uma faixa 
restrita no norte da bacia, em contato por falha com 
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rochas do embasamento (granitos Joaquim Murti-
nho e Patrimônio Santo Antônio) (ANEXO E). É com-
posta essencialmente por arenitos conglomeráticos 
e conglomerados, com estratificação plano-paralela 
e inclinada de baixo ângulo. O que distingue esta 
unidade das demais que compõem o Grupo Castro é 
a proveniência sedimentar de área fonte, exógena à 
bacia, e compatível com a litologia do embasamento 
justaposto. Sobreposta à Formação Tronco, acredita-
-se que seja um evento de sedimentação em posição 
estratigráfica intermediária aos dois eventos vulcânicos 
bacinais, configurando um sistema de leque aluvial e 
o principal registro de sedimentação em borda tec-
tônicamente ativa da bacia. 

A rocha predominante possui arcabouço arenítico, 
composto por areia média a grossa, mal selecionada, 
que ocorrem em camadas decimétricas à métricas, 
por vezes granodecrescente, ou em camadas pare-
adas de arenito e conglomerado (Figura 6.11A). Os 

clastos possuem granulação variada (grânulo a mata-
cão), são subarredondados a angulosos, e apresentam 
imbricamento (Figura 6.11B). São predominantemente 
de granito vermelho alasquítico, e subordinadamente 
mica xisto e quartzito (Figuras 6.12A e B). Os grãos 
do arcabouço são majoritariamente de composição 
quartzo-feldspática (aproximadamente 40% de quartzo, 
20% de feldspato potássico e 5% de plagioclásio) e o 
cimento é calcítico (Figuras 6.12C e D). Observam-se 
também clastos de quartzito (12%), clorita-quartzo xisto 
com muscovita (8%) e de material opaco. A presença 
de quantidade significativa de feldspatos (potássico e 
cálcico) denota a imaturidade do conglomerado. 

6.1.2.3. Formação Aparição

A Formação Aparição foi definida neste trabalho 
e sua seção tipo aflora na região centro-sul da bacia, 
próximo ao Rio Aparição. Possui área de afloramento 

Figura 6.6 - (A) Granito Serra do Carambeí, fácies sienítica não potassificada; (B) Granito Serra do Carambeí, fácies alasquítica 
potassificada; (C) Granito Joaquim Murtinho, feldspato alcalino granito potassificado; (D) Granito Joaquim Murtinho, feldspato alcalino 

granito potassificado brechado e fraturado com microfraturas preenchidas por óxidos de ferro. 
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Figura 6.7 - Fotomicrografias dos granitos alasquíticos; (A) Granito Joaquim Murtinho potassificado (nicóis paralelos); (B) 
Fotomicrografia mostrada em (A), com nicóis cruzados; (C) Granito Serra do Carambeí potassificado (nicóis paralelos); (D) 

Fotomicrografia mostrada em (C), com nicóis cruzados; (E) Granito Serra do Carambeí, fácies sienítica não potassificada (nicóis 
paralelos); (F) Fotomicrografia mostrada em (E), com nicóis cruzados. Qtz=quartzo; Kfs=feldapato potássico; Pl=plagiocásio; Bt=biotita; 

Op=opacos; Zrn=zircão.
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Figura 6.8 - Litotipos vulcânicos da Formação Tronco. (A) Andesito amigdoloidal preenchido por quartzo; (B) Andesito amigdoloidal 
preenchido por celadonita; (C) Andesito porfirítico amigdaloidal; (D) Andesito vesicular.  

em uma extensa faixa de direção NE-SW, paralela a e 
limitada pela falha do Rio Piraí Mirim, em contato, a 
leste, com a Formação Tirania (ANEXO E). Predominam 
rochas piroclásticas e epiclásticas de cor verde com 
estruturas maciça, estratificada e fraturada (Figura 
6.13A). Localmente, ocorre camada estratiforme de 
rocha vulcânica com fenocristais de plagioclásio (Figura 
6.13B), o que caracterizaria deposição contemporânea 
com as rochas da Formação Tronco.  As rochas dessa 
unidade possuem uma particularidade em relação às 
demais, pois foram submetidas a intenso hidroter-
malismo pervasivo, caracterizado por sericitização, 
hematitização e silicificação. A individualização desta 
unidade se deve às características petrográficas e com-
posicionais dos litotipos que a compõe, evidentemente 
distintos em relação aos litotipos da Formação Rio Piraí 
(anteriormente denominada de Associação Sedimentar 

Piraí do Sul), e aos quais eles pertenciam. Os mapas 
geofísicos de composição ternária RGB e de domínios 
gamaespectrométricos (Figura 4.9A) também eviden-
ciam tal distinção. 

A fácies dominante é composta por siltito (ou tufo) 
estratificado, com intercalações subordinadas de cama-
das arenosas (Figura 6.13C). As camadas são laminadas 
e, por vezes, heterolíticas, com dimensões métricas a 
decamétricas. Frequentemente, apresentam-se maci-
ças, silicificadas e com padrão de fraturamento tipo 
stockwork (Figura 6.13D). Possuem matriz muito fina 
(silte ou cinza) e mineralogia essencial composta de 
quartzo microcristalino, sericita e argilominerais (cau-
linita), além de frequentes veios e vênulas polifásicos 
preenchidos por quartzo e minerais opacos (óxidos de 
ferro) (Figura 6.14A e B). 
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Figura 6.9 - Litotipos piroclásticos da Formação Tronco. (A) Lápili tufo bandado; (B) Brecha andesítica; (C) Tufo dobrado; (D) Lahar 
andesítico. 

A fácies arenítica é composta por grãos de quartzo 
de tamanho variado (areia fina a grossa), mal seleciona-
dos, angulosos a subarredondados. Subordinadamente, 
ocorrem grãos de feldspato substituído por sericita 
(Figuras 6.14C e D). Localmente, ocorre concentração 
de grânulos e seixos pequenos na base, formando a 
textura granodecrescente. Entretanto, essas camadas, 
normalmente, não exibem estruturação interna, pos-
suindo caráter maciço. 

A interpretação do ambiente deposicional dessas 
rochas ou a distinção entre litotipos piroclásticos ou 
epiclásticos necessita de estudos petrográficos mais 
detalhados. Entretanto, interpreta-se essa unidade como 
de origem predominantemente piroclástica, devido à 
recorrente exibição da estrutura maciça nas fácies domi-
nante (tufos).

6.1.2.4. Formação Tirania

A Formação Tirania é a unidade de maior abran-
gência do Grupo Castro e está presente em todas as 
regiões da bacia, na forma de altos estruturais e domos. 
O principal bloco aflora na região central, limitado a 
leste pela falha encoberta do Rio Piraí (ANEXO E). Está 
presente também em extensas áreas nas regiões sul e 
noroeste.   A unidade é composta de rochas vulcâni-
cas e piroclásticas ácidas, as quais apresentam grande 
variedade estrutural e textural. Predominam os riolitos 
(fácies vulcânicas) com estrutura bandada e textura 
de fluxo de magma (Figuras 6.15A e B). Ocorrem ainda 
domos de riolitos maciços com textura porfirítica e 
fenocristais de quartzo (Figuras 6.15C e D). Subordi-
nadamente, ocorrem ignimbritos (Figuras 6.16A e B), 
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Figura 6.10 - Fotomicrografias de rochas básico-intermediárias da Formação Tronco. (A) Textura porfirítica com fenocristais de 
andesina (Pl) euédricos (nicóis paralelos); (B) Fotomicrografia mostrada em (A), com nicóis cruzados; (C) Amígdala preenchida por clorita 
(Chl) e epidoto (Ep). A matriz muito fina possui assembleia mineral hidrotermal composta por clorita (Chl), epidoto (Ep) e brookita (Brk) 
(nicóis paralelos); (D) Fotomicrografia mostrada em (C), com nicóis cruzados; (E) Amígdala preenchida por quartzo (Qtz), clorita (Chl) e 
calcita (Cal) e matriz muito fina composta por andesina (Pl), sericita (Ser) e minerais opacos (Op) (nicóis paralelos); (F) Fotomicrografia 

mostrada em (E), com nicóis cruzados. 
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Figura 6.11 - Formação Espalha Brasa. (A) Arenito conglomerático com seixos de granito vermelho, granito porfirítico, quartzito e mica 
xisto; (B) Grau de seleção dos clastos com predominância de seixos angulosos imbricados.  

Figura 6.12 - Formação Espalha Brasa. (A) Arenito conglomerático com seixos de granito vermelho, granito porfirítico, quartzito e mica 
xisto; (B) Grau de seleção dos clastos com predominância de seixos angulosos imbricados.  
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Figura 6.13 - Litotipos da Formação Aparição. (A) Afloramento onde foi definida a unidade. Observa-se siltito (ou tufo) estratificado, 
com intercalação de camadas arenosas, afetados por hidrotermalismo pervasivo (as cores verde e laranja evidenciam a sericitização 

e hematitização, respectivamente); (B) Rocha vulcânica afanítica porfirítica, com fenocristais de plagioclásio, intercalada (padrão 
estratiforme) em siltitos e tufos desta unidade; (C) Siltito (ou tufo) verde e vermelho, finamente laminado, com intercalações de areia 

fina; (D) Detalhe de tufo maciço, silicificado, com padrão de fraturamento tipo stockwork.

brechas vulcânicas (Figuras 6.16C e D) e tufos (fácies 
piroclásticas). 

As fácies vulcânicas apresentam texturas afa-
níticas e porfiríticas com fenocristais de feldspato 
potássico euédrico e quartzo bipiramidado (Figura 
6.17A). São comuns as texturas fluidal (Figura 6.15A), 
púmice (Figura 6.15B), vítrea (Figura 6.17B) e esferu-
lítica (Figura 6.17C).  Localmente, ocorrem cavidades 
pneumatolíticas preenchidas por epidoto, quartzo, 
especularita, fluorita, pirita e calcopirita (Figura 6.17D). 
Observa-se o predomínio da estrutura bandada com 
textura fluidal, matriz hipovítrea a hipocristalina, afa-
nítica a fanerítica muito fina, porfirítica. A mineralogia 
essencial é composta por vidro, quartzo microcristalino 
e feldspato potássico, e fenocristais euédricos (até 2 
mm) de ortoclásio e quartzo (Figuras 6.18A e B). O 

embricamento e alinhamento dos fenocristais com a 
matriz indica fluxo do magma.  

Geralmente, a matriz é afetada por hidroterma-
lismo potássico pervasivo (aspecto sujo dos cristais 
com a coloração vermelho-terra). Localmente, a rocha 
também é afetada por argilização e sericitização nos 
interstícios. A sericita também ocorre substituindo 
alguns fenocristais de feldspato potássico. Ocorrem 
ainda bandas de silicificação tardia, compostas por 
calcedônia granular e fibrosa (Figuras 6.18C e D). Essas 
bandas são bordejadas por finos cristais euédricos (0,2 
mm) de feldspato hidrotermal. Ademais, observa-se 
epidoto e opacos como minerais secundários. 

Os riolitos maciços apresentam textura afanítica 
e porfirítica, com matriz quartzo-feldspática e feno-
cristais euédricos de quartzo bipiramidado (Figuras 
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Figura 6.14 - Fotomicrografias de rochas da Formação Aparição: (A) Siltito (ou tufo fino) estratificado e fraturado com matriz composta 
por quartzo (Qtz) e caulinita (Kln) (nicóis paralelos), além da ocorrência de veios polifásicos de quartzo e minerais opacos (Op) (óxidos 
de ferro); (B) Fotomicrografia mostrada em (A), com nicóis cruzados; (C) Arenito fino a grosso, sericitizado, com matriz composta por 

quartzo (Qtz) (grãos subarredondados a subangulosos), sericita (Ser) e caulinita (Kln); (D) Fotomicrografia mostrada em (C), com nicóis 
cruzados. 

6.19A e B). A porcentagem de fenocristais de quartzo 
na matriz pode ultrapassar os 50% (Figuras 6.19C e D). 
Os esferulitos possuem dimensões milimétricas (Figura 
6.20A) a decimétricas (Figura 6.20B), com até 60 cm de 
diâmetro. Os nódulos silicificados, também denominados 
de lithophysae, ocorrem associados ao contato basal dos 
derrames riolíticos (Figuras 6.20C e D) com outras rochas 
da bacia. Quando bem desenvolvidas, as lithophysae 
podem apresentar preenchimento por ágata (Figura 
6.21A) e calcedônia com bandamento do tipo uruguai 
(Figura 6.21B). Ocorrem também cavidades preenchidas 
por quartzo macrocristalino tardio (Figura 6.21C) e auto-
brechas riolíticas com matriz sericítica (Figura 6.21D), 
além de cavidades sem preenchimento (vesículas).

 As fácies piroclásticas apresentam texturas lami-
nadas, eutaxíticas e brechadas, com cristaloclastos de 

quartzo e feldspato potássico e litoclastos de granula-
ção lapili até bomba, dispersos em uma matriz tufácea 
afanítica de composição riolítica (quartzo-feldspática). 
Observa-se o predomínio de tufo fino laminado e ban-
dado com matriz composta por fragmentos de quartzo, 
feldspato e vidro vulcânico (Figuras 6.22A e B). Nos 
ignimbritos, predomina a textura eutaxítica com grau 
de soldagem variado. O ignimbrito pouco soldado, 
ou brecha piroclástica, apresenta textura brechada e 
litoclastos de rochas vulcânicas ácidas (Figuras 6.22C 
e D). Já o ignimbrito moderadamente a fortemente 
soldado apresenta textura eutaxítica característica 
(Figuras 6.23A e B), é rico em púmices e possui cris-
taloclastos de quartzo com feição de desvitrificação 
(Figuras 6.23C e D).
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6.1.2.5. Formação Piraí Mirim 

A Formação Piraí Mirim foi individualizada neste 
trabalho devido à presença de extensos afloramentos, 
mapeáveis em escala 1:100.000 (ou maior). Sua seção 
tipo aflora na margem direita do rio Piraí Mirim. A 
unidade possui afloramentos bem preservados, que se 
destacam no relevo, na forma de paredões contínuos 
de conglomerados e arenitos conglomerático (Figura 
6.24A), geralmente, alinhados nas direções NE-SW e 
E-W (ANEXO E). Está associada à borda de edificios 
vulcânicos e representa a sedimentação proximal da 
erosão dessas estruturas. Portanto, é interpretada 
como franja de leque aluvial. É composta predominan-
temente de conglomerado petromítico (Figura 6.24B), 
com estratificação plano-paralela e intercalação de 
níveis centimétricos de arenito médio maciço ou com 

laminação de baixo ângulo a horizontal (Figura 6.24C). 
O arcabouço arenoso possui composição quartzo-fel-
dspática e granulação média a grossa. Os níveis con-
glomeráticos podem ser suportados por clastos ou por 
matriz com seixos esparsos. Os clastos são angulosos 
a subangulosos, mal selecionados, com esfericidade 
baixa, de granulação que varia desde seixo a mata-
cão. A composição dos clastos é predominantemente 
ácida (riolitos e ignimbritos), mas dependendo da área 
fonte, podem compor fácies polimíticas constituídas 
por rochas vulcânicas e piroclásticas máficas (Figura 
6.24D). Nesta fácies predominam clastos de riolito, 
andesito (Figuras 6.25A e B), tufo, brecha piroclástica 
e ignimbrito (Figuras 6.25C e D). As fácies distais desta 
unidade gradam para arenitos conglomeráticos, siltitos 
arenosos e siltitos puros. Os siltitos são individualizados 
na Formação Rio Piraí.  

Figura 6.15 - Litotipos vulcânicos observados na Formação Tirania: (A) Riolito afanítico com textura porfirítica e estrutura laminada 
e bandada de fluxo ígneo; (B) Riolito afanítico com textura púmice e estrutura bandada de fluxo ígneo; (C) Feição de relevo de domo 

riolítico; (D) Detalhe de riolito porfirítico com fenocristais de quartzo, que ocorre em locais com relevo dômico.  
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6.1.2.6. Formação Rio Piraí

A Formação Rio Piraí aflora no norte da bacia, a 
partir da Falha de Guararema e no leste da área, a partir 
da Falha do Rio Piraí (ANEXO E). Esta unidade representa 
a sedimentação distal dos leques aluviais relacionados 
às formações Piraí-Mirim e Espalha Brasa. É composta 
por rochas siliciclásticas com predomínio de siltitos 
vermelhos estratificados e laminados intercalados com 
arenitos arcoseanos finos (Figuras 6.26A e B). Observa-
-se estratificação plano-paralela, laminação heterolítica 
gradacional com intercalações milimétricas de níveis 
silto-argilosos e silto-arenosos (Figura 6.26B). Devido à 
deformação tectônica, as camadas estão comumente 
basculadas e levemente dobradas (Figura 6.26D). 

 A rocha possui mineralogia essencial composta por 
quartzo, muscovita detrítica, feldspato e caulinita, com 

raros fragmentos angulosos de quartzo maiores que 2 
mm (grânulos) dispersos na matriz (Figuras 6.27A e B). Os 
níveis arenosos possuem granulação muito fina a fina, com 
grãos subarredondados, moderadamente selecionados.

6.1.3. Bacia Do Paraná

A Bacia do Paraná consiste em uma extensa região 
sedimentar da América do Sul, com aproximadamente 
1.500.000 km², que engloba áreas geográficas do Brasil 
meridional, Paraguai oriental, nordeste da Argentina 
e norte do Uruguai. Seu arcobouço litológico integra 
uma sucessão sedimentar-magmática com idades entre 
o Ordoviciano Superior e o Cretáceo Superior (Milani, 
2004). Nesta seção serão apresentadas apenas as descri-
ções das unidades que estão em contato com as rochas 
da Bacia de Castro.

Figura 6.16 - Litotipos piroclásticos observados na Formação Tirania: (A) Ignimbrito estratificado e fortemente soldado com fiammes 
decimétricos em matriz tufácea; (B) Ignimbrito estratificado e soldado rico em púmices e fiammes centimétricos; (C) Brecha piroclástica 

mal selecionada com litoclastos de riolito; (D) Brecha riolítica silicificada.
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Figura 6.17 - Riolitos da Formação Tirania: (A) Riolito fluidal afanítico e porfirítico, com fenocristais de quartzo e feldspato potássico; (B) 
Riolito afanítico com textura vítrea; (C) Riolito afanítico com textura esferulítica; (D) Riolito com dobras convolutas de fluxo e indicação 

de cavidades pneumatolíticas (seta vermelha) com epidoto e pirita (foto no detalhe).

6.1.3.1. Grupo Paraná

Formação Furnas 
As rochas da Formação Furnas ocorrem nos extre-

mos sul, oeste e norte da área, recobrindo as rochas 
do Grupo Castro, e possuem vastas áreas de aflora-
mento na região do Cânion do Guartelá (ANEXO E). 
Esta formação se encontra em contato por discordân-
cia angular sobre as rochas do Grupo Castro (Figura 
6.28A). É composta por arenitos e arenitos conglo-
meráticos quartzosos com estratificações cruzadas 
e plano paralelas, com grau de seleção moderado e 
granulação fina a grossa (Figura 6.28B). Localmente, 
em afloramentos muito restritos, sobreposto pelos 

arenitos da Formação Furnas, são encontrados diamic-
titos e siltitos vermelhos, relacionados aos depósitos 
glaciais da Formação Iapó. 

6.1.3.2. Grupo São Bento

Formação Serra Geral
As rochas da Formação Serra Geral afloram na 

forma de diques orientados na direção NW-SE (direção 
preferencial N150°-240°), que cortam as rochas do 
Grupo Castro. Os diques possuem espessuras métricas 
a decamétricas e afloram em blocos (Figura 6.29A). 
Predomina o diabásio (diques com espessura métrica), 
rocha subvulcânica cinza escuro, com estrutura maciça 
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Figura 6.18 - Fotomicrografias de rochas vulcânicas da Formação Tirania: (A) Riolito com textura fluidal, vítrea, afanítica e porfirítica, 
matriz de composição quartzo-feldspática (Qtz + Fsp) e fenocristais de feldspato potássico (Kfs) e quartzo (Qtz) (nicóis paralelos); 

(B) Fotomicrografia mostrada em (A), com nicóis cruzados; (C) Riolito com textura bandada, esferulítica, afanítica e porfirítica, com 
fenocristais de feldspato potássico e bandas milimétricas de composição quartzo-feldspática e quartzo tardio (nicóis paralelos); (D) 

Fotomicrografia mostrada em (C), com nicóis cruzados. 

e textura afanítica, porfirítica, com fenocristais de pla-
gioclásio e piroxênio. Entretanto, pode ocorrer gabro 
(diques mais espessos).

Na área central da Bacia de Castro, ressaltam-se dois 
diques com espessura de centenas de metros (ANEXO 
E), os quais são facilmente reconhecidos tanto no relevo 
quanto nas imagens de SRTM: (i) a norte, ocorre dique 
de diabásio com textura inequigranular fanerítica fina 
a média, porfirítica, composto por plagioclásio (feno-
cristais e matriz), piroxênio e biotita (Figura 6.29B); (ii) 
a sul, ocorre dique de gabro, com textura equigranular 
média, composto por plagioclásio, piroxênio e minerais 
máficos. No diabásio, os fenocristais são de augita (Figu-
ras 6.30A e B) e labradorita. Os cristais de plagioclásio 
apresentam zoneamento e geminação polissintética da 
lei da albita (Figuras 6.30C e D).

6.1.4. Sedimentos Cenozoicos

6.1.4.1. Formação São Daniel

A Formação São Daniel é definida neste trabalho 
devido à ocorrência de depósitos mapeáveis em escala 
1:100.000 de argilas plásticas inconsolidadas. Os sedi-
mentos desta unidade provavelmente possuem idade 
mais jovem que as rochas do Grupo Castro e mais antigas 
que os sedimentos aluvionares holocênicos, sugerida 
através da localidade de ocorrência (zona de planície 
aluvial), feição de compactação (diagênese incipiente) 
e sotoposição à colúvio inconsolidado recente (Figura 
6.31A). No entanto, Cruz (1991) atribui a origem de depó-
sitos similares de argilas especiais (bentonitas) na bacia à 
alteração de rochas vulcânicas ácidas do Grupo Castro. 
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As argilas desta unidade estão recobertas por colúvio 
de diamictito inconsolidado de arcabouço quartzoso com 
matriz argilosa e cor roxo. Apresentam cor cinza e verde e, 
aparentemente, possuem alta plasticidade (Figura 6.31B). 
Esses depósitos estão localizados próximo às margens dos 
rios, em zonas alagadiças de planície aluvionar e podem 
representar as ocorrências de bentonitas relatadas por 
Cruz (1991), a qual é matéria-prima amplamente utilizada 
para a indústria da cerâmica.

6.1.4.2. Depósitos Aluvionares

Às margens dos principais rios, ocorrem extensos 
depósitos aluvionares. Os principais margeiam os rios 
Iapó e Piraí. No setor intermediário do Rio Piraí-Mirim 

também ocorrem depósitos semelhantes. Os depósitos 
aluvionares são holocênicos, compostos de areia, silte, 
argila, turfa e cascalho inconsolidados, produto da 
ação intempérica erosiva dos agentes climáticos que 
transportam os sedimentos ao longo das calhas das 
principais drenagens. 

6.2. GEOLOGIA ESTRUTURAL

A Bacia de Castro está localizada na porção central 
do Arco de Ponta Grossa (APG), uma feição tectônica 
ativa desde o período Devoniano (ALMEIDA, 1986), 
que promoveu soerguimento da crosta e gerou um dos 
mais expressivos enxames de diques máficos do Brasil 
(OLIVEIRA e MONTES, 1984). Essa feição é bem marcada 

Figura 6.19 - Fotomicrografias de rochas vulcânicas da Formação Tirania: (A) Riolito maciço com textura vítrea, afanítica e porfirítica, 
matriz de composição quartzo-feldspática (Qtz + Fsp) e fenocristal de quartzo (Qtz) (nicóis paralelos); (B) Fotomicrografia mostrada em 
(A), com nicóis cruzados; (C) Riolito porfirítico com fenocristais de quartzo em matriz afanítica quartzo-feldspática (nicóis paralelos); (D) 

Fotomicrografia mostrada em (C), com nicóis cruzados;
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Piraí e Rio Piraí Mirim (Figuras 6.32A e B). Outro sistema 
de falhamento rúptil recorrente observado durante os 
trabalhos de campo é o de direção E-W, o qual é bem 
marcado nas imagens SRTM (Figura 6.32A). A principal 
estrutura nesta direção, a Falha de Guararema, ocorre 
na região centro-norte e subdivide a bacia em dois 
domínios: norte e sul (Figura 6.32B). Ademais, observa-
-se a proeminente estruturação NW-SE associada ao 
enxame de diques do APG.

A laminação sedimentar nos litotipos pelíticos, a qual 
é uma evidência da superfície horizontal original, na maior 
parte das vezes, encontra-se basculada com mergulhos 
moderados e verticalizada nas proximidades de zonas 
de falhas. Devido à reologia e competência dos pelitos, a 
tectônica rúptil tende a ser mais intensa nessas unidades. 

pela magnetometria (Figura 4.1A e 4.4A). A deformação 
causada pelo APG é caracterizada pelo soerguimento do 
embasamento e da cobertura sedimentar da Bacia do 
Paraná (ZALÁN et al., 1991). Esse contexto tectônico é 
importante para o entendimento da evolução geológica 
da Bacia de Castro e configura uma particularidade em 
relação às outras bacias ediacaranas-cambrianas das 
regiões sul e sudeste do Brasil. 

O arcabouço estrutural da Bacia de Castro é caracte-
rizado por tectônica de deformação rúptil, manifestada 
em falhas, rochas cataclásticas, fraturamentos, bascu-
lamentos, veios e brechas hidráulicas, com alteração 
hidrotermal associada. As principais direções estruturais 
que compartimentam a bacia são NE-SW a NNE-SW, 
definindo três falhas principais na bacia: Castro, Rio 

Figura 6.20 -  (A) Fotomicrografia de riolito com textura esferulítica envolto por matriz afanítica a vítrea (nicóis paralelos); (B) 
Camada com esferulitos decimétricos circundada por alteração argílica; (C) Derrame composto por riolito fluidal (camada A) no topo, 
sobreposto por estrato métrico, silicificado, composto por Lithophysae centimétricas (camada B); (D) Detalhe da camada B, na qual 

ocorre zona silicificada com esferulitos centimétricos (Lithophysae); observa-se cavidade no esferulito circulado. 
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Figura 6.21 -  (A) Lithophysa preenchida por ágata envolto em rocha riolítica sericitizada; (B) Lithophysa preenchida por calcedônia 
e quartzo. A calcedônia apresenta bandamento do tipo Uruguai; (C) Dupla Lithophysa com forma concêntrica característica. A 

Lithophysa da esquerda apresenta cavidade vazia parcialmente preenchida por quartzo prismático tardio, enquanto a Lithophysa 
da direita apresenta preenchimento completo por calcedônia; (D) Lithophysa preenchida por brecha riolítica com matriz afanítica 

verde.

Por meio de dados de campo, imagens de satélite 
SRTM, modelos digitais de elevação (MDE) e dados geo-
físicos, as principais estruturas foram individualizadas 
(Figura 6.33B) e caracterizadas a seguir:

6.2.1. Falha de Joaquim Murtinho

A Falha de Joaquim Murtinho (Figura 6.32A) pode 
ser correlacionada à tectônica formadora da bacia, 
pois coloca rochas do embasamento em contato com 
rochas da Formação Espalha Brasa (conglomerados e 
arenitos conglomeráticos), com proveniência compatível 
ao embasamento justaposto. Essa estrutura apresenta 
direção aproximada N-S (Figura 6.33A), orientação dife-
rente das direções dominantes no interior da bacia, 
com possibilidade de representar uma ramificação da 

Falha de Castro. Apresenta expressão no MDE, mas 
aparentemente não afeta a cobertura devoniana da 
Formação Furnas, o que sugere ausência de reativação 
dessa estrutura, em contraste com a Falha de Castro. 
As rochas graníticas próximas à Falha de Joaquim Mur-
tinho apresentam estruturas brechadas (Figura 6.33B) 
e intensamente fraturadas.

6.2.2. Falha de Castro

A Falha de Castro (Figura 6.32B) delimita o contato 
da borda leste do Grupo Castro com o embasamento 
(ANEXO E). A estrutura é destacada nas imagens aero-
magnetométricas (Figura 4.4A) e aflora em diversos 
locais a sul da cidade de Castro, incluindo um aflora-
mento na própria cidade (Morro do Cristo). Seu caráter 
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6.2.3. Falha do Rio Piraí

A Falha do Rio Piraí (Figura 6.32B) separa dois blo-
cos com litologia e relevos distintos (ANEXO E). O vale 
aluvial do rio Piraí, na região central da bacia, está 
encaixado nessa estrutura. Não foram encontrados 
afloramentos de rochas de falha nessa região, prova-
velmente por estarem encobertas pela sedimentação 
recente. A estrutura não apresenta continuidade após 
ser interceptada pela Falha de Castro.

6.2.4. Falha do Rio Piraí-Mirim

A Falha do Rio Piraí-Mirim também é destacada pelo 
MDE, separando dois blocos com texturas de rugosidade 
distintas (Figura 6.32B). Localizado na porção oeste 

normal, com a capa representada pelas rochas da bacia, 
é sugerido pela colocação das rochas do embasamento, 
mais antigas, lado-a-lado com às rochas do Grupo Cas-
tro (Figura 6.34A). Em apenas um local foi observado 
indicador cinemático (slickensides), o que sugere movi-
mentação vertical sem componente oblíqua. Na zona de 
falha, de direção preferencial NNE-SSW, são encontra-
dos veios e brechas com hematita e quartzo. A feição 
multifásica sugere reativação da falha. A verticalização 
das camadas sedimentares da bacia evidencia o alto 
ângulo de mergulho desta estrutura. A brecha de falha 
possui estrutura cataclástica, com frequentes cavidades 
preenchidas por quartzo, além de fraturas e veios sub-
verticais e subsidiários à direção principal, em padrão 
stockwork (Figura 6.34B).  São observados ainda veios 
de quartzo hialino com textura de crescimento sintaxial.

Figura 6.22 -  Fotomicrografias de rochas piroclásticas da Formação Tirania: (A) Tufo laminado com matriz composta por fragmentos de 
quartzo (Qtz), feldspato (Fsp) e vidro vulcânico (nicóis paralelos); (B) Tufo bandado, com camada milimétrica vítrea e camada rompida 
por sobrecarga (nicóis paralelos); (C) Ignimbrito pouco soldado com litoclastos de rochas vulcânicas ácidas e matriz afanítica quartzo-

feldspática (nicóis paralelos); (D) Fotomicrografia mostrada em (C), com nicóis cruzados; 



| 50 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 6.23 -  Fotomicrografias de rochas piroclásticas da Formação Tirania: (A) Ignimbrito com textura eutaxítica, moderadamente 
soldado, com cristaloclastos de quartzo (Qtz) em matriz afanítica quartzo-feldspática (Qtz + Fsp) (nicóis paralelos); (B) Fotomicrografia 
mostrada em (A), com nicóis cruzados; (C) Ignimbrito com textura eutaxítica, fortemente soldado, com cristaloclastos de quartzo com 
feição de desvitrificação envolto por matriz afanítica quartzo-feldspática (nicóis paralelos); (D) Fotomicrografia mostrada em (C), com 

nicóis cruzados.

da Bacia de Castro, o vale do rio Piraí-Mirim está par-
cialmente encaixado nessa estrutura (Figura 6.35A). A 
estrutura apresenta uma geometria curvada a sul, onde 
afloram rochas silicificadas com estrutura cataclástica. 
Nessa região, a estrutura apresenta uma direção ENE-
-WSW.  A cinemática da falha apresenta componente 
normal, evidenciada por rejeito estratigráfico entre os 
blocos NW (Formação Tronco), a lapa, e SE (Formação 
Aparição), a capa.

Ao longo de toda a extensão da falha afloram rochas 
alteradas hidrotermalmente, sendo comum a ocorrência 
de zonas silicificadas e hematitizadas, principalmente 
nas rochas da Formação Aparição. Nas proximidades 
da zona de falha, predominam rochas protocataclás-
ticas e cataclásticas com fragmentos de siltito (Figura 
6.35B). Nesses locais, a rocha se encontra intensamente 

fraturada e com desenvolvimento de uma trama em 
stockwork bem marcada, destacada pela silicificação 
nos planos das fraturas. A feição protocataclástica se 
diferencia dos cataclasitos, pois não há geração de 
matriz por moagem.

 
6.2.5. Falha de Guararema

A Falha de Guararema (Figura 6.32B), de direção 
geral E-W, ocorre na porção central e segmenta a Bacia 
de Castro em dois domínios tectônico-estruturais: norte 
e sul (ANEXO E). O domínio sul é caracterizado pela 
orientação NE-SW das unidades litoestragráficas. Essa 
tectônica está associada às falhas de mesma direção 
(falhas dos rios Piraí e Piraí-mirim), que são interrom-
pidas, em sua extremidade norte, pela falha de direção 
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E-W. Na estruturação do domínio norte essa tectônica 
rúptil (NE-SW) não ocorre.

A Falha de Guararema não é única e contínua. Ela 
é caracterizada por uma sucessão de falhas escalona-
das com rejeitos métricos na direção E-W, observados 
nas imagens SRTM (Figura 6.32B) e aerogamaespec-
tométricas (Figura 4.9A). Essa estrutura é aflorante 
em corte de pedreira abandonada (Figura 6.36A). No 
local, observa-se rejeito estratigráfico com componente 
normal de aproximadamente 5 metros. A componente 
transcorrente é sugerida pelo alto ângulo das falhas, 
porém não foram observadas lineações condizentes. No 
plano de falha ocorre cataclasito foliado, com estrutura 
brechada originada por moagem da rocha (Figura 6.36B). 
A matriz do cataclasito é composta por argilominerais 
esverdeados, possivelmente esmectita. 

6.2.6. Análise de Veios e Fraturas

Foram analisados dados estruturais de veios e fra-
turas para definição do regime de esforços atuantes na 
área, considerando as estruturas dominantes de duas 
áreas distintas: (i) os pares conjugados de fraturas da 
Formação Aparição, em função do intenso fraturamento 
que afeta esta unidade e; (ii) as fraturas e veios em zona 
de catáclase, onde aflora a Falha de Castro, em função 
da importância desta estrutura, que é considerada a 
principal formadora da bacia. 

Na área da Formação Aparição foram considerados 
os dados de pares conjugados de fraturas coletados 
em dois afloramentos, em que predominam as dire-
ções NE-SW e NW-SE com mergulhos subverticais. Os 
dados plotados em estereogramas (Figuras 6.37A e B) 

Figura 6.24 -  Litotipos sedimentares observados na Formação Piraí Mirim: (A) Borda de edifício vulcânico, onde se observa paredão 
de conglomerado e arenito conglomerático; (B) Conglomerado petromítico com clastos angulosos de riolito; detalhe de amostra que 
ocorre em (A); (C) Evidência de estratificação plano paralela com camadas decimétricas de conglomerado polimítico intercaladas a 

camada centimétrica de arenito fino a médio; (D) Detalhe de nível conglomerático, com clastos subarredondados de rochas vulcânicas 
ácidas e básicas (conglomerado polimítico).
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Figura 6.25 - Fotomicrografias de conglomerado polimítico suportado por clastos (grânulos e seixos) da Formação Piraí Mirim, 
composto por fragmentos de: (A) Riolito afanítico e porfirítico (nicóis paralelos); (B) Riolito, andesito e tufo (nicóis paralelos); (C) 

Ignimbrito, tufo e andesito porfirítico (nicóis paralelos); (D) Brecha piroclástica e riolito porfirítico com fenocristal de quartzo (Qtz) 
(nicóis paralelos).

demonstram pouco stress diferencial com o vetor de 
tensão σ1 posicionado na posição vertical e o vetor de 
tensão σ3 na posição horizontal.

Na área da Falha de Castro, foram considerados 
os dados de fraturas coletados em um único aflora-
mento, cujo local foi garimpo para extração de hema-
tita. Ocorrem dois conjuntos preferenciais de fraturas 
subverticais: uma na direção NNE-SSW (principal) e 
outra na direção ENE-WSW (secundária). Estas são con-
sideradas pertencentes a uma mesma família, pois não 
apresentam relações de corte entre si. Outra direção 
de fraturas menos expressivas é a NNW-SSE. Observou-
-se também veios preenchidos por quartzo e hematita 
nas mesmas três direções citadas. A existência de veios 
subverticais cogenéticos em diversas direções indica 
que o vetor de tensão σ1 se encontra na vertical (para-
lelo ao cruzamento dos veios). Não foram observados 

lineamentos oblíquos nos planos de falha, que indicasse 
a movimentação lateral dos blocos.

6.3. ALTERAÇÃO HIDROTERMAL

A descrição dos tipos e estilos de alteração hidroter-
mal observados durante este trabalho é essencial para 
o entendimento e caracterização das mineralizações e 
reconhecimento das unidades geológicas aflorantes. 

A alteração hidrotermal está presente na maior 
parte das rochas que compõem as unidades vulcânicas 
do Grupo Castro. As formações afetadas pelo hidro-
termalismo são: Tronco, Aparição e Tirania. Na área 
do embasamento, as rochas da unidade Granitos Alas-
quíticos também estão afetadas por hidrotermalismo.

Os principais tipos de alteração hidrotermal obser-
vados são a potassificação, cloritização, sericitização, 
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Figura 6.26 - Litotipos sedimentares observados na Formação Rio Piraí: (A) Siltito micáceo vermelho estratificado e laminado; (B) 
Siltito micáceo alterado com estratificação plano paralela; (C) Arenito micáceo estratificado e laminado com intercalação de níveis 

milimétricos de siltito; (D) Siltito micáceo vermelho estratificado e laminado com dobras suaves.

Figura 6.27 - Fotomicrografias de rochas da Formação Rio Piraí: (A) Siltito alterado com estratificação plano paralela e matriz muito fina 
composta por quartzo (Qtz), muscovita (Ms), feldspato (Fsp) e caulinita (Kln) (nicóis paralelos); (B) Fotomicrografia mostrada em (A), 

com nicóis cruzados. 
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ocorrem associadas a cavidades pneumatolíticas com 
epidotização e sulfetação, em estilo fissural (Figura 
6.38A). Por vezes, as frentes de alteração acompanham 
o bandamento de fluxo ígneo (Figura 6.38B). Observa-se 
a potassificação pervasiva na matriz quartzo-feldspática 
e nos fenocristais de feldspato potássico, assim como 
a silicificação tardia acompanhando o bandamento 
original da rocha. Junto à cristalização de vênulas de 
quartzo tardias, associam-se as com cavidades pneu-
matolíticas com cristalização de epidoto, hematita e 
pirita (Figuras 6.38C e D).

Nas amostras de riolito observam-se pelo menos 
dois eventos de potassificação. O primeiro evento, de 
estilo pervasivo, é caracterizado por cristalização de 
feldspato potássico hidrotermal, que substitui parcial-
mente ou completamente os feldpatos alcalinos ígneos 

argilização, silicificação, hematitização e sulfetação. 
As quatro últimas apresentam caráter predominante-
mente fissural, enquanto as demais possuem caráter 
mais pervasivo.

6.3.1. Alteração Potássica

A alteração potássica é observada predominante-
mente nos riolitos da Formação Tirania e nos Granitos 
Alasquíticos do embasamento. Essa é a principal altera-
ção nestes granitos, a qual ocorre de forma generalizada 
e homogênea por toda a unidade, caracterizando o estilo 
pervasivo. Nos riolitos, a potassificação também se 
caracteriza por este estilo de alteração. Nestas rochas, 
ocorre na forma de frentes de alteração irregulares com 
as cores vermelho e rósea características. Localmente, 

Figura 6.28 - (A) Contato entre arenito da Formação Furnas (Camada A) e ignimbrito da Formação Tirania (Camada B) no Canyon do 
Guartelá; (B) Arenito conglemerático quartzoso, com estratificação cruzada da Formação Furnas. 

Figura 6.29 - (A) Afloramento de dique de diabásio decamétrico da Formação Serra Geral. O relevo desta unidade se destaca na forma 
de morros orientados na direção  N150º-240º; (B) Diabásio porfirítico com fenocristais de plagioclásio que ocorre em (A).
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Figura 6.30 - Fotomicrografias de amostra de dique de diabásio da Formação Serra Geral: (A) Textura fanerítica fina, porfirítica, com 
fenocristal de augita (Aug) e matriz composta por plagioclásio (Pl), piroxênio (Px) e opacos (Op); (B) Fotomicrografia mostrada em 
(A), com nicóis cruzados; (C) Textura porfirítica com fenocristal de labradorita (Pl) zonada em matriz fanerítica fina composta por 

plagioclásio, piroxênio e opacos; (D) Fotomicrografia mostrada em (C), com nicóis cruzados. 

Figura 6.31 - (A) Lavra abandonada de argila plástica recoberta por material conglomerático inconsolidado (estéril); (B) Detalhe de 
argila plástica de cor cinza e verde. 
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Figura 6.32 - (A) Imagem SRTM da área sem interpretação; (B) Imagem SRTM da área com as principais estruturas na área da Bacia. 
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 6.33 - (A) Espelho de plano da Falha de Joaquim Murtinho com indicação da medida do plano em notação Clar; (B) Detalhe de 
brecha granítica que ocorre na zona de falha. 
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Figura 6.34 - (A) Registro da Falha de Castro em afloramento com indicação da medida do plano em notação Clar; (B) Detalhe de brecha 
silicificada com hematita e quartzo na zona de falha. 

Figura 6.35 - Rio Piraí Mirim encaixado na falha homônima com indicação do plano medido em notação Clar; (B) Detalhe de cataclasito 
silicificado com fragmentos de siltito que ocorre na zona de falha. 

Figura 6.36 -  (A) Afloramento onde ocorre a Falha de Guararema; (B) Detalhe de zona de cataclase que ocorre no plano de falha.
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(fenocristais e matriz), conferindo ao cristal a cor de 
ferrugem (vermelho-terra) e o aspecto turvo e sujo (Figu-
ras 6.39A e B). O segundo evento, de estilo fissural, é 
caracterizado por cristalização de feldspato potássico 
de baixa temperatura (adulária) e quartzo (Figuras 6.39A 
e B). Os cristais de adulária possuem granulação muito 
fina (até 100 um) e hábito subédrico a euédrico (forma 
losangular). Ocorre na borda de veios e fissuras preen-
chidas por quartzo tardio, com indício de cristalização 
avançada para o interior desses cristais (Figuras 6.39C e 
D). Essa característa sugere que o evento de cristalização 
da adulária é posterior a um evento de silicificação.

6.3.2. Alteração Sericítica

A alteração sericítica é observada nas rochas das 
formações Tirania e Aparição. Na Formação Tirania, a 
sericitização ocorre em estilo fissural associada à zona 
de silificificação com formação de esferulitos (Figura 

6.40A) e halos externos de veios silicificados auríferos 
(Figura 6.40B). A sericita é o principal mineral da matriz 
das autobrechas riolíticas que preenchem as lithophysae 
(Figura 6.21D). Localmente, o mineral também ocorre 
na matriz dos riolitos em estilo pervasivo (Figuras 6.40C 
e D). Observa-se o mineral substituindo tanto a matriz, 
quanto os fenocristais de feldspato potássico, reconhe-
cidos apenas como pseudomorfos (Figuras 6.40E e F). 
Na Formação Aparição a sericitização ocorre de modo 
generalizado e homogêneo por toda a unidade, em 
estilo pervasivo, sendo facilmente reconhecida nos tufos 
e siltitos arenosos verdes sericitizados (Figura 6.41A). 
Em um afloramento (Figura 6.41B), em contato com tufo 
pervasivamente sericitizado (Figura 6.41C), observou-se 
a formação de bolsão micáceo métrico composto ape-
nas por muscovita verde (Figura 6.41D). Nesta unidade 
também ocorre hematitização pervasiva, reconhecida 
pela alteração de cor ocre (Figura 6.41A) e fissural, com 
a formação de hematita hidrotermal preenchendo os 

Figura 6.37 - Esterereogramas de dados estruturais coletados em pares conjugados de fraturas de afloramentos da Formação Aparição. 
(A) Densidade de medidas (n) do ponto BT-001 com indicação do plano médio igual à 334/82 (notação Clar); (B) Densidade de medidas 

(n) do ponto FB-060, com indicação do plano médio igual à 224/90 (notação Clar).  
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planos de fratura (Figura 6.41D). Em rocha epiclástica 
(siltito arenoso), observa-se a sericita disseminada nos 
interstícios da matriz quartzo-feldspática e substituindo 
fenocristais de feldspato (Figuras 6.41E e F).

6.3.3. Alteração Clorítica

A alteração clorítica ocorre em rochas da Formação 
Tronco e Tirania. Nas rochas ácidas da Formação Tirania, 
a cloritização pode ser confundida com a sericitização, 
devido à cor verde característica das duas alterações, 
e por ocorrerem associadas. A cloritização se distingue 
pelo estilo pervasivo seletivo (Figura 6.42A), com sua 
ocorrência restrita à matriz dessas rochas, preservando, 
portanto, os fenocristais de quartzo e feldspato potássico 
(Figura 6.42B). Observa-se a clorita substituindo parte 
da matriz quartzo-feldspática (Figuras 6.42C e D), por 
vezes preteritamente sericitizada (Figuras 6.42E e F). 
Essa característica sugere que o evento de cloritização 
é posterior  a um evento de sericitização.

Nas rochas intermediárias da Formação Tronco, a clo-
rita ocorre preenchendo amígdalas e formando bolsões 
externos, associada à silicificação e sulfetação. Nessas 
rochas também se observa o estilo fissural, com a clorita 
compondo a matriz de zona sulfetada. 

6.3.4. Alteração Argílica

A alteração argílica ocorre nas rochas das formações 
Tronco, Aparição e Tirania. Ocorre como caulim branco 
em planos de fratura distribuídos em padrão stockwork. 
(Figura 6.43A). Esta alteração pode se confundir com 
a alteração caulinítica intempérica, uma vez que os 
argilominerais de ambas alterações são os mesmos. Em 
campo, foi verificada a alteração argílica hidrotermal 
em associação com zonas silicificadas (Figura 6.43B), 
as quais, geralmente, envelopam veios de calcedônia 
e quartzo. 

Figura 6.38 - Potassificação pervasiva em riolito da Formação Tirania. (A) Rocha potassificada evidenciando cavidade pneumatolítica no 
centro, com epidotização e sulfetação; (B) Rocha potassificada com textura de fluxo preservada; (C) Fotomicrografia de riolito bandado 
com indícios de silicificação e potassificação (luz transmitida, nicóis paralelos); (D) Fotomicrografia mostrada em (C), com luz refletida e 

nicóis paralelos; Qtz=quartzo; Fsp=feldapato; Py=pirita; Hem=hematita; Ep=epidoto; Adl=Adulária.
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6.3.5. Alteração Hematítica

A alteração hematítica representa o incremento 
dos íons Fe2+ e Fe3+ durante o processo hidrotermal, 
resultando em zonas enriquecidas em hematita (Figura 
6.44A). Essa alteração é observada principalmente nas 
rochas da Formação Aparição (Figuras 6.41A e D), em 
estilo fissural e pervasivo, constantemente associada a 
zonas silicificadas. Localmente, pode ocorrer associada a 
veio silicificado e sulfetado com pirita e outros sulfetos, 
em andesito da Formação Tronco (Figura 6.44B).

6.3.6. Silicificação

A silicificação ocorre nas rochas das formações 
Tronco, Aparição e Tirania, predominando o caráter 
fissural, na forma de veios e brechas compostos por 

calcedônia e quartzo. Também pode apresentar caráter 
pervasivo, em rochas permeáveis da Formação Apari-
ção, e pervasivo seletivo, em camadas de esferulitos da 
Formação Tirania.

Por serem formadas em ambiente de alta pressão de 
fluido, por meio de fraturamento hidráulico, as brechas 
hidrotermais possuem características de evento multifá-
sico, com a ocorrência de brechas pretéritas preservadas 
e interligação de veios e vênulas em padrão stockwork 
(Figura 6.45A). São compostas de fragmentos de rochas 
silicificadas com matriz quartzosa (Figura 6.45B). Geral-
mente, apresentam muitas cavidades, possivelmente 
resultado de dissolução de carbonatos. As principais ocor-
rências auríferas do Grupo Castro são correlacionadas 
a esse litotipo e a essa fase hidrotermal. Uma descrição 
mais detalhada das brechas hidrotermais mineralizadas 
é apresentada no CAPÍTULO 8.

Figura 6.39 - (A) Detalhe de fenocristal de feldspato potássico, com aspecto turvo e sujo, cor vermelho-terra e vênulas de quartzo com 
adulária (nicóis paralelos); (B) Fotomicrografia mostrada em (A), com nicóis cruzados; (C) Detalhe de feldspato hidrotermal de baixa 
temperatura (adulária), evidenciando avanço da sua cristalização em direção ao centro da vênula de quartzo (nicóis paralelos); (D) 

Fotomicrografia mostrada em (C), com nicóis cruzados. Qtz=quartzo; Kfs=feldapato potássico; Adl=adulária.
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Figura 6.40 - Sericitização em rochas da Formação Tirania: (A) Zona de sericitização fissural em camada com esferulitos; (B) Zona 
de silicificação aurífera, com halo de alteração sericítica (camada A); (C) Zona de sericitização pervasiva em riolito fluidal; (D) Riolito 

sericitizado; (E) Fotomicrografia de riolito com pseudomorfos de fenocristais de feldspato potássico sericitizado (nicóis paralelos); (F) 
Fotomicrografia mostrada em (E), com nicóis cruzados. Qtz=quartzo; Kfs=feldapato potássico; Ser=sericita.
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Figura 6.41 - Sericitização em rochas da Formação Aparição: (A) Zona de sericitização pervasiva em tufos e siltitos arenosos. 
Observa-se também a hematitização pervasiva, de cor ocre; (B) Bolsão micáceo composto por muscovita verde (Camada A) em 

contato com zona de sericitização pervasiva em tufo (Camada B); (C) Detalhe de tufo sericitizado que ocorre na camada B, na figura 
(B); (D) Detalhe de bolsão micáceo que ocorre na camada A, na figura (B). Observa-se também os planos de fratura preenchidos 
por hematita (cor preto) e caulim (cor branco); (E) Fotomicrografia de rocha epiclástica (siltito arenoso) sericitizado com cristal 

de feldspato parcialmente substituído por sericita; (F) Fotomicrografia mostrada em (E), com nicóis cruzados. Qtz=quartzo; 
Kfs=feldapato potássico; Ser=sericita. 
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Figura 6.42 - (A) Cloritização pervasiva seletiva em riolito da Formação Tirania; (B) Detalhe de amostra em (A): riolito cloritizado; 
(C) Fotomicrografia de riolito cloritizado com fenocristais de feldspato alcalino preservados (nicóis paralelos); (D) Fotomicrografia 

mostrada em (C), com nicóis cruzados; (E) Riolito cloritizado e sericitizado com fenocristais de feldspato alcalino preservados (nicóis 
paralelos); (D) Fotomicrografia mostrada em (E), com nicóis cruzados. Qtz=quartzo; Fds=feldapato; Chl=clorita; Ser=sericita.
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Figura 6.44 - (A) Zona de alteração hidrotermal fissural com hematita e quartzo; (B) Veio silicificado e sulfetado com pirita disseminada, 
associado a zona de alteração hidrotermal hematítica. 

Figura 6.45 - (A) Brecha hidráulica com veios e vênulas preenchidas por quartzo em padrão stockwork; (B) Brecha hidráulica silicificada 
com fragmentos.

Figura 6.43 - (A) Argilização fissural em riolitos da Formação Tirania; (B) Argilização pervasiva em borda de veio de quartzo.
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7. RESULTADOS ANALÍTICOS

Neste capítulo constam os resultados de análises 
laboratoriais efetuadas após os trabalhos de campo.

7.1. GEOCRONOLOGIA

Foram realizadas análises U-Pb em zircão das uni-
dades geológicas representativas dos principais even-
tos ígneos da área: plutônico ácido (Granito Serra do 
Carambeí) e vulcânico intermediário (Formação Tronco) 
e ácido (Formação Tirania). Na tentativa de obter uma 
idade do evento hidrotermal, cristais de zircão extraídos 
de veio mineralizado do Depósito Torre também foram 
analisados. Não foi possível calcular a idade do Granito 
Serra do Carambeí (FB-120), pois a dispersão das análises 
dos cristais de zircão no diagrama concordia impossibili-
taram um agrupamento ou alinhamento para o cálculo 
da idade concordia ou de intercepto inferior e superior. 
As análises geocronológicas efetuadas contemplam, 
portanto, cinco amostras, cuja a síntese é apresentada 
na Tabela 7.1 e nos gráficos da Figura 7.1.

A idade do vulcanismo associado às rochas da For-
mação Tronco foi muito bem estabelecida através da 
datação de duas amostras. Os resultados de 554±7 Ma 
e 552±8 Ma (para as amostras IM-066 e FB-008C, res-
pectivamente) são idênticos considerando o erro asso-
ciado (Figuras 7.1B, C e D). Além da população principal, 
a amostra IM-66 possui cristais com idades aparentes 
207Pb/206Pb entre 1834 a 3246 Ma, que são interpretados 
como contaminação crustal. 

Duas amostras da Formação Tirania também tiveram 
cristais de zircão datados, mas os resultados foram dis-
crepantes. O conjunto de dados da amostra FB-008B é 
uniforme e a regressão de todos os pontos resultou na 
idade de 533±5 Ma (Figura 7.1A). Já a amostra IM-062 
possui cristais de zircão com amplo intervalo de idades, 
que variam de 570 a 2660 Ma (Figura 7.1E). O grupo 

mais jovem e de comportamento similar foi reunido e a 
Idade Concordia de 577±4 Ma pode ser calculada (Figura 
7.1H). Considerando as demais idades encontradas para 
o Grupo Castro, bem como o resultado consistente da 
amostra FB-008B, interpreta-se que a melhor estimativa 
de idade para a formação seja 533±5 Ma e que os cristais 
mais velhos representem contaminação crustal.

As idades das rochas vulcânicas obtidas neste traba-
lho são semelhantes às idades U-Pb em zircão publica-
das porCordani et al. (1999) e Almeida et al. (2010), de 
543 ±12 Ma e 549,6 ±4,4 Ma, respectivamente, ambas 
extraídas de análise em zircões de riolitos do mesmo 
Grupo. Entretanto, os dados isotópicos confirmam o que 
foi observado em campo: o vulcanismo intermediário, 
datado em 554±7 Ma (IM-R-066) e 552±8 Ma (FB-008C), 
refere-se ao evento vulcânico inicial e o vulcanismo ácido, 
datado em 533±5 Ma (FB-R-008B), refere-se ao evento 
vulcânico final da bacia, este perdurando até o inicio 
do período cambriano. As idades obtidas em amostras 
representativas dos vulcanismos intermediário e ácido, 
extraídas do mesmo afloramento (FB-008), sugerem 
ainda que o intervalo de atividade vulcânica na Bacia 
de Castro foi de, no mínimo, 6 Ma, com dois pulsos 
vulcânicos distintos bem marcados.

A amostra da brecha hidrotermal (FB-005) forneceu 
poucos cristais de zircão, a maioria metamíctica. A análise 
de todos os cristais resultou em um conjunto de dados 
distribuídos em amplo espectro de idades (570-3000 
Ma) e com variados graus de discordância (Figura 7.1G). 
Um pequeno grupo mais jovem permitiu o cálculo da 
Idade Concordia de 599 ±10 Ma (Figura 7.1H). Consi-
derando a idade da unidade hospedeira, interpreta-se 
que o zircão estudado é oriundo das encaixantes. Desta 
forma sugere-se que o hidrotermalismo associado não 
foi capaz de abrir o sistema isotópico U-Pb do zircão e, 
aparentemente, não foram gerados novos cristais.

AMOSTRA LATITUDE LONGITUDE LITOTIPO UNIDADE IDADE CONCÓRDIA INTERPRETAÇÃO

FB-R-008-B -24,721790 -50,012214 Riolito Tirania 533 ± 5 Ma Idade de cristalização

FB-R-008-C -24,721790 -50,012214 Andesito Tronco 552 ± 8 Ma Idade de cristalização

IM-R-066 -24,818873 -50,052534 Andesito Tronco 554 ± 7 Ma Idade de cristalização

IM-R-062 -24,808784 -50,106347 Riolito Tirania 577 ± 5 Ma Contaminação crustal

FB-R-005 -24,822106 -50,035846 Veio de quartzo aurífero Depósito Torre 599 ± 10 Ma Contaminação crustal

Tabela 7.1 -  Amostras datadas e seus respectivos resultados
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Figura 7.1 - Diagramas concórdia das amostras os elipsóides de dados (pontos analisados), com erros plotados em 2σ. 
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(ICP-055, ICP-051 e ICO-198) em relação ao agrupamento 
formado pelas demais, sugerindo possíveis alterações 
hidrotermais das amostras deslocadas. Com essa análise, 
gerou-se o descarte da amostra ICP-055 (FTR), devido ao 
seu agrupamento com as amostras da FTI. As amostras 
ICP-051 e ICO-198 não foram descartadas, pois estão 
agrupadas com seus correspondentes plutônicos, os GRA, 
não sendo possível afirmar qual é o grupo de amostras da 
FTI menos alterado. Foram, portanto, selecionadas cinco 
amostras para os GRA (com PF de até 1%); três amostras 
para a FTR (com PF de até 2,5%); e oito amostras para a 
FTI (com PF de até 2%).

A caracterização química das amostras que compõem 
as unidades ígneas está dividida em duas partes: rochas 
vulcânicas da FTR e FTI (Grupo Castro) e plutônicas (Gra-
nitos alasquíticos). A discussão é suportada pelos seguin-
tes diagramas: SiO2 versus Na2O+K2O para classificação 
química convencional (MIDDLEMOST, 2004) (Figura 7.3); 
ternário QAP de composição petrográfica modal (STRE-
CKEISER, 1978) (Figura 7.4A); ternário Na2O-Al2O3-K2O 
(SHAND, 1943) (Figura 7.4B); elementos traços imóveis 
Co versus Th (HASTIE et al., 2007) para classificação do 
tipo de rocha e seria magmática (Figura 7.5); elemen-
tos maiores e traços versus SiO2 (Figuras 7.6, 7.7, 7.8 e 
7.9); multielementar de ETR normalizados pelo condrito 
(BOYNTON, 1984) (Figuras 7.10A e B); multielementar de 
elementos traços normalizados pelos valores do manto 
primitivo (SUN e MCDONOUGH, 1989) (Figuras 7.11A e 
B); para classificação geotectônica de rochas vulcânicas 
(SCHANDL e GORTON, 2002) (Figura 7.12A); e classificação 
geotectônica de granitos (WHALEN, 1987 e PEARCE et 
al., 1984) (Figuras 7.12B e C). 

7.2.1. Grupo Castro

As amostras do Grupo Castro são classificadas como 
traquibasalto, traquiandesito basáltico, traquiandesito 
(FTR) e riolitos (FTI) (Figura 7.3). Possuem composição 
modal típica de andesitos (FTR), feldspato alcalino riolitos 
e riolitos (FTI) (Figura 7.4A). A maioria apresenta natureza 
metaluminosa sódica (FTR) e peraluminosa ultrapotassica 
(FTI) (Figura 7.4B). O diagrama de classificação de série 
magmática e tipo de rocha (Figura 7.5) sugere que a maior 
parte deriva da Série Cálcio-Alcalina de Alto Potássio e 
Shoshonítica, com exceção de duas, as quais derivam da 
Série Cálcio-Alcalina. Para o tipo de rocha, ocorrem nos 
campos de basalto, basalto-andesítico/andesito (FTR) e 
dacito/riolito (FTI). A extensa variação do teor de SiO2 
(48,4% a 61,7%) das rochas da FTR sugere uma evolução 
de magmas básicos para intermediários e o incremento de 
K2O + N2O sugere alteração hidrotermal produzidas pela 
interação de fluidos magmáticos e meteóricos. A análise 
da correlação entre os teores de sílica e elementos maiores 
e traço evidencia forte correlação negativa (r >-0,8) para 

7.2. LITOGEOQUÍMICA

Informações gerais das setenta amostras analisadas, 
tais como localização geográfica, unidade geológica, 
número de laboratório, método analítico e as classi-
ficações químicas (segundo Middlemost, 1994) e de 
campo são apresentadas no ANEXO A. No ANEXO B são 
apresentados os resultados litoquímicos de vinte e nove 
amostras selecionadas para caracterização das unidades 
ígneas. No ANEXO C são apresentados os resultados 
analíticos brutos das outras quarenta e uma amostras.

Embora a maior parte dessas análises tenha sido 
realizada com o objetivo de caracterizar possíveis zonas 
mineralizadas em ouro, este capítulo apresenta uma 
breve discussão dos resultados litoquímicos obtidos para 
as amostras que compõem as principais unidades geoló-
gicas da área-alvo: Granitos alasquíticos (GRA), Formação 
Tronco (FTR) e Formação Tirania (FTI). Foram elaborados 
diagramas de classificação química e tectônica através 
do programa GCDkit 4.1 (Janoušek et. al., 2006), a fim 
de suportar a discussão dos dados. Após a discussão das 
unidades ígneas, um subitem aborda as amostras com 
ocorrências auríferas.

Em uma primeira análise dos resultados, verifica-se 
que algumas amostras selecionadas para caracterizar 
as unidades ígneas possuem valores de Perda ao Fogo 
(PF) elevados (maior que 1%). Medidas de PF podem 
ser usadas para estimar a quantidade de elementos 
voláteis totais e serem indicativas de alterações minera-
lógicas substanciais em uma rocha (LECHLER e DESILETS, 
1987). Os valores observados nas análises correspondem, 
possivelmente, aos elementos voláteis presentes nas 
estruturas cristalinas de minerais hidratados, produtos 
da alteração hidrotermal impressa nos liotipos dessas 
unidades, cujos processos alteraram a mineralogia e a 
composição original. Esse efeito pode induzir a classifi-
cações e interpretações petrogenéticas equivocadas. 

Deste modo, foram elaborados diagramas binários 
de elementos imóveis, conforme descrito em MacLean 
e Barret (1993), a fim de verificar mobilidade desses 
elementos e possíveis alterações hidrotermais nas amos-
tras. Inicialmente, convencionou-se que as amostras 
selecionadas para a classificação e interpretação das 
unidades ígneas devem possuir valores menores que 
2,5% de PF e 90% de SiO2 (Figura 7.2A). Os diagramas de 
TiO2 -Zr (Figura 7.2B) e TiO2 –Ba/Rb (Figura 7.2C) mostram 
linhas de tendência com correlação (r) positiva mode-
rada a alta, que podem indicar alteração hidrotermal 
nas amostras selecionadas. Adicionalmente, elaborou-
-se diagrama binário de índices de alteração Ishikawa 
(AI) versus Cabonato-Clorita-Pirita (CCPI) (Figura 7.2D), 
conforme descrito em Mathueie (2018).  Apesar de seu 
uso ser recomendado apenas para áreas bem estudadas, 
observa-se no gráfico o deslocamento de três amostras 
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Figura 7.3 -  Classificação das  amostras das unidades FTR (ícones verdes), FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos) em diagrama TAS, 
segundo Middlemost (1994). 

Figura 7.2 - Diagramas binários para teste de mobilidade de elementos, com indicação das amostras das unidades FTR (ícones 
verdes), FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos). (A) Perda ao Fogo versus SiO2 para as vinte e nove amostras analisadas para 
caracterização das unidades ígneas e indicação das dezessete amostras selecionadas e mostradas em (B), (C) e (D); (B) Zr versus 

TiO2; (C) Ba/Rb versus TiO2; (D) Índices de alteração Ishikawa (AI) versus Cabonato-Clorita-Pirita (CCPI) com a indicação da amostra 
alterada descartada na FTR.
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Figura 7.4 - Diagramas de classificação das  amostras das unidades FTR (ícones verdes), FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos): (A) 
Diagrama QAP segundo Streckeisen (1978); (B) Diagrama molar Na2O-Al2O3-K2O, segundo Shand (1943);
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Figura 7.5 - Diagrama Co versus Th, segundo Hastie et al. (2007), 
com indicação das  amostras das unidades FTR (ícones verdes), 

FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos).

BaO, CaO, MgO, TiO2, Cd, Ce, Co, Cu, La, Li, Nd, Pr, Rb, Sm, 
Sn, Sr, Ta, Th, Tl (FTR), Al2O3 (FTI) e forte correlação positiva 
(r >0,8) para U e W (FTR) (Figuras 7.5 a 7.9). 

O diagrama multielementar de ETR normalizado 
pelo condrito mostra padrões distintos para as amos-
tras da FTR e FTI (Figuras 7.10A). A principal diferença 
é no padrão da anomalia negativa do Eu: leve (Eu/Eu* 
entre 0,8 e 1,0) na FTR; e forte (Eu/Eu* < 0,5) na FTI, o 
que reflete a ausência de plagioclásio (enriquecidos em 
Eu) nas rochas dessa unidade.  Ambas apresentam um 
padrão de enriquecimento dos ETR leves em relação aos 
pesados (LaN/YbN > 1). O diagrama multielementar de 
elementos traços normalizados pelos valores do manto 
primitivo também mostra padrões distintos para as duas 
formações (Figura 7.11A). Observam-se anomalias posi-
tivas de Ba para algumas amostras da FTR, sugerindo 
mobilidade por alteração hidrotermal. Essas apresentam 
empobrecimento em Ca, cuja compensação é observada 
pelo enriquecimento em Na e K, o que sugere alteração 
hidrotermal sódico-potássica. Na FTI observam-se ano-
malias negativas de Ba, Sr, P e Ti. 

O diagrama de classificação geotectônica (Figura 
7.12A) sugere que a maioria das rochas da FTR e FTI se 
formaram em ambiente de margem continental ativa, 
com exceção de duas amostras, as quais estariam rela-
cionadas ao ambiente de vulcanismo intraplaca. 

7.2.2. Granitos Alasquíticos

As amostras pertencentes aos GRA (Joaquim Mur-
tinho e Serra do Carambeí) são classificadas como gra-
nitos (Figura 7.3). Possuem composição modal típica 
de feldspato alcalino granitos (Figura 7.4A) e natureza 
metaluminosa a peraluminosa ultrapotassica (Figura 
7.4B). A análise da correlação entre os teores de sílica e 

elementos maiores e traços evidencia forte correlação 
negativa (r >-0,8) para Fe2O3 e positiva (r >0,8) para BaO 
e Th (Figuras 7.5 a 7.9). 

O diagrama multielementar de ETR normalizado pelo 
condrito mostra um padrão de enriquecimento dos ETR 
leves em relação aos pesados (LaN/YbN>1) e forte anoma-
lia negativa de Eu (Eu/Eu*<1) (Figuras 7.10B). O diagrama 
multielementar de elementos traços normalizados pelos 
valores do manto primitivo mostra anomalias negativas 
de Ba, Sr, P e Ti e positivas de Pb (Figura 7.11B). 

Os diagramas de discrimação tectônica (Figuras 7.12B 
e C) sugerem que os granitos são do Tipo A, formados 
em ambiente de intraplaca. 

7.2.3. Ocorrências Auríferas

Todas as anomalias de ouro e outros metais iden-
tificadas nesta sessão são abordadas no CAPÍTULO 8, 
uma vez que servem como guia para indicação de alvos 
potenciais para existência de mineralizações auríferas. 
Importante ressaltar que para determinado elemento ser 
considerado anômalo, é necessário que seu teor esteja, 
no mínimo, três vezes acima do teor médio estimado para 
a crosta continental, definido por Rudnick & Gao (2003).

Na área dos Granitos Alasquíticos, as amostras cole-
tadas não apresentam teores de ouro. Entretanto, os 
resultados indicam teores anômalos de zinco nas amos-
tras ICO-997 e ICO-998 (zonas silicificada e sulfetada no 
Granito Serra do Carambeí), com concentrações iguais a 
1982 e 551 ppm, respectivamente. Essas amostras tam-
bém possuem teores anômalos de urânio, com concen-
trações de 18,7 e 14 ppm, respectivamente.  A amostra 
ICO-998 apresenta ainda teor anômalo de molibdênio, 
com concentração igual a 5,66 ppm. 

Na área da Formação Tronco, foram detectados 
teores anômalos de ouro em sete amostras: ICO-205, 
ICO-552, ICP-032, ICP-036, ICP-045, ICP-049 e ICP-050. 
As concentrações variam entre 7 e 84 ppb. Essas estão 
localizadas no extremo oeste da Bacia de Castro, na área 
denominado Alvo Domo do Iapó (ANEXO E) (MAPA et 
al., 2016). 

Na área da Formação Aparição, foram detectados 
teores anômalos de ouro em três amostras: ICO-991, ICO-
210 e ICO-211, com concentrações de 22, 10 e 1030 ppb, 
respectivamente. O valor anômalo na amostra ICO-211, 
com 1030 ppb, é o maior detectado neste trabalho. A 
amostra está localizada em área de depósito conhecido, 
denominado Depósito São Daniel (ABREU et al., 2013). 

Na área da Formação Tirania, foram detectados 
teores anômalos de ouro em seis amostras: ICO-213, 
ICO-194, ICO-195, ICO-197, ICP-031 e ICP-037. As con-
centrações variam entre 7 e 609 ppb. O valor anômalo 
na amostra ICO-194, com 609 ppb, é o segundo maior 
detectado neste trabalho e também está localizada em 
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Figura 7.6 - Diagramas binários de elementos maiores e traços (Al2O3, As, Ba, BaO, Be, Bi, CaO, Cd, Ce, Co, Cr, Cr2O3, Cs, Cu, Dy) versus 
SiO2 para as amostras das unidades FTR (ícones verdes), FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos).
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Figura 7.7 - Diagramas binários de elementos maiores e traços (Er, Eu, Fe2O3, Ga, Gd, Ge, Hf, Ho, In, K2O, La, Li, Lu, MgO, MnO) versus 
SiO2 para as amostras das unidades FTR (ícones verdes), FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos).
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Figura 7.8 - Diagramas binários de elementos maiores e traços (Na2O, Nb, Nd, Ni, P2O5, Pb, Pr, Rb, S, Sb, Sc, Sm, Sn, Sr, Ta) versus SiO2 
para as amostras das unidades FTR (ícones verdes), FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos).
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Figura 7.9 - Diagramas binários de elementos maiores e traços (Tb, Te, Th, TiO2, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zr, Zn, Au, Pd e Pt) versus SiO2 para 
as amostras das unidades FTR (ícones verdes), FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos).
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Figura 7.10 - Diagramas binários de elementos maiores e traços (Tb, Te, Th, TiO2, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zr, Zn, Au, Pd e Pt) versus SiO2 
para as amostras das unidades FTR (ícones verdes), FTI (ícones azuis) e GRA (ícones vermelhos).
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Figura 7.11 -  Diagrama multielementar de elementos traços normalizados pelos valores do manto primitivo (SUN e MCDONOUGH, 
1989) para as amostras das unidades: (A) FTR (linhas verdes) e FTI (linhas azuis); e (B) GRA (linhas vermelhas).



| 77 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Geologia e Recursos Minerais da Bacia de Castro|

Figura 7.12 -  Diagramas de classificação geotectônica com indicação das amostras das unidades FTR (ícones verdes), FTI (ícones azuis) 
e GRA (ícones vermelhos). (A) Segundo Schandl e Gorton (2002),com a identificação dos ambientes de formação das rochas (OA: Arco 
Oceânico; ACM: Margem Continental Ativa; WPVZ: Zona Vulcânica Intra Placa; WPB: Basaltos Intraplaca); (B) Segundo Whalen (1987) 
com a identificação dos campos de granitos Tipo-A (A), Tipo-I e Tipo-S (I & S), félsicos fracionados (FG) e Tipo-I, Tipo-S, Tipo-M não 
fracionados (OTG); (C) Segundo Pearce et al. (1984) com a identificação dos campos para granitos intraplaca (WPG), arco vulcânico 

(VAG) dorsal ocânica (ORG) e sin-colisionais (syn-COLG).
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área de depósito conhecido, o Depósito Torre (PIEKARZ 
e LIMA, 1999). 

Os teores de ouro registrados, geralmente, estão 
relacionados às amostras com alto teor de sílica, 
com valores acima de 80% de SiO2. As duas amostras 
com teor de ouro expressivo (1030 e 609 ppb) tam-
bém apresentam teor de prata de 6,01 e 0,68 ppm, 
respectivamente.

 
7.3. ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA 
MINERAL

As diversas zonas hidrotermais descritas no SUBCA-
PÍTULO 6.3 foram amostradas para análises por Espec-
troscopia de Reflectância Mineral. 

São apresentados os resultados obtidosem 79 amos-
tras coletadas na Bacia de Castro e 6 amostras coletadas 
em granitos alasquíticos de embasamento, com enfoque 
no estudo de minerais desenvolvidos pela alteração 
hidrotermal. 

Somente as curvas espectrais mais relevantes, as 
quais auxiliam da discussão dos resultados, são exi-
bidas nas figuras gráficas de assinaturas espectrais. 
Os espectros das amostras estão identificados pelo 
número de campo (Ex: 4327-FB-001), seguido pelo 
número do espectro de laboratório (Ex: CAS.001). 
As fotografias das amostras com a curva espectral 
apresentada são exibidas no ANEXO D e identificadas 
pelo número de campo, cujo ordenamento está em 
ordem alfabética.

As principais fases minerais relacionadas às alte-
rações hidrotemais identificadas abrangem, predo-
minantemente, misturas entre ilita e Al-esmectita 
(montmorilonita). A distribuição desta e outras asso-
ciações minerais identificadas nas análises na área de 
afloramento da Bacia de Castro pode ser observada no 
mapa da Figura 7.13. 

As misturas entre ilita e esmectita representam a 
assembleia mineral mais comum na zona de alteração 
argílica em ambientes epitermais de baixa sulfetação 
(e.g. WHITE E HEDENQUIST, 1995). Além da possibili-
dade da existência de ambas as fases separadamente, 
também é característico o desenvolvimento de inte-
restratificação de camadas de Ilita e esmectita, alter-
nando-se no arranjo cristalino conforme a variação da 
cristalinidade e do conteúdo de moléculas de água na 
estrutura mineral. 

Nas interpretações de curvas espectrais, como as 
apresentadas na Figura 7.14A, utiliza-se como critério 
de estimativa da proporção entre ilita e Al-esmectita 
a relação de profundidade entre a feição de absorção 
da H2O, em aproximadamente 1904 nm, e da ligação 
Al-OH, em aproximadamente 2200 nm (PONTUAL et al. 
2008b). A ilita, mais cristalina, contem absorção de H2O 

relativamente rasa, com profundidade igual ou menor 
a um terço da profundidade da feição de absorção 
de AlOH, sendo que proporções muito inferiores ao 
terço indicam presença de mica branca (ou sericita). 
Na mistura ilita-esmectita, menos cristalina, as feições 
têm profundidade semelhante; e, finalmente, na mis-
tura esmectita-ilita, ainda menos cristalina, a feição da 
água é significativamente mais profunda, mas menos 
profunda que na esmectita pura.

Em termos de reconhecimento do vetor de incre-
mento na temperatura de cristalização em ambien-
tes epitermais, considera-se a sequência “esmectita 
– esmectita-ilita – ilita-esmectita – ilita – mica branca” 
como indicadora de temperatura crescente e proximi-
dade dos corpos mineralizados. Segundo Reyes (1990, 
apud WHITE e HEDENQUIST, 1995) a mistura esmectita-
-ilita começaria a se desenvolver a temperaturas acima 
de 160o C, com estabilidade até aproximadamente 220o 
C, quando a ilita isoladamente passa a ser estável. 

Nos espectros coletados nas amostras do Grupo 
Castro identificou-se um predomínio da mistura ilita-
-esmectita, seguida de esmectita-ilita, sendo que a 
última é aparentemente mais comum nas amostras 
coletadas em afloramentos das unidades vulcânicas, 
Tronco e Tirania. Menos comuns, esmectita ou ilita, 
isoladamente, e sericita/mica branca também ocorrem. 
Estima-se assim, a partir dos dados de estabilidade dos 
argilominerais e micas brancas, uma amplitude térmica 
aproximada entre 120o C até 250o C, mas com predo-
mínio do intervalo entre 160o C e 220o C.

No que se refere à composição química de ilita e 
sericita/mica branca, inferida nas análises espectroscó-
picas pela posição da feição de absorção do AlOH (PON-
TUAL et al. 2008a, 2008b), observou-se uma variação no 
comprimento de onda desta feição desde 2196 nm, das 
composições de tendência paragonítica, até 2224 nm das 
composições fengíticas, passando pelas composições 
muscovítica e de tendência fengítica, com comprimentos 
de onda intermediários entre estes extremos, como se 
observa nas curvas espectrais representadas no grá-
fico da Figura 7.14B. Neste gráfico foram representados 
também alguns espectros entre os que sugerem dois 
eventos de cristalização da ilita, reconhecidas devido 
a presença de um par de feições de absorção de AlOH 
conjugadas, na região espectral de 2200 nm, indicando 
duas composições distintas (Figura 7.14B, espectros con-
forme ordenamento no gráfico: 4327-FB-R-0036.CAS.018, 
4327-BT-R-0022.CAS.138 e 4327-FB-R-0126-B.CAS.101).

Estas feições conjugadas ocorrem em espectros tanto 
de amostras de sedimentos pelíticos como de rochas vul-
cânicas, podendo significar uma fase correspondente aos 
depósitos da rocha original, no caso dos sedimentos, e a 
outra à alteração hidrotermal. Porém, também é possível 
que ambas tenham se desenvolvido como resultado de 
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Figura 7.13 - Mapa da distribuição do conteúdo mineral e composicional identificado pela técnica da espectroscopia de reflectância 
em amostras do Grupo Castro. Indicação de possíveis vetores de incremento termal e limites inferidos de zonas de alteração 

hidrotermal. 
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Figura 7.14 - Gráficos de assinaturas espectrais. Na legenda das curvas, as cores do texto correspondem aos espectros no gráfico; 
CAS.+ 3 caracteres numéricos ao final do código da amostra significa o número do espectro de laboratório. Faixas verticais cinza 

mostram intervalo espectral das feições de absorção associadas à molécula de água na estrutura mineral (~1900 nm) e à molécula 
AlOH (~2200 nm). (A) Espectros de esmectita, esmectita-ilita, ilita-esmectita, ilita ou sericita identificados pela relação na proporção 
entre as profundidades das feições da água e de AlOH, Fe2+ indica feições associadas ao ferro ferroso; (B) Espectros de ilita ou mica 

branca de diferentes composições estimadas pela variação na posição da feição de AlOH. 
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aproximadamente 2210 nm, feição esta semelhante à 
encontrada por Pontual et al. (2008b), que a interpre-
taram como possivelmente ligada à molécula SiOH. A 
distribuição espacial das amostras em que foram iden-
tificadas as feições ligadas provavelmente à presença 
de sílica pode ser visualizada na Figura 7.15B.

No gráfico da Figura 7.16A estão representadas 
assinaturas espectrais de outros minerais encontrados 
em amostras do Grupo Castro, que são relevantes para 
o entendimento dos processos de alteração hidroter-
mal na área. Destaca-se a ocorrência de caulinita de 
cristalinidade relativamente elevada, reconhecida pelas 
feições duplas conjugadas, agudas e assimétricas, nos 
pares de comprimentos de onda 1400-1412 nm e 2162-
2206 nm, com evidência de mistura com esmectita, 
identificada pela feição da água, aguda e assimétrica 
em aproximadamente 1900 nm, como exemplificado 
na Figura 7.16A (espectros conforme ordenamento no 
gráfico: 4327-IM-L-0119.CAS.083, 4327-IM-R-0030.
CAS.034, 4327-IM-L-0118.CAS.082, 4327-FB-R-0060.
CAS.027, 4327-IM-R-0087-D.CAS.062, 4327-IM-R-0091.
CAS.064 e 4327-FB-R-0065-B.CAS.046).  

Enquanto caulinita constitui a fase mineral mais 
comum na zona argílica intermediária em ambientes 
epitermais de alta sulfetação, nos ambientes de baixa 
sulfetação, dominados por esmectita e ilita (formadas 
a partir de fluidos redutores de pH praticamente neu-
tro), caulinita pode se cristalizar em fases tardias, na 
proximidade da superfície, em associação ou não com 
alunita e jarosita, como resultado da circulação de vapor 
de fluidos aquosos mais ácidos (WHITE E HEDENQUIST, 
1995; HEDENQUIST et al., 2000). Estes minerais podem 
também se formar por alteração superficial, mas, neste 
caso, espera-se que a caulinita seja menos cristalina, 
resultando em assinaturas espectrais onde as feições 
duplas são menos pronunciadas. Alunita e jarosita se 
formariam devido à quebra de sulfetos. Nas amostras 
analisadas, assinaturas espectrais típicas de alunita 
e jarosita puras não foram encontradas, mas feições 
diagnósticas de alunita foram identificadas em espec-
tros de amostras intemperizadas de dois afloramen-
tos de vulcânicas ácidas da formação Tirania (Figura 
7.16A, espectros conforme ordenamento no gráfico: 
4327-FB-L-0124-B.CAS.118, 4327-FB-R-0125-A.CAS.095), 
semelhante a NH4-alunita em associação com gibbsita 
em CAS.118 e semelhante a K-alunita em associação 
com argilomineral em CAS.095. Feições diagnósticas de 
jarosita foram encontradas em amostra intemperizada 
de andesito da Formação Tronco (Figura 7.16A, espectro: 
4327-FB-R-0129.CAS.169), em associação com óxido de 
ferro e argilomineral indeterminado.

Clorita ferromagnesiana ou ferroana e epidoto 
foram identificados localmente em associação com 
esmectita em mistura ou não com ilita e/ou caulinita. 

etapas distintas de alteração hidrotermal, o que é mais 
evidente no caso das rochas vulcânicas. É curioso obser-
var que exceto no caso de dois afloramentos, localizados 
na Formação Aparição, todos os demais afloramentos 
em que se observou este tipo de feição se posicionam 
nas proximidades de zonas de falhas (Figura 7.13).

Apenas na Formação Aparição ocorrem ilitas de 
composição tendendo a paragonítica, ou seja, com 
maior proporção em sódio, o que pode indicar esta 
composição como original nos sedimentos. Posterior-
mente, a introdução de Ferro, Magnésio e sílica no 
sistema, ocorreria por fluidos hidrotermais, possibili-
tando a cristalização de ilitas de tendência fengítica ou 
francamente fengíticas. Entretanto, como se observa na 
Figura 7.13, as composições muscovíticas (potássicas), 
predominam, ao contrário das amostras de granitos 
alasquíticos do embasamento, onde predominam as 
composições mais fengíticas.

Observa-se ainda em algumas assinaturas espectrais 
representadas no gráfico da Figura 7.14A (espectros 
conforme ordenamento no gráfico: 4327-BT-R-0014.
CAS.132, 4327-IM-R-0133.CAS.183, 4327-FB-R-0123-
-B.CAS.092, 4327-IM-R-0044-B.CAS.037 e 4327-IM-
-R-0014-B.CAS.109), a presença de duas ou três feições 
de absorção na região do visível e principalmente do 
infravermelho próximo, em comprimentos de onda 
de  aproximadamente 740 nm, 911 nm, 935 nm, 1075 
nm, 1095 nm, 1111 nm e 1170 nm. Estas posições são 
tipicamente relacionadas ao íon Fe2+, mas se encontram 
em posições diversas às associadas às cloritas ou Fe-
-carbonatos.  Nos mesmos espectros, observa-se tam-
bém uma inflexão da curva espectral em comprimentos 
de onda de aproximadamente 2250 nm, relacionada 
provavelmente à presença de molécula FeOH na com-
posição mineral. São amostras de cor verde, sugerindo 
o ferro como responsável por esta coloração.

Na Figura 7.15A constam algumas das curvas espec-
trais que exibem na região de absorção de H2O feição 
profunda e assimétrica, mas arredondada, e não aguda 
como ocorre nos espectros de esmectitas. Esta feição 
indica presença de água livre na amostra ou inclusa 
em minerais. Como na preparação para as análises as 
amostras passam por processo de secagem, o mais 
provável é que esta feição esteja ligada à existência de 
inclusões fluidas em quartzo ou outro pseudomorfo 
de sílica, o que identificaria indiretamente esta fase 
mineral, que não tem feições diagnósticas na região 
do espectro refletido. Este achado é relevante dada à 
associação da sílica com sulfetos, metais base e metais 
preciosos em ambientes epitermais.

Em espectros de duas amostras também represen-
tados no gráfico da Figura 7.15A (4327-BT-R-0003-B.
CAS.128 e 4327-BT-R-0020-B.CAS.136), foi obser-
vada uma feição ampla e assimétrica na posição de 
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São minerais típicos de zona alteração propilítica, distal 
aos veios mineralizados tanto horizontalmente em pro-
fundidades mais elevadas quanto verticalmente em dire-
ção à superfície. Exemplos de espectros destes minerais 
e suas associações podem ser visualizados na Figura 
7.16A (espectros conforme ordenamento no gráfico: 
4327-FB-R-0007-E.CAS.009 e 4327-FB-R-0129.CAS.106). 
Os óxidos de Ferro goethita e hematita, puros ou em 
misturas com argilominerais, foram identificados em 22 
amostras do Grupo Castro, 11 da Formação Tronco, 4 da 
Formação Tirania e 7 da Formação Aparição. Espectros 

destes minerais e associações são mostrados na porção 
superior do gráfico da Figura 7.16A. Na Figura 7.15B 
apresenta-se a distribuição das amostras com relação à 
presença de ferro férrico e/ou ferro ferroso, o último se 
presente em minerais ferromagnesianos como epidoto 
e clorita ou apenas na estrutura de ilitas. 

Finalmente, um achado relevante da espectroscopia 
de reflectância nas amostras analisadas foi a identifica-
ção de feições típicas de Elementos Terras Raras, em três 
espectros coletados em rochas vulcânicas (Figura 7.16B).

Figura 7.15 - (A) Gráficos de assinaturas espectrais de amostras coletadas em unidades do Grupo Castro que apresentam feição 
associada à presença de água livre indicando possível inclusão fluida em sílica, representadas feições diagnósticas de: hematita 

(hem), goethita (goe), ilita (il), ferro férrico (Fe3+), ferro ferroso (Fe2+), hidroxila + água (OH+H2O), água (H2O), hidróxido de silício (SiOH), 
hidróxido de magnésio (MgOH),  na legenda das curvas, as cores do texto correspondem aos espectros no gráfico, CAS.+ 3 caracteres 

numéricos ao final do código da amostra significa o número do espectro de laboratório; (B) Mapa da distribuição de amostras com 
conteúdo de sílica e distribuição de amostras com relação à presença de clorita, epidoto, hematita, goethita, ferro férrico e ferro 

ferroso; simbologia do mapa geológico igual à da Figura 7.13.
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Figura 7.16 - Gráficos de assinaturas espectrais de amostras coletadas em unidades do Grupo Castro. Na legenda das curvas, as cores 
do texto correspondem aos espectros no gráfico; CAS.+ 3 caracteres numéricos ao final do código da amostra significa o número do 
espectro de laboratório. (A) Exemplos de espectros de minerais identificados nas análises espectroscópicas por uma ou mais feições 

diagnósticas: caulinita (cau), gibbsita (gib), alunita (alu), jarosita (jar), epidoto (epi) e clorita (clo); também estão identificadas feições de 
esmectita (esm) e ilita (il), água (H2O), alumina (AlOH),  (porção inferior do gráfico – espectros com contínuo removido); hematita (hem), 

goethita (goe) e misturas entre ambos (porção superior do gráfico – espectros em valores de reflectância); (B) Espectros onde foram 
reconhecidas feições típicas de Elementos Terras Raras (ETR) trivalentes, neodímio (Nd3+), samário (Sm3+). 
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8. RECURSOS MINERAIS

Na área da Bacia de Castro, o principal recurso 
metálico é o ouro, que ocorre em veios de quartzo, na 
forma de ouro livre. O ferro e o cobre são ocorrências 
secundárias que foram encontradas na forma de hema-
tita e calcopirita, respectivamente. Foram descritas 
dezenas de ocorrências de hematita e apenas uma 
ocorrência de calcopirita. As áreas requeridas (Figura 
8.1) possuem o ouro como o principal bem mineral para 
a pesquisa e desenvolvimento da mineração. 

Na área do Granito Serra do Carambeí, o principal 
recurso é energético, o urânio. Entretanto, foram descri-
tas ocorrências de fluorita e esfalerita (sulfeto de zinco). 
Atualmente, o principal recurso explotado em ambas 
as áreas não é metálico e sim industrial, principalmente 
brita. Existem cinco minas ativas que exploram brita e 
algumas dezenas de saibreiras lavradas esporadicamente 
para capeamento de estradas vicinais. Outro recurso 
industrial reconhecido é a argila para indústria cerâmica, 
cujos estudos foram desenvolvidos pela Mineropar na 
década de 1990 e culminaram com a instalação de uma 
mina na região da Fazenda São Daniel, que atualmente 
se encontra desativada. Foram descritas duas áreas 
com potencial para ocorrência de depósitos de argilas 
semelhantes ao descrito no Alvo São Daniel.

Neste trabalho foram identificados cinco alvos 
potenciais para mineralizações auríferas, sendo três 
deles classificados como de alto potencial. Os critérios 
de classificação foram norteados pelo conceito de 
mineral system analysis (análise de sistemas minerais), 
que tem como definição avaliar os fatores geológicos 
que controlam a geração e preservação dos depósitos 
minerais. Nesta análise são destacados os processos 
envolvidos na mobilização, transporte, acumulação 
e preservação do minério. Este conceito tem como 
base os elementos mapeáveis, tais como: distribuição 
dos tipos de rocha e minerais traçadores de minério, 
alteração regional e estruturas favoráveis à deposição 
do minério (WYBORN et al., 1994). 

Os sistemas minerais envolvem todos os processos 
geológicos e geodinâmicos, em escalas diversas, que 
controlam o início, a evolução e a preservação dos 
depósitos minerais. Assim, a análise de sistemas mine-
rais deve integrar, necessariamente: (i) a geologia, os 
tipos de rocha e os controles estruturais do local; (ii) a 
localização de zonas potencial de deposição do miné-
rio; e (iii) os processos físico-químicos que conduzem 
à deposição (PIRAJNO, 2009). Na área foram elencados 

diferentes elementos mapeáveis que deram subsídio 
para a definição desses alvos, dentre eles: (i) geologia 
estrutural, (ii) alteração hidrotermal; (iii) geoquímica de 
superfície, (iv) litogeoquímica e (v) aerogeofísica. Com 
esses dados, foi gerado um mapa de áreas favoráveis 
para mineralizações auríferas (Figura 8.2), cujo poten-
cial foi classificado com base nos elementos mapeáveis 
supracitados, definindo os seguintes alvos: (1) Torre – 
São Daniel, (2) Iapó – Guararema, (3) Lagoa – Tirania, 
(4) Campo do Meio e (5) Aparição.

Os três primeiros alvos (1, 2 e 3) são classificados 
como de alto potencial para existência de depósitos 
auríferos. Os dois alvos seguintes (4 e 5) possuem poten-
cial indeterminado, uma vez que não foram constatadas 
anomalias de ouro em rocha. No entanto, trabalhos 
adicionais (campo e laboratório) podem elevar o poten-
cial dessas áreas.

8.1. OURO 

8.1.1. Alvo Torre - São Daniel 

A região dos depósitos Torre e São Daniel é a prin-
cipal área potencial para mineralizações em ouro do 
Grupo Castro. Essa região se estende desde a cidade de 
Castro até o contato sul do Grupo Castro com a Bacia 
do Paraná (região da Fazenda São Daniel) (ANEXO E). A 
área deste alvo foi objeto de mapeamento geológico 
em escala 1:25.000 e prospecção mineral de detalhe, 
desenvolvidos pelas companhias Mineropar e Docegeo 
durante as décadas de 1980 e 1990. Os resultados da 
prospecção geoquímica executados pela Mineropar 
indicaram anomalias de até 15,6 ppm de ouro e 10 ppm 
de prata em amostras de concentrado de bateia (ARIOLI 
e MORENTON, 1982). A prospecção geoquímica desen-
volvida pela Docegeo indicou anomalias entre 10 e 198 
ppb de ouro em sedimentos de corrente (SEOANE, 1999). 
A delimitação de dois alvos para estudos orientativos, 
Torre (antigo alvo Mineropar) e São Daniel, incorreram na 
realização de malhas de solo e sondagem rotativas, cujos 
resultados indicaram a presença do ouro. No alvo Torre 
os teores de ouro possuem até 1.659 ppb em solo e 7,5 
ppm em rocha. No alvo São Daniel, esses valores são de 
até 331 ppb em solo e 2,26 ppm em rocha (SEOANE, 1999) 
(Tabela 8.1). As amostras analisadas pontualmente neste 
trabalho apontam para teores expressivos nas zonas 
silicificadas e teores subordinados nos halos de alteração.
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Figura 8.1 - Áreas requeridas na área do projeto. Fonte: Adaptado de SIGMINE, DNPM, agosto de 2017.
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Figura 8.2 - Áreas potencias na Bacia de Castro, segundo o conceito de mineral system analysis. Modificado de MAPA et al. (2018).
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Com os dados adquiridos pelas empresas Mineropar 
e Docegeo, foi definido o primeiro depósito na área: 
Depósito Torre (DT), cujos recursos totais foram esti-
mados na ordem de 4 Mt de minério com teor médio 
de 0,43 g/t ou 1,7 Mt de ouro contido (PIEKARZ e LIMA, 
1999). Recentemente, a empresa detentora dos direi-
tos minerários realizou novos estudos no DT e indicou 
o dobro da reserva anteriormente calculada. Segundo 
Abreu et al. (2013), o DT possui reserva total de 7,1 Mt 
com teor médio de 0,52 g/t ou 3,8 Mt de ouro contido. 
No Depósito São Daniel os autores descrevem veios do 
tipo bonanza com teores de até 42 g/t, e relatam recur-
sos estimados em 11,4 Mt de minério ou 5,0 Mt de ouro 
contido (Tabela 8.2). No DT, uma lavra experimental foi 
instalada, porém o prospecto não entrou em operação.

Na área do Alvo Torre, o ouro ocorre essencial-
mente em veio de quartzo. Possui estruturação tabular, 
sub-horizontal a horizontal, de dimensão variável em 

superfície (entre 10 e 200 metros). As rochas hospedeiras 
são afaníticas, de cor branca, com cavidades vazias ou 
preenchidas com quartzo de dimensões entre 1 e 2 mm 
(PIEKARZ e LIMA, 1999). Durante os trabalhos de campo 
constatou-se que o horizonte mineralizado descrito pelo 
autor é caracterizado por zona de silicificação composta 
por quartzo, na forma de veios, calcedônia e minerais 
máficos alterados (óxidos de ferro e manganês) preen-
chendo fraturas e cavidades. Esta zona possui direção 
preferencial NNW-SSE, com extensão, em superfície, de 
1.500 metros de comprimento por 50 metros de largura, 
possui aspecto textural brechado, venular e stockwork e 
está encaixada em riolitos da Formação Tirania (Figura 
8.3A e 7.4B).  Os veios em stockwork possuem halo de 
alteração argílica de cor verde que envelopa o veio 
principal mineralizado. A zona argilizada tem estrutura 
maciça, sendo composta predominantemente por caulim 
e ilita (Figura 8.3C). O minério de ouro do depósito São 

Tabela 8.1 -  Resultados geoquímicos de amostras coletadas durante este trabalho e compilados de trabalhos anteriores. 

Nº DA AMOSTRA ALVO MATRIZ DA AMOSTRA LATITUDE LONGITUDE AU (ppb) AG (ppm)

Resultados geoquímicos deste trabalho (valores pontuais)

ICO-194 Torre Silicificação -24,818356 -50,037588 609 0,68

ICO-197 Torre Argilização -24,822106 -50,035847 14 0,29

ICO-211 São Daniel Silicificação -24,868931 -50,114289 1030 6,02

ICO-210 São Daniel Argilização -24,871596 -50,089681 10 <0,01

ICM-910 São Daniel Sedimento -50,098439 -24,846356 80 <0,01

Resultados geoquímicos de trabalhos anteriores (valores máximos)

MINEROPAR1 Torre-São Daniel Concentrado* - - 15.600 6

DOCEGEO2 Torre-São Daniel Sedimento - - 198 -

DOCEGEO2 Torre Rocha - - 7.500 -

DOCEGEO2 Torre Solo - - 1.659 -

DOCEGEO2 São Daniel Rocha - - 2.300 -

DOCEGEO2 São Daniel Solo - - 331 -

1: PIEKARZ e LIMA (1999); 2: Seoane (1999); *: Concentrado de minerais pesados

Tabela 8.2 -  Recursos totais estimados para o alvo Torre-São Daniel.

RECURSO MEDIDO RECURSO INDICADO RECURSO MEDIDO + INDICADO INFERIDO

ALVO  TON 
(MT) 

 TEOR 
(G/T) 

 AU CON 
(MOZ) 

 TON 
(MT) 

 TEOR 
(G/T) 

 AU CON 
(MOZ) 

 TON 
(MT) 

 TEOR 
(G/T) 

 AU CON 
(MOZ)  TON (MT) 

Torre 1 1,44 0,50 0,023 1,55 0,45 0,022 2,99 0,48 0,05 1.061,20

Torre 2 5,13 0,52 0,087 2,17 0,52 0,036 7,30 0,52 0,12 1.828,45

São Daniel 2 5,61 0,44 0,079 5,80 0,44 0,082 11,41 0,44 0,16 17.097,20

Total 3 10,74 0,96 0,17 7,98 0,96 0,12 18,71 0,96 0,28 18.925,64

1: Piekarz e Lima (1999); 2: Abreu et. al. (2013); 3: Total de Abreu et. al. (2013)
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Daniel possui as mesmas características do minério do 
alvo Torre, ou seja, ocorre em zona silicificada (Figura 
8.3D), com brechas hidráulicas (Figura 8.3E) e veios de 
quartzo com padrão de fraturamento stockwork (Figura 

8.3F). Entretanto, a zona mineralizada possui direção 
preferencial NNE-SSW, com extensão, em superfície, de 
1.300 metros de comprimento por 20 metros de largura 
e está encaixada em tufos da Formação Aparição. 

Figura 8.3 - Ocorrências auríferas no alvo Torre-São Daniel: (A) Frente de lavra experimental no depósito Torre; (B) Brecha hidráulica 
silicificada, anômala em ouro, amostrada em (A); (C) Veios de quartzo subsidiários em padrão stockwork, com halos de alteração ilítica-
sericítica observado em (A); (D) Afloramento em trincheira na área do depósito São Daniel; (E) Brecha hidráulica silicificada anômala em 

ouro, composta por quartzo, com fraturas preenchidas por óxido de ferro, amostrado em (C); (F) Veios de quartzo (ganga de minério) 
em padrão stockwork, observado em (C).
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são muito similares e as anomalias auríferas apresentam-
-se consistentes na direção NE-SW, paralela a FRPM. 

Extensos halos de alteração hidrotermal envolvem 
as zonas silicificadas, cujos tipos observados são: clori-
tização pervasiva distal, principalmente nos riolitos da 
Formação Tirania e em andesitos da Formação Tronco; e 
sericitização e sulfetação fissural proximais à zona minera-
lizada. Essas ocorrem associadas às zonas de silicificação, 
constituindo vetores efetivos para o mapeamento das 
mineralizações epitermais auríferas de origem hidroter-
mal. A sericitização é observada de modo mais intenso na 
matriz de brechas silicificadas com estrutura estratiforme 
(lithophysae). A sulfetação ocorre apenas na região do 
Domo do Iapó, associada à borda de zona de silicificação. 
Esta possui estrutura maciça e é composta por quartzo 
fino (matriz) e pirita disseminada de granulação muito 
fina (Figura 8.4E). Ocorre ainda arsenopirita, cinábrio 
e ouro (MAPA et al., 2016). As amostras mineralizadas 
apresentam estrutura brechóide e mineralogia essencial 
composta por quartzo (Figuras 8.6A e B), fragmentos 
líticos (riolitos e ignimbritos) (Figuras 8.6C e D), pirita e 
hematita (Figura 8.6E). Ocorrem ainda zonas enriquecidas 
em calcita e jarosita (sulfato de potássio) (Figura 8.6F).

As imagens aerogeofísicas mostram anomalias (valo-
res elevados) da razão eU/eTh e do parâmetro F (Figura 
4.8) orientadas na mesma direção da FRPM, as quais 
sugerem correlação com o hidrotermalismo observado 
na área (feição semelhante à relatada no alvo Torre-São 
Daniel), e anomalias magnéticas profundas (Figura 4.3). 
Também são observados dois lineamentos magnéticos 
rasos (500 a 2000 m) de direção NE-SW (Figura 4.4), os 
quais sugerem correlação com a FRPM e que podem 
indicar estruturas de transporte e deposição de fluidos 
mineralizantes.

Na prospecção geoquímica são observadas anomalias 
de ouro em seis amostras de sedimento de corrente, 
com teores variando entre 7 e 61 ppb. Análises químicas 
efetuadas em rocha também evidenciam teores anôma-
los de ouro, com valores entre 7 e 84 ppb (Tabela 8.3). 
A prospecção geoquímica efetuada pelas companhias 
DOCEGEO (SEOANE, 1999) e CPRM (LOPES JR et al., 1979) 
já indicavam teores anômalos de ouro em amostras de 
sedimento nesta área. 

8.1.3. Alvo Lagoa-Tirania

Na região central da Bacia de Castro, entre as Falhas 
do Rio Piraí e Rio Piraí-Mirim (ANEXO E), observam-se 
ocorrências de zonas silicificadas anômalas em ouro 
associadas a camadas com drusas e lithophysae, além de 
zonas de intenso fraturamento com preenchimento por 
hematita hidrotermal. Essas ocorrências se encontram 
tanto em camadas estratificadas associadas a derrames 
da Formação Tirania como em zonas silicificadas com 

As imagens aerogeofísicas mostram anomalias com 
valores elevados na razão eU/eTh e do parâmetro F 
(Figura 4.8), os quais sugerem relação com o hidroterma-
lismo que afeta as rochas hospedeiras das mineralizações. 
Observam-se também lineamentos magnéticos rasos 
(500 a 2.000 m) de direção E-W (Figura 4.4), os quais 
sugerem relação com estruturas de transporte e depo-
sição de fluidos hidrotermais mineralizados. O intenso 
magmatismo básico cretáceo (Formação Serra Geral), 
observado na forma de diques alinhados na direção 
NW-SE (Figura 4.1), dificulta a individualização de outras 
fontes magnéticas. 

8.1.2. Alvo Iapó - Guararema

O alvo Iapó - Guararema é a principal área potencial 
caracterizada neste trabalho, devido às semelhanças 
geológicas das ocorrências auríferas encontradas em 
relação às descritas no alvo Torre – São Daniel. Esta 
ocorrência se estende desde o bairro da Estância Guar-
telá, as margens do Rio Iapó, até o bairro de Guararema, 
perfazendo aproximadamente 5.000 metros de zona 
silicificada, e acompanhando a direção NNE-SSW da 
Falha do Rio Piraí-Mirim (FRPM) (ANEXO E). 

Caracteriza-se por zona silicificada, por vezes fissural, 
encaixada na borda da FRPM, entre rochas das formações 
Tronco e Aparição (Figuras 8.4A e B). Ocorre ainda em 
formato estratiforme, encaixada em rochas ácidas da 
Formação Tirania. Localmente, na região do Domo do 
Iapó, a ocorrência é caracterizada por veio subvertical 
de direção ENE-WSW, com 50 metros de comprimento 
e 10 metros de largura aflorante (Figura 8.4C). Esse 
veio é composto essencialmente por quartzo branco de 
aspecto brechoide, com fraturas preenchidas por óxido 
de ferro e manganês (Figura 8.4D), sulfetos (Figura 8.4E) 
e calcedônia cinza com cavidades (Figura 8.4F) (MAPA 
et al., 2016). 

Na região do Rio Iapó foram descritas rochas cata-
clásticas com texturas stockwork e boxwork, constituídas 
por quartzo e fragmentos líticos da Formação Aparição 
(Figuras 8.5A e B). Na região de Guararema, área contí-
nua a norte do Domo do Iapó, adentrando nos litotipos 
ácidos da Formação Tirania, ocorre zona de silicificação 
com drusas e lithophysae (Figuras 8.5C). Nesta área, foi 
descrita espessa camada de lithophysae associada à base 
de derrame riolítico (Figuras 8.5D). A camada silicificada 
possui estrutura estratiforme, tabular e sub-horizontal, 
com dimensão de 50 metros de comprimento, por 3 
metros de espessura.

As ocorrências dessas áreas foram amostradas e 
analisadas para detecção de ouro. Os resultados apresen-
taram teores pouco expressivos (7 a 84 ppb) em relação 
aos teores relatados nos alvos Torre-São Daniel (609 a 
1.060 ppb), mas as características texturais dessas rochas 
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hematita em rochas da Formação Aparição. Esse alvo 
possui vasta extensão em área contínua, com aproxima-
damente 100 km2, estendendo-se desde o alvo Lagoa (a 
sul) até o alvo Tirania (a norte), passando ainda por dois 
alvos na região central: Tanque, a leste, e Terra Baixa, 
a oeste. Neste trabalho foram visitados os alvos Lagoa, 
Tanque e Terra Baixa. 

A prospecção geoquímica efetuada pela Docegeo 
(SEOANE, 1999) detectou anomalias de ouro em amostras 
de sedimento de corrente, solo e rocha por toda extensão 
deste alvo. Os resultados em amostras de sedimento 
de corrente apontam anomalias de ouro entre 10 e 507 
ppb, sendo o valor máximo registrado no alvo Tirania. 
Esta é a maior concentração de ouro registrada em toda 
prospecção geoquímica na área do Grupo Castro. Os 
resultados das amostras de solo detectaram valores de 
531 ppb no alvo Lagoa, 380 ppb no alvo Tanque, e 530 
ppb no alvo Tirania. Em amostras de rocha, os resultados 
indicam teores máximos de 1,82 ppm no alvo Lagoa e 1,42 
ppm no alvo Tanque (SEOANE, 1999). Neste trabalho seis 
amostras de sedimento de corrente apresentaram teores 
anômalos de ouro, com valores entre 6 e 61 ppb. Já as 
zonas silicificadas coletadas e analisadas apresentaram 
concentrações de ouro de 22 ppb (Terra Baixa) e 17 ppb 
(Tanque) (Tabela 8.4).

As anomalias auríferas detectadas neste trabalho 
estão associadas às formações Aparição (Alvo Terra 
Baixa) e Tirania (Alvo Tanque). No alvo Terra Baixa, a 
anomalia de ouro está contida em zona silicificada com 
hematita (Figuras 8.7A e B). No alvo Tanque, o ouro ocorre 
associado à camada estratificada e silicificada de litho-
physae (Figura 8.7C e D). Naquele alvo observou-se o 
zoneamento hidrotermal, o qual é caracterizado por 
silicificação próximal à zona de contato entre as forma-
ções Tirania e Aparição, com a ocorrência de hematita 
hidrotermal junto aos planos de fraturas, e ilitização distal 

em relação àquela zona. Em zona intermediária ocorrem 
sericitização e argilização em contato direto com zona 
silicificada. Em contato direto com a zona anômala em 
ouro, ocorre expressiva camada de rocha micácea, com-
posta essencialmente de muscovita verde (Figura 6.43D), 
possivelmente de origem hidrotermal.  Esta intercalação 
de zonas hidrotermais sugere forte controle estrutural 
de direção NE-SW, a mesma que condiciona o contato da 
Formação Aparição com a Formação Tirania e a FRPM. 

Assim como na região dos alvos Iapó-Guararema 
e Torre-São Daniel, as anomalias geofísicas desta área 
(altos valores na razão eU/eTh e no parâmetro F, corpos 
magnéticos profundos e lineamentos magnéticos rasos) 
mostram orientação na direção NE-SW, o que também 
sugere correlação com o hidrotermalismo e possíveis 
canais de transporte e deposição de fluidos mineralizantes. 

8.1.4. Alvo Engenho do Meio 

O alvo Engenho do Meio está localizado a norte da 
cidade de Castro, entre a Falha de Castro e a Falha do Rio 
Piraí (ANEXO E). A inserção desta área como potencial 
para ocorrência de mineralizações auríferas se deve à 
anomalia de ouro detectada em uma amostra de sedi-
mento de corrente durante a prospecção geoquímica 
deste projeto e aos dados obtidos em trabalhos anterio-
res. A Docegeo relata anomalias de ouro em amostras de 
sedimento de corrente, solo e rocha, com teores de até 
153 ppb de ouro em amostras de sedimento de corrente, 
1978 ppb de ouro em solo e 0,75 ppm de ouro em rocha 
(SEOANE, 1999). Neste trabalho, foram observadas zonas 
silicificadas associadas à Falha de Castro, no entanto 
não foram realizadas análises químicas destas amos-
tras. As imagens aerogeofisicas também corroboram 
com o padrão de anomalias observadas nos alvos com 
alto potencial, uma vez que foram verificados valores 

Nº DA AMOSTRA ALVO MATRIZ DA AMOSTRA LATITUDE LONGITUDE AU (ppb) AG (ppm)

ICP-045  Rio Iapó Silicificação -24,695384 -50,165692 45 0,38

ICO-205  Domo do Iapó Silicificação -24,670883 -50,150129 54 1,83

ICP-049  Domo do Iapó Silicificação -24,670883 -50,150129 84 1,10

ICP-050  Domo do Iapó Silicificação -24,670883 -50,150129 13 1,63

ICO-552  Domo do Iapó Sulfetação -24,662009 -50,143654 18 <0,02

ICP-032  Domo do Iapó Sulfetação -24,662009 -50,143654 7 1,32

ICP-036  Domo do Iapó Silicificação -24,661772 -50,141311 16 0,64

ICP-037  Colônia do Iapó Silicificação -24,622839 -50,138698 46 0,13

ICP-031  Colônia do Iapó Silicificação -24,622839 -50,138698 33 <0,02

ICO-213 Guararema Potassificação -24,587400 -50,095238 7 <0,02

Tabela 8.3 -  Resutados litoquímicos em amostras de rocha coletadas neste trabalho.
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Figura 8.4 - Ocorrências auríferas na região do Domo do Iapó. (A) Afloramento onde se observa o vale do Rio Piraí Mirim, que está 
encaixado na Falha do rio homônimo (FRPM) e que separa as formações Aparição e Tronco. Ocorrem zonas silicificadas anômalas em 

ouro na zona de falha; (B) Zona de falha no leito do rio Piraí Mirim, com veios de quartzo milimétricos orientados, paralelos à FRPM; (C) 
Veio de quartzo aurífero encaixado em andesitos da Formação Tronco; (D) Brecha hidráulica silicificada anômala em ouro, composta 
por quartzo e óxidos de ferro e manganês, amostrado em (C); (E) Amostra extraída de zona sulfetada que ocorre na borda do veio de 

quartzo aurífero observado em (C), rica em pirita e anômala em ouro; (F) Amostra de ganga de minério, composta por calcedônia cinza 
com texturas boxwork (cavidades), que ocorre na superfície do veio de quartzo aurífero observado em (C). 
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elevados na razão eU/eTh e no parâmetro F, corpos 
magnéticos profundos e lineamentos magnéticos rasos 
sobre a região do alvo. 

8.1.5. Alvo Aparição

Este alvo está localizado no sul da área, próximo ao 
rio Aparição. Estende-se desde as margens do Rio Iapó, 
ao sul do alvo Lagoa, até o contato com as rochas sedi-
mentares da Bacia do Paraná (ANEXO E). Foi definido a 
partir de comparações com as correlações geológicas 
verificadas no Alvo Terra Baixa. Nesta área foram rela-
tados teores de ouro de até 1,08 ppm em amostras de 
concentrado de bateia, coletadas durante a prospecção 
geoquímica feita pela Mineropar (ARIOLI E MOREN-
TON, 1982). Neste trabalho verificou-se que na zona 
de contato leste, entre rochas das formações Aparição 
e Tirania, afloram brechas silicificadas. No domínio 
da Formação Aparição argilização pervasiva e fissural 

(Figuras 8.8A e B), além de óxidos de ferro e manganês 
preenchendo fraturas (Figuras 8.8B e C). Tanto a norte 
quanto a leste, já no domínio da Formação Tirania são 
relatadas ocorrências de zonas silicificadas na forma 
de lithophysae com preenchimento por ágata (Figuras 
8.8D e 6.22A). 

As imagens aerogeofísicas mostram valores eleva-
dos na razão eU/eTh e no parâmetro F (Figura 4.8), e 
lineamentos magnéticos rasos (500 a 2.000 m) sobre 
a região do alvo (Figura 4.4). Embora não tenham sido 
realizadas análises litoquímicas para detecção do ouro, 
as ocorrências de zonas hidrotermalizadas e silicifica-
das, associadas às anomalias geoquímicas e geofísicas, 
demostram similaridade com alvos conhecidamente 
mineralizados, sugerindo potencial para ocorrência de 
mineralizações. 

Figura 8.5 - (A) Cataclasito anômalo em ouro, em trama stockwork e boxwork, composto por quartzo e fragmentos líticos da Formação 
Aparição, na região do Rio Iapó; (B) Cataclasito composto por veios de quartzo milimétricos em trama stockwork, na região do Rio 

Iapó; (C) Amostra silicificada anômala em ouro, com drusas e lithophysae em riolitos da Formação Tirania, na região de Guararema; (D) 
Camada estratiforme silicificada (Camada A), composta por lithophysae, associada à base de derrame riolítico, na região de Guararema. 
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Figura 8.6 - Fotomicrografias de amostras do alvo Iapó (A) Veio de quartzo (Qtz) cataclasado, em trama stockwork, que ocorre na 
região do Rio Iapó (nicóis paralelos); (B) Mostrada em (A), com nicóis cruzados; (C) Brecha hidráulica silicificada, anômala em ouro, 
que ocorre na região do Domo do Iapó (nicóis paralelos); (D) Mostrada em (C), com nicóis cruzados; (E) Zona silicificada e sulfetada, 
composta por quartzo, pirita (Py) e hematita (Hem) (luz refletida); (F) Zona hidortemalizada, silicificada e sulfetada, com evidência 

de sulfato de potássio (jarosita) (Jar) em matriz composta por quartzo, clorita (Cl), e sericita (Ser) (com nicóis paralelos).
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Tabela 8.4 -  Resultados geoquímicos de amostras coletadas durante este trabalho e compilados de trabalhos anteriores. 

Nº DA AMOSTRA ALVO MATRIZ DA AMOSTRA LATITUDE LONGITUDE AU (ppb) AG (ppm)

Resultados geoquímicos deste trabalho (valores pontuais)

ICO-195 Tanque Silicificação -24,670602 -50,067937 17 1,32

ICO-991 Terra Baixa Silicificação -24,654761 -50,097693 22 0,22

Resultados geoquímicos de trabalhos anteriores (valores máximos)

DOCEGEO1 Lagoa Solo - - 531 -

DOCEGEO1 Lagoa Rocha - - 1.820 -

DOCEGEO1 Tanque Solo - - 380 -

DOCEGEO1 Tanque Rocha - - 1.420 -

DOCEGEO1 Tirania Solo - - 530 -

DOCEGEO1 Tirania Sedimento - - 507 -

1: Seoane (1999)

Figura 8.7 - (A) Tufo hidrotermalizado, fraturado e anômalo em ouro, no alvo Terra Baixa, Formação Aparição. Observa-se 
zoneamento da alteração hidrotermal (ZA: zona argilizada; ZS: zona silicificada) orientada na direção NE-SW, com hematita 

preenchendo planos de fratura; (B) Tufo silicificado, anômalo em ouro, com hematita no plano de fratura, que ocorre em zona 
silicificada mostrada na fotografia em (A); (C) Camada estratificada e silicificada de lithophysae (Camada B), anômala em ouro, 

sotoposta por riolito fluidal alterado (camada A), alvo Tanque, Formação Tirania; (D) Lithophysa anômala em ouro que ocorre na 
Camada B mostrada na fotografia em (C). 
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8.2. COBRE

8.2.1. Alvo Tirania

A norte do Alvo Tirania, em um único local (Pedreira 
Construbraz), foram observadas ocorrências de cobre 
na forma de calcopirita e malaquita (Figuras 8.9A e B), 
associadas a cavidades pneumatolíticas em riolito fluidal. 
Embora o ouro seja o principal recurso na área, essas 
ocorrências mostram o potencial para mineralizações 
de cobre na bacia.

8.3. FERRO

8.3.1. Alvo Castro

O ferro ocorre na forma de hematita, a qual se associa 
às zonas de falhas e fraturas. Embora não seja econômica, 
a ocorrência de maior volume está associada à Falha de 
Castro, local onde o mineral ocorre de forma maciça 

(Figura 8.10A e B), principalmente nas proximidades da 
cidade homônima. As demais ocorrências ocorrem disse-
minadas e preenchendo fraturas em rochas da Formação 
Aparição, conforme descrito no alvo Terra Baixa. Nesse 
local, o ferro e o ouro ocorrem associados à mesma fase 
mineral, sugerindo mesma fonte de fluidos para ambos 
os elementos. A ausência de ouro nas rochas ricas em 
hematita da Falha de Castro pode estar relacionada à 
eventual remobilização do ferro em evento posterior ao 
que gera as mineralizações auríferas, ou com o nível de 
erosão do ambiente epitermal, ainda raso.

8.4. MINERALIZAÇÕES EM GRANITOS 
ALASQUÍTICOS

O estudo dos Granitos Alasquíticos que afloram na 
Suíte Intrusiva Cunhaporanga foi inserido como um dos 
alvos para busca de mineralizações auríferas, uma vez que 
estes corpos apresentam características semelhantes às 
do Granito Passa Três (Figura 8.11A). Este pequeno corpo 

Figura 8.8 - Ocorrências na região do alvo Aparição. (A) Tufo silicificado com alteração argílica pervasiva (ilita verde) e intenso 
fraturamento stockwork preenchido por caulim branco; (B) Tufo com alteração argílica pervasiva (ilita verde) e fraturas preenchidas por 

óxidos de ferro e manganês; (C) Plano de fratura preenchido por óxido de manganês; (D) Lithophysa preenchida por ágata na zona de 
contato entre a Formação Aparição e Tirania. 
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granítico alasquítico, localizado fora da área deste traba-
lho, nas proximidades da cidade de Campo Largo, hos-
peda um importante depósito aurífero, denominado de 
depósito Passa Três (DRESSEL et al., 2003). Este depósito 
é caracterizado por veios de quartzo sulfetados (Figura 
8.11B) e de sulfetos maciços (Figura 8.11C), compostos 
por pirita, calcopirita, quartzo, fluorita e ouro (Figura 
8.11D), encaixado em quartzo-sienitos e feldspato alcalino 
granitos (PIEKARZ, 1992). Informações sobre as reservas 
deste depósito não estão disponíveis na literatura, mas 
segundo o geólogo responsável pela lavra da Mineração 
Tabiporã, empresa que explora o metal desde a década 
de 1980, a produção está estabilizada em torno de 350 
toneladas de minério bruto por dia, com teor médio de 
7,5 g/t (informação verbal). Segundo o relatório do DNPM 
(BRASIL, 2016), a produção anual de ouro no estado do 
Paraná é de 62.237 t de minério a um teor médio de 5,64 
g/t, a qual pode ser atribuída à área da mina por ser a 
única em operação no estado.

8.4.1. Alvo Serra do Carambeí

O Granito Serra do Carambeí é portador de concen-
trações relativamente elevadas de K, eU e eTh, conhecidas 
desde a década de 1970. Pinto Coelho (1986) descreveu 
diques félsicos enriquecidos em urânio neste corpo. As 
imagens aerogeofísicas mostram anomalias de eTh/K 
e eU/K (valores elevados) (Figuras 4.7A e B), as quais 
foram utilizadas para delimitação do corpo granítico. 
Durante os trabalhos de campo na área foram obser-
vadas diversas feições semelhantes aos veios auríferos 
do depósito Passa Três, tais como veios de quartzo com 
fluorita (Figura 8.12A), zonas com sulfetos disseminado 
com pirita (Figura 8.12B) e esfalerita (Figura 8.12C), além 
de planos de fratura preenchidos por uranofano, um 
silicato hidratado de urânio (Figura 8.12D). Diferente-
mente do que ocorre no Granito Passa Três, as amostras 
analisadas no Granito Serra do Carambeí não apresentam 
valores anômalos para ouro (Tabela 8.5). Neste granito, os 

Figura 8.9 - Ocorrência de minerais de cobre em riolito, alvo Tirania. (A) Calcopirita e malaquita em cavidade pneumatolítica, composta 
por quartzo, epidoto, especularita e sulfetos; (B) Cavidade pneumatolítica com a ocorrência de malaquita. 

Figura 8.10 - (A) Ocorrência de hematita maciça associada à Falha de Castro; (B) detalhe da ocorrência observada na fotografia (A). 
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preenchem cavidades. O uranofano e a fluorita ocorrem 
com frequência, geralmente associados a planos de fra-
turas e veios. A pirita ocorre dissemindada na rocha e, 
por vezes, preenchendo cavidades junto com o quartzo. 
A esfalerita ocorre em menor proporção, associada aos 
planos de fratura.

resultados evidenciam anomalias de zinco, com concen-
trações de até 0,19%, as quais se associam as zonas ricas 
em sulfetos (predominantemente pirita) dissemidados. 
Há também o alto teor de urânio, com concentrações 
de até 18,7 ppm, que indica potencial para este recurso 
energético nuclear. 

Observou-se ainda a presença de forte alteração 
potássica pervasiva e alteração propilítica fissural, além 
da presença de veios e vênulas de quartzo, que por vezes 

Figura 8.11 - Depósito Passa Três. (A) Feldspato alcalino granito potassificado que hospeda a mineralização de ouro; (B) Frente de lavra 
subterrânea, onde são observados veios de quartzo sulfetados e auríferos cortando o Granito Passa Três; (C) Veio de quartzo com nível 

de sulfeto maciço ao centro; (D) Veio de sulfeto maciço composto por pirita, calcopirita, quartzo, fluorita e ouro. 

AMOSTRA OCORRÊNCIA LITOTIPO LATITUDE LONGITUDE AU (ppb) AG (ppm) U (ppm) ZN (ppm)

ICO-126 Passa Três Veio de quartzo com sulfeto -25,364004 -49,690826 175.477 >10 1 78

ICO-125 Passa Três Granito Potassificado -25,364004 -49,690826 18 <0.02 0,9 24

ICO-997 Serra Carambeí Granito Potassificado com 
sulfeto -24,945142 -49,996597 <5 0,03 18,7 1982

ICO-998 Serra Carambeí Veio de quartzo com fluorita -24,945142 -49,996597 <5 <0.02 13,8 551

Tabela 8.5 -  Resultados químicos de amostras mineralizadas nos Granitos Passa Três e Serra do Carambeí.
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Figura 8.12 - Ocorrências minerais na área do Granito Serra do Carambeí. (A) Veio de quartzo com fluorita; (B) Feldspato alcalino 
granito potassificado com pirita disseminada. (C) Sulfeto de zinco (esfalerita), concentrado em plano de fratura; (D) Mineral amarelo de 

urânio amarelo (uranofano) preenchendo plano de fratura. 
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9. DISCUSSÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS

Os dados coletados e analisados a partir de mapea-
mento geológico e geoquímico efetuados na Bacia de Cas-
tro possibilitaram, em conjunto com a análise dos dados 
aerogeofísicos, de sensoriamento remoto, petrográficos, 
geocronológicos, litogeoquímicos, de espectroscopia 
de reflectância mineral, e de trabalhos anteriores, uma 
evolução significativa do conhecimento geológico da área 
e das mineralizações associadas. As principais informa-
ções obtidas neste trabalho são integradas com dados 
provenientes de estudos prévios efetuados na Bacia de 
Castro, a fim de esclarecer questões concernentes ao 
objetivo proposto, além de demonstrar a evolução do 
conhecimento na região. A integração dos dados permitiu 
ainda a atualização e evolução da cartografia geológica 
e a confecção do mapa geológico e de recursos minerais 
(ANEXO E).

É sugerida a divisão da unidade Piraí do Sul em duas 
formações designadas Piraí-Mirim (fácies conglomerática 
proximal) e Rio Piraí (fácies pelítica distal), as quais foram 
inseridas no topo do empilhamento estratigráfico. Estas 
unidades são interpretadas como o último evento de 
deposição na bacia, contemporâneas aos derrames riolíti-
cos da Formação Tirania. Ademais, duas novas formações 
denominadas Espalha Brasa e Aparição são incluídas no 
Grupo Castro (Figura 6.1). Dados estratigráficos e geo-
cronológicos revelam ao menos dois eventos vulcânicos 
distintos (Formação Tronco, na base, e Tirania, no topo), 
com intervalo mínimo de 6 Ma entre eles, e a duração 
do vulcanismo ácido até o Cambriano (533 ± 5 Ma).

A Formação Espalha-Brasa, composta por conglome-
rados e arenitos conglomeráticos, representa depósitos 
proximais de leques aluviais de borda da bacia, produtos 
de atividade tectônica sin-sedimentar. Diferencia-se de 
outras unidades conglomeráticas aflorantes  pela prove-
niência sedimentar extrabacinal, composta por litotipos 
graníticos do embasamento adjacente. Está numa posi-
ção  intermediária da estratigrafia, sobreposta às rochas 
vulcânicas da Formação Tronco e penecontemporânea 
ao vulcanismo ácido da Formação Tirania.  Não foi pos-
sível individualizar as porções distais desses sistemas de 
leques aluvias de borda, sendo as contrapartes pelíticas 
agrupadas na Formação Rio Piraí.

Os litotipos da Formação Aparição, compostos por 
tufos e siltitos arenosos fraturados e hidrotermalizados 
representam o principal evento piroclástico-epiclás-
tico-sedimentar da bacia. Localmente, eventos piro-
clásticos ocorrem nas unidades vulcânicas, incluindo 

retrabalhamento sedimentar e a ocorrência de con-
glomerados e possíveis depósitos de “lahar”. Mas, 
diferente desses, os litotipos da Formação Aparição 
indicam deposição distal em relação à fonte vulcânica. 
A ocorrência de camada estratiforme de rocha vulcâ-
nica com fenocristais de plagioclásio intercalada com 
as rochas piroclásticas sugere contemporâneidade 
com o vulcanismo intermediário da Formação Tronco. 
A Formação Aparição é interpretada, portanto, como 
evento predeminantemente piroclástico, formado 
durante o evento vulcânico intermediário (Formação 
Tronco), com retrabalhamento sedimentar (fácies 
sedimentar epiclástica) dos litotipos piroclásticos. A 
fácies sedimentar da unidade é interpretada como 
depósito lacustre, predominando processos de decan-
tação com pulsos subordinados de correntes trativas 
que sedimentam níveis arenososo.

O ambiente deposicional das formações sedimenta-
res de topo é interpretado como leques aluviais associa-
das à borda de edificios vulcânicos, gerados por colapso 
gravitacional de domos e altos bacinais, com sedimen-
tação proximal caracterizada por fluxo de detritos con-
glomeráticos (Formação Piraí-Mirim), e planície aluvial e 
lagos associados às porções distais e laterais dos leques. 
A sedimentação da unidade areno-pelítica (Formação Rio 
Piraí) é caracterizada pelo predomínio de decantação. 
Estruturas sedimentares de transporte por correntes ou 
retrabalhamento por onda são raras ou ausentes o que 
indica deposição em ambiente lacustres restritos e de 
baixa energia. A ausência de feições de ressecamento 
nos pelitos, como gretas de contração, sugere que não 
ocorreram períodos significativos de exposição subárea 
durante a sedimentação, e indica a existência de corpos 
de água perenes na bacia.

Os domínios gamaespectrométricos (Figura 4.9B) 
corroboram com a proposta de individualização das 
unidades citadas, os quais evidenciam composições 
químicas distintas das rochas em superfície. Na área 
do Grupo Castro, há pelo menos três domínios com 
correlação direta com a geologia: (i) o domínio 332, que 
corresponde às rochas ácidas da Formação Tirania; (ii) 
o domínio 311 e 312, que correspondem às rochas das 
formações Tronco e Aparição; e (iii) o domínio 233, que 
corresponde às rochas sedimentares da Formação Rio 
Piraí. Os domínios gamaespectrométricos evidenciam 
também correlação com as rochas do embasamento e da 
Bacia do Paraná. Na porção sul da área do embasamento, 
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as rochas graníticas da Suíte Intrusiva Cunhaporanga 
apresentam uma divisão importante: o domínio 323, a 
sul e o domínio 133, a norte. Nesta área, o Granito Serra 
do Carambeí (domínio 233) apresenta resposta gama-
espectométrica semelhante ao do domínio norte. Na 
porção norte da área do embasamento, o domínio 211 
correlaciona-se com as rochas metamórficas do Grupo 
Serra das Pedras. Ademais, o domínio 111 correlaciona-
-se com as rochas areníticas da Formação Furnas e com 
os depósitos aluvionares recentes.

Os dados da prospecção geoquímica revelam associa-
ções elementares (Figura 5.3) que refletem a composição 
química das unidades. As associações Al-Ga-Cs-Sn-In e 
K-Rb-Tl-Be sugerem relação com o vulcanismo ácido rico 
em feldspatos. A associação Sc-V-Fe-Co-Zn-Mn indica 
relação com as ocorrências de diques básicos da Forma-
ção Serra Geral. Já associação Hg-Sb, presente no fator 6 
da análise multivariada fatorial, sugere a presença de sul-
fetos hidrotermais em ambiente epitermal. A distribuição 
dos escores fatoriais (Figura 5.4) evidencia os contornos 
da Bacia de Castro (fatores 1 e 3) e a zona de ocorrência 
das rochas das formações Tirania e Aparição (fator 4).

As principais falhas identificadas na bacia (Figuras 
6.32A e B) tiveram atividade ou foram reativadas durante 
eventos deformacionais, evidenciados pela cataclase das 
rochas vulcânicas, piroclásticas e sedimentares. Os dados 
estruturais revelam a compartimentação da Bacia de Cas-
tro em, ao menos, dois domínios estruturais (norte e sul), 
delimitados pela Falha de Guararema, de direção geral E-W. 
Esta compartimentação é observada tanto em campo, 
quanto em imagens de satélite (SRTM) e aerogeofísicas, 
e caracteriza-se pela estruturação NE-SW das unidades 
geológicas, condicionadas por falhas de mesma direção, 
que são interrompidas, em sua extremidade norte, pela 
falha de Guararema.  Essa estruturação NE-SW é observada 
apenas no domínio sul e está representada principalmente 
pelas falhas dos rios Piraí e Piraí-Mirim. Nesse domínio, 
o limite da bacia com o embasamento é representado 
pela Falha de Castro.  No domínio norte, a estruturação 
NE-SW das unidades não ocorre. Nesse domínio é a Falha 
de Joaquim Murtinho (Figuras 6.33A e B) que separa a 
bacia do embasamento. Esta representa, provavelmente, 
o principal registro da tectônica sin-sedimentar na bacia. 
Contudo, as principais direções estruturais que compar-
timentam a bacia são NE-SW, NNE-SW e E-W. As inúme-
ras reativações das zonas de cisalhamento, entretanto, 
dificultam a análise cinemática, o que exige trabalho de 
maior detalhe para esclarecimento do regime formador 
e deformador da bacia.

Outra feição marcante em toda área é definida pela 
estruturação NW-SE, que representa a porção central 
do Arco de Ponta Grossa (APG) e marca um dos mais 
expressivos enxames de diques máficos do Brasil (OLI-
VEIRA e MONTES, 1984). Evidentes também nos dados 

aerogeofísicos de magnetometria (Figuras 4.1A e 4.4A), 
este evento magmático em grande escala ocorreu 
durante o rifteamento do Atlântico Sul e abertura do 
oceano, com reativação destral dos planos NE e fratu-
ras extensionais NW, preenchidas, principalmente, por 
magmatismo básico (diques básicos da Província Paraná-
-Etendeka) (MILANI e THOMAZ FILHO, 2000). Segundo 
Zalán et al. (1987; 1990a,b) e Milani e Thomaz Filho 
(2000), a porção leste da Bacia do Paraná (em contato 
com o Terreno Apiaí), que recobre grande parte das estru-
turas pré-cambrianas na área, é intensamente afetada 
pelo rifteamento do Atlântico Sul, portanto, a Bacia de 
Castro, mais antiga, foi submetida à esta deformação. 

Os dados magnetométricos do campo magnético 
anômalo (Figura 4.1A) evidenciam a direção preferen-
cial do enxame de diques do APG e dificultam a indi-
vidualização de corpos magnéticos rasos. Essa feição 
só foi suprimida no tratamento dos dados profundos, 
que possibilitou a visualização de anomalias que podem 
corresponder a fontes magmáticas mantélicas, possíveis 
geradoras dos fluidos mineralizadores (Figuras 4.3B). 
Os lineamentos magnéticos rasos (500 a 2.000 m) E-W 
e NE-SW, traçados de forma indireta a partir das per-
turbações e descontinuidades observadas nos linea-
mentos de direção NW-SE (diques), sugerem que essas 
estruturas foram reativadas, ou formadas em ambiente 
rúptil, posteriormente a geração dos lineamentos NW-SE 
(Figuras 4.4B).

Em termos de tectônica deformadora, a movimen-
tação crustal promovida pelo APG, associada à fragmen-
tação do paleocontinente Pangea e abertura do Oceano 
Atlântico, provavelmente teve impacto significativo na 
tectônica de deformação, gerando falhas, reativação de 
falhas, movimentação de blocos e promovendo, prova-
velmente, a inversão tectônica da bacia. Essa inversão é 
sugerida pela verticalização das camadas sedimentares 
na Falha de Castro, que também evidencia o alto ângulo 
de mergulho desta estrutura.

As reativações de estruturas pré-cambrianas no Fane-
rozoico também podem ter provocado movimentos em 
direções contrárias às registradas no Neoproterozoico nas 
zonas de cisalhamento, devido às tensões diferenciadas 
atuantes nas bordas das placas, provocando reativações 
dos sistemas. Isso pode ter ocorrido, por exemplo, na 
Orogenia Gondwana, que inclui a Orogenia La Ventana, no 
Neopermiano, no leste da Argentina (MILANI e RAMOS, 
1998). 

A Falha de Castro, que delimita o contato da borda 
leste do Grupo Castro com o embasamento (Figura 
6.34A), é inferida como normal (com a capa represen-
tada pelas rochas da bacia) pela colocação das rochas 
do embasamento (mais antigas) lado-a-lado com as 
rochas do Grupo Castro. Durante os trabalhos de campo, 
não foram encontrados indicadores cinemáticos que 



| 101 |

| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Geologia e Recursos Minerais da Bacia de Castro|

comprovassem a movimentação lateral dessa estrutura. 
No entanto, esta constatação não descarta a hipótese 
de movimentação vertical associada à movimentação 
direcional. A brecha de falha (Figura 6.34A), a qual possui 
estrutura cataclástica, com frequentes cavidades preen-
chidas com drusas, além de fraturas e veios subverticais e 
subsidiários à direção principal, com crescimento sintaxial 
e fraturamento em padrão stockwork, sugerem um sis-
tema hidrotermal de alta pressão de fluidos, compatível 
com ambos os regimes. 

No caso de transtração, a precipitação de fluidos na 
zona de cisalhamento principal, assim como as estruturas 
descritas, pode ser explicada por bombeamento sísmico 
(SIBSON et al., 1975) ou pelo mecanismo “falha-válvula” 
(SIBSON et al., 1988). Essa possibilidade é mais coe-
rente com os diagramas de classificação geotectônica 
(SCHANDL E GORTON, 2002), nos quais as amostras das 
formações Tronco e Tirania se situam predominante-
mente no campo de margem continental ativa (Figura 
7.14). A análise de veios e fraturas realizada neste tra-
balho sugere regime extensional (Figura 6.39), porém é 
necessário considerar a pouca representatividade dos 
mesmos. 

Fragoso-Cesar et al. (2000), Almeida (2005) e Almeida 
et al. (2010) sugerem um evento extensional, que teria 
gerado um grande sistema de riftes no sudeste da Amé-
rica do Sul, desvinculado de movimentos transtensionais. 
Considerando esta hipótese, a Bacia de Castro teria se 
formado em regime puramente extensional.  Os autores 
associam a formação e a evolução da Bacia de Castro 
à outras bacias de idade similar, como por exemplo, a 
Bacia do Camaquã. Os autores sugerem que as bacias 
ediacaranas-cambrianas de menor dimensão (Castro, 
Camarinha, Itajaí, Campo Alegre, entre outras) na Pro-
víncia Mantiqueira possuem equivalência com a Bacia do 
Camaquã, na qual estaria preservado o registro completo 
do Estágio de Transição. Esta hipótese é considerada a 
mais consistente e compatível com os dados apresen-
tados neste trabalho.

A ocorrência dos tipos e estilos de alteração hidroter-
mal presentes nas rochas da Bacia de Castro estão inti-
mamente relacionadas com a estruturação tectônica das 
unidades. Zonas mineralizadas em ouro também possuem 
estreita relação com as diferentes zonas hidrotermais 
observadas. Os domínios gamaespectrométricos 312 e 
311 (Figura 4.9B), os quais apresentam altos valores de 
K, evidenciam rochas intensamente hidrotermalizadas e 
podem ser utilizados como vetores no mapeamento de 
alteração hidrotermal.

 Os resultados das análises espectroscópicas revelam 
halos de alteração hidrotermal e assembleias minerais 
consistentes com o modelo epitermal de baixa sulfetação. 
A zona de alteração argílica, comum nesses ambientes, 
caracteriza-se pela presença predominante da mistura 

ilita-esmectita, seguida por esmectita-ilita. Entretanto, 
esmectita, ilita e sericita (mica branca) também ocorrem 
isoladamente, indicando intervalo de temperaturas entre 
160°C e 250o C. Este intervalo coincide, em parte, com o 
intervalo considerado favorável à deposição do minério 
nos ambientes epitermais, entre 180°C a 280°C (WHITE 
e HEDENQUIST, 1995). A representação de vetores de 
incremento termal baseados no aluminossilicato pre-
dominante em cada afloramento (Figura 7.13), consi-
derando o aumento da cristalinidade, indica a seguinte 
sequência mineral: (i) esmectita; (ii) esmectita-ilita; (iii) 
ilita-esmectita; (iv) ilita; e (v) sílica.

A composição predominante da ilita e sericita (mica 
branca), identificada pela posição da feição de absorção 
associada à molécula AlOH, é a muscovítica seguida pela 
tendência paragonítica nas rochas da Formação Aparição, 
e fengítica nas vulcânicas das Formações Tirania e Tronco. 
Uma superposição de fases de cristalização de ilita é 
sugerida pela presença de duas feições de AlOH distintas 
em mesmo espectro. Constata-se, a partir da localização 
das amostras em que esta feição foi detectada, que 
uma segunda fase de alteração hidrotermal pode estar 
associada à mobilização de fluidos em zonas de falha. No 
entanto, o mesmo tipo de feição, encontrada nas rochas 
da Formação Aparição, pode indicar tanto duas fases de 
cristalização associadas à alteração hidrotermal, como 
uma delas representar a composição original dos litotipos. 
Não foi possível estabelecer espacialmente um vetor de 
zoneamento das condições hidrotermais com base na 
composição da ilita ou mica branca, nem mesmo uma 
correlação com as mineralizações conhecidas. 

Várias amostras apresentaram espectros com feição 
de absorção atribuída à presença de água livre. Esta fei-
ção parece demonstrar a presença de sílica na amostra 
(Figura 7.15A). Esta evidência pode ter alta relevância no 
estudo da prospectividade da bacia, pois as mineraliza-
ções ocorrem, no geral, em veios de quartzo. Apesar da 
facilidade de identificação do quartzo em amostras de 
mão, pequenas quantidades de sílica nem sempre são 
evidentes, e em uma possível perfilagem de testemunho 
de sondagem por espectroscopia mineral esta feição 
poderia indicar a proximidade de veios mineralizados. 

O estudo de assinaturas espectrais permitiu ainda a 
identificação de outros minerais (Figura 7.16A) impor-
tantes para o entendimento dos processos de alteração 
hidrotermal que afetaram as rochas da bacia, tais como, 
clorita e epidoto, os quais mapeiam as zonas de altera-
ção propilítica. O desenvolvimento de caulinita de alta 
cristalinidade, alunita e jarosita indicam a circulação de 
vapor de fluidos aquosos mais ácidos na proximidade 
da superfície em fases tardias. O método possibilitou 
também o reconhecimento de óxidos de ferro, hematita 
e goethita e a presença de ferro ferroso na estrutura 
de aluminossilicatos, além da identificação de minerais 
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de Elementos Terras Raras (ETR), em raras amostras 
(Figura 7.16B).

A integração dos dados mineralógicos definidos em 
campo e por meio da análise petrográfica, em conjunto 
com os resultados obtidos por meio da espectroscopia 
de reflectância mineral, permitem concluir que a prin-
cipal zona de alteração observada na Bacia de Castro é 
composta pela assembleia mineral ilita-sericita. Neste 
contexto, a Formação Aparição, unidade composta pre-
dominantemente por minerais hidrotermais, constituintes 
dos halos de alteração de borda de veios de sílica minera-
lizados no ambiente epitermal de baixa sulfetação (BUCH-
MAN, 1981), representa o principal vetor de alteração 
ilítica-sericítica, constituindo, assim, um ótimo guia para 
o mapeamento das zonas silicificadas e possivelmente 
mineralizadas em ouro da Bacia de Castro.  

A partir da integração dos dados litoquímicos das 
amostras coletadas em campo com o mapeamento das 
zonas mineralizadas em ouro na Bacia de Castro, as quais 
se associam às zonas silicificadas e sulfetadas, é possível 
estabelecer uma correlação do ouro com ao menos dois 
tipos de estruturas: (1) veios de quartzo com calcedônia, 
óxidos de ferro e sulfetos, associados a falhas, veios e 
vênulas, e correlacionadas a evento hidrotermal; e (2) 
camadas estratiformes com esferulitos e lithophysae 
preenchidas por quartzo, calcedônia e ágata , associa-
das a base de derrames rioliticos, e correlacionados a 
processos sinvulcânicos. Nesse contexto, observou-se 
que os halos de alteração hidrotermal que envelopam 
a zona mineralizada, são compostos por ao menos cinco 
zonas: (a) quartzo-adulária, (b) sericita, (c) ilita-sericita, (d) 
ilita-esmectita, (e) propilítica. Hierarquizadas do proximal 
ao distal em relação ao minério, essas zonas constituem 
efetivos vetores prospectivos das zonas de minério e 
indicam um potencial elevado da área. Com isso, foi 
elaborado um modelo conceitual dos tipos de alteração 
hidrotermal e mineralizações associadas para a área da 
Bacia de Castro (Figura 9.1).

Os dados da prospecção geoquímica revelam que as 
áreas anômalas em ouro coincidem com as ocorrências 
auríferas encontradas no campo e as áreas alvos defi-
nidas como de alto potencial (Torre-São Daniel, Iapó-
-Guararema e Lagoa-Tirania). A análise das correlações 
químicas existentes entre os resultados litogeoquímicos 
das zonas auríferas mineralizadas, revelam que as áreas 
anômalas em ouro coincidem com as ocorrências mine-
rais auríferas encontradas e as áreas de alto (Torre-São 
Daniel, Iapó-Guararema e Lagoa-Tirania). A correlação 
dos elementos Hg-Sb nas amostras de sedimento de 
corrente, e Au-Ag nas amostras de rocha mineralizadas, 
indicam forte associação com o ambiente metologenético 
epitermal de baixa sulfetação. 

Os principais aspectos considerados para a delimita-
ção de áreas favoráveis para ocorrência de mineralizações 

auríferas são, portanto, áreas com veios e zonas silici-
ficadas e/ou sulfetadas com halos de alteração ilítica-
-sericítica, associados a anomalias auríferas geoquímicas 
e anomalias geofísicas (principalmente de altos valores 
na razão eU/eTh e no parâmetro F) (Figura 8.2). Esses 
elementos, consistentemente verificados nos depósitos 
Torre e São Daniel, apontam para cinco alvos potenciais 
para prospecção de maior detalhe na área:

1. Alvo Torre-São Daniel: possui zonas de estruturas 
stockwork com veios e brechas silicificados, halos 
de alteração hidrotermal ilítica-sericítica, anomalias 
de ouro em sedimentos de corrente (80 ppb), con-
centrado de bateia (9 pintas) e rocha (1060 ppb), 
anomalias geofísicas gamaespectométricas (K, eU/
eTh e pF anômalos) e magnetométricas (lineamentos 
E-W rasos), e recursos auríferos calculados (depósitos 
Torre e São Daniel). 
2. Alvo Iapó-Guararema: possui zonas de estruturas 
stockwork com veios e brechas silicificados, asso-
ciados à Falha do Rio Piraí Mirim, extensos halos de 
alteração hidrotermal ilítica-sericítica, anomalias de 
ouro em sedimentos de corrente (61 ppb) e rocha (84 
ppb), e anomalias geofísicas gamaespectométricas 
(eU/eTh e pF) e magnetométricas (corpos profundos 
e lineamentos NE-SW rasos). 
3. Alvo Lagoa-Tirania: possui zonas de estruturas 
stockwork com brechas silicificadas, extensos halos 
de alteração hidrotermal ilítica-sericítica, anoma-
lias de ouro em sedimentos de corrente (61 ppb) e 
rocha (22 ppb), e anomalias geofísicas gamaespec-
tométricas (eU/eTh e pF) e magnetométricas (corpos 
profundos e lineamentos NE-SW rasos). 
4. Alvo Campo do Meio: possui zonas de estruturas 
stockwork com brechas silicificadas, anomalias de 
ouro em sedimentos de corrente (11 ppb) e ano-
malias geofísicas gamaespectométricas (K e eU/eTh 
anômalos) e magnetométricas (corpos profundos e 
lineamentos N-S/NE-SW rasos);
5. Alvo Aparição: zonas de estruturas stockwork 
com brechas silicificadas, extensos halos de alteração 
hidrotermal ilítica-sericítica, e anomalias geofísicas 
gamaespectométricas (K e eU/eTh anômalos) e mag-
netométricas (corpos profundos e lineamentos N-S/
NE-SW rasos).
A compartimentação em dois domínios estruturais 

(norte e sul), delimitada pela direção geral E-W da Falha 
de Guararema, exerce também expressivo controle estru-
tural das mineralizações auríferas. Assim como ocorre 
com a estruturação NE-SW das unidades litológicas, as 
ocorrências auríferas, em conjunto com anomalias geo-
químicas e geofísicas a essas correlacionadas, também se 
restrigem ao domínio sul. A estruturação NE-SW, repre-
sentada principalmente pela Falha do Rio Piraí-Mirim, 
indica forte associação com as zonas mineralizadas e 
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hidrotermalizadas, e pode ter exercido a função de rotas 
de transporte e migração dos fluidos mineralizantes. 
Como essa tectônica rúptil (NE-SW) não é expressiva 
no domínio norte, não foram delimitadas áreas poten-
ciais neste local. Isso não significa que o domínio norte 
deva ser descartado em uma futura prospecção mineral, 
no entanto deve-se reconhecer o maior potencial do 
domínio sul. 

Desta forma, conclui-se que as principais rotas de 
migração de fluidos mineralizantes, na área em que os 
alvos foram delimitados (domínio sul), são as falhas de 
direção geral NE-SW. Isso sugere que a Falha de Castro, 
no alvo Torre-São Daniel, e a Falha do Rio Piraí Mirim, a 
qual limita os alvos Iapó-Guararema e Tanque-Tirania, 
são as estruturas mais promissoras para armazenar veios 
do tipo sílica-adulária mineralizados em ouro e prata 
(Figura 9.1). 

Por fim, o modelo conceitual dos tipos de alteração 
hidrotermal e mineralizações associadas para a área da 
Bacia de Castro (Figura 9.2) sugere que a associação 
mineral esmectita-ilita, presente nos halos de alteração 
hidrotermal, está associada a um nível erosivo mais raso, 
e que os veios mineralizados encontrados até os dias atu-
ais estão em zona de minério de baixo teor. A ocorrência 
de halos de alteração com a presença dos minerais ilita 
e sericita (Ex: ocorrência de bolsão hidrotermal micá-
ceo no alvo Terra Baixa - Figura 6.41D, cujo resultado 
análitico indicou a presença de ilita-muscovita - Figura 
D.4G), associados às zonas de sílica com ouro, indicam 

zonas de maior temperatura e profundidade, as quais 
podem ser adequadas para deposição de minério de 
alto teor. O intervalo de temperatura para a cristalização 
dos minerais de alteração, inferido por meio das análises 
de espectroscopia de reflectância mineral entre 160°C 
e 250°C, sugere temperatura compatível com a zona 
de boiling para ambientes epitermais de baixa sulfeta-
ção, cuja composição dos fluidos é predominantemente 
neutra (BUCHANAN, 1981; WHITE e HEDENQUIST, 1995; 
SILLITOE e HEDENQUIST, 2003). Entretanto, só é possível 
confirmar a composição do fluido e, consequentemente, 
a temperatura ideal para deposição do minério com 
análises químicas mais robustas (Ex: análises de isótopos 
estáveis e inclusão fluida). 

O modelo conceitual (Figura 9.2) sugere ao menos 
dois tipos de depósitos auríferos, os quais estão direta-
mente relacionados aos minerais de ganga observados 
e ao nível de erosão do sistema: (i) zonas com depósitos 
estratiformes, com a ocorrência de minerais de ganga 
compostos por argilominerais (esmectita-ilita) e ágata, 
as quais seriam adequadas para ocorrência de minério 
de baixo teor; e (ii) zonas com depósitos venulares, com 
a ocorrência de minerais de ganga compostos por argi-
lominerais ilita, sericita, calcedônia, quartzo e pirita, as 
quais seriam adequadas para ocorrência de minério de 
alto teor. A indicação de ao menos dois níveis erosivos 
para ocorrência de mineralizações de Au-Ag na Bacia 
de Castro, associados a dois tipos de mineralizações, 
enobrecem o potencial da área. 
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Figura 9.1 - Perfil geológico A-A’ da área sul da Bacia de Castro (área dos alvos potencias), traçado perpendicularmente às principais estruturas de direção NE-SW e mostrando as 
possíveis rotas de migração de fluidos hidrotermais (falhas de Castro e do Rio Piraí Mirim). A localização do perfil pode ser visualizada na Figura 8.2 ou no ANEXO E.  
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Figura 9.2 - . Modelo conceitual dos tipos de alteração hidrotermal e mineralizaçãoes associadas elaboradas para área da Bacia de Castro. Fonte: adaptado de Wilson & Tunningley 
(2013) e Buchanan (1981).
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Bacia de Castro é notadamente uma área com 
potencial para depósitos epitermais de baixa sulfetação 
de Au-Ag e merece ser estudada com mais detalhe. 
Os alvos potenciais Torre-São Daniel e Iapó-Guarema, 
os quais possuem rochas anômalas em ouro, minerais 
de ganga e texturas de veios associadas a depósitos 
epitermais desse tipo, representam as áreas nobres 
com potencial para ocorrência dos metais ouro e prata 
em zonas de alto teor. O modelo conceitual de tipos de 
alteração hidrotermal associados às mineralizaçãoes 
epitermais de Au-Ag da Bacia de Castro evidenciam 
ainda halos de alteração de menor nível erosivo, asso-
ciados a zonas de depósitos de minério com baixo teor. 
Entretanto, a ocorrência de minerais de alteração que 
cristalizam à temperatura mais elevada (caso da sericita 
e adulária), sugerem nível de erosão mais profundo do 
sistema epitermal e, portanto, proximidade com depó-
sitos de minério de alto teor.

O modelo geotectônico admitido para área é o de 
ambiente tipo rifte, com tectônica geradora da Bacia de 
Castro inserida no contexto geológico regional proposto 
por Almeida et al. (2010), que operou no sul e sudeste do 
Brasil durante o Ediacarano e Cambriano. Este modelo é 
corroborado pelo tipo de magmatismo existente na área, 

de tendência alcalina e possivelmente bimodal, e pelo 
tipo de ambiente metalogenético proposto. O vulcanismo 
bimodal, associado ao ambiente metalogenético epiter-
mal do tipo baixa sulfetação geralmente está associado 
a bacias tipo rifte (Sillitoe e Hendenquist, 2003). 

Mesmo que restrita, a ocorrência de minerais de 
cobre na área da bacia, e zinco e urânio na área dos 
Granitos Alasquíticos, sugerem um sistema mineral de 
maior profundidade crustal, aventando a possibilidade 
para depósticos de Cu-Zn e um sistema pórfiro-epitermal 
na área.  

Considerando a evolução do conhecimento geo-
lógico da bacia e as informações disponíveis sobre os 
depósitos (Torre e São Saniel) e potencial de reservas e, 
sobretudo sobre as dúvidas ainda existentes, recomenda-
-se que os investimentos em mapeamento geológico e 
prospecção mineral sejam ampliados para que novos 
depósitos minerais possam ser descobertos. Ademais, 
recomenda-se também a expansão dos trabalhos de 
mapeamento para as demais bacias de origem cogené-
ticas (Guaratubinha, Camarinha, Campo Alegre, Jaibaras, 
Coccoci, entre outras), que, possivelmente, apresentam 
potencial para novos depósitos minerais.
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Nº 64 - Área PA-13 Madalena - Pará, 1998.
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ANEXO A

INFORMAÇÕES GERAIS (NÚMERO DE LABORATÓRIO, LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, 
UNIDADE GEOLÓGICA E MÉTODO ANALÍTICO) E CLASSIFICAÇÃO QUÍMICA (SEGUNDO 

MIDDLEMOST, 1994) DAS AMOSTRAS COM RESULTADOS LITOQUÍMICOS
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Nº 
CAMPO

Nº 
LABOR. LATITUDE LONGITUDE FORMAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE 

CAMPO
CLASSIFICAÇÃO 

(MIDDEMOST, 1994)
MÉTODO 

ANALÍTICO

BT-028C ICP-048 -24,684533 -50,140373 Aparição Siltito silicificado -  XRF, ICM, IMS e FAI

BT-027 ICP-046 -24,682179 -50,143211 Aparição Silicificação em siltitos - XRF, ICM e FAI

BT-028B ICP-047 -24,684533 -50,140373 Aparição Silicificação em siltitos - XRF, ICM e FAI

FB-050 ICO-202 -24,780254 -50,12238502 Aparição Arenito hidrotermalizado - XRF, ICM e FAI

FB-126 ICO-991 -24,654761 -50,097693 Aparição Silicificação em siltitos - XRF, ICM e FAI

IM-026 ICO-210 -24,871596 -50,08968102 Aparição Silicificação em siltitos - XRF, ICM e FAI

IM-030 ICO-211 -24,86893098 -50,11428891 Aparição Silicificação em siltitos - XRF, ICM e FAI

IM-042 ICO-212 -24,6724 -50,11593401 Aparição Silicificação em siltitos - XRF, ICM e FAI

FB-002A ICO-192 -24,87036798 -50,02313797 Tronco Andesito brechado Picrobasalto  XRF, ICM e IMS 

FB-015 ICO-200 -24,44844901 -49,89362696 Tronco Andesito Traquibasalto  XRF, ICM e IMS 

FB-085 ICO-207 -24,635499 -50,187464 Tronco Andesito Traquiandesito 
basaltico  XRF, ICM e IMS 

IM-075 ICO-216 -24,652514 -50,204849 Tronco Andesito amigdaloidal Basalto  XRF, ICM e IMS 

IM-066 ICP-053 -24,81895902 -50,05261093 Tronco Andesito Traquiandesito  XRF, ICM, IMS e FAI

IM-087 ICO-217 -24,688288 -50,169275 Tronco Silicificação em andesito Riolito  XRF, ICM, IMS e FAI

FB-008C ICP-055 -24,72178997 -50,01221397 Tronco Andesito Traquito  XRF, ICM, IMS e FAI

FB-065B ICP-049 -24,670883 -50,150129 Tronco Silicificação em andesito Silexito  XRF, ICM, IMS e FAI

FB-065C ICP-050 -24,670883 -50,150129 Tronco Silicificação em andesito Silexito  XRF, ICM, IMS e FAI

FB-065D ICP-056 -24,670883 -50,150129 Tronco Andesito Traquibasalto  XRF, ICM, IMS e FAI

BT-003A ICP-040 -24,695417 -50,16919303 Tronco Veio de quartzo Silexito XRF, ICM e FAI

BT-003B ICP-041 -24,695417 -50,16919303 Tronco Veio de quartzo Silexito XRF, ICM e FAI

BT-003C ICP-042 -24,695417 -50,16919303 Tronco Veio de quartzo Silexito XRF, ICM e FAI

BT-003D ICP-043 -24,695417 -50,16919303 Tronco Veio de quartzo Silexito XRF, ICM e FAI

BT-016 ICP-039 -24,697368 -50,176013 Tronco Silicificação em andesito Silexito XRF, ICM e FAI

BT-020 ICP-045 -24,695384 -50,165692 Tronco Veio de quartzo Silexito XRF, ICM e FAI

FB-002B ICO-193 -24,87036798 -50,02313797 Tronco Brecha hematitica 
silicificada Dacito XRF, ICM e FAI

FB-065A ICO-205 -24,670883 -50,150129 Tronco Veio de quartzo Silexito XRF, ICM e FAI

FB-093 ICO-208 -24,519508 -49,94447 Tronco Veio de quartzo Silexito XRF, ICM e FAI

FB-129A ICO-552 -24,662009 -50,143654 Tronco Veio de quarto sulfetado Andesito XRF, ICM e FAI

FB-129B ICP-032 -24,662009 -50,143654 Tronco Veio de quarto sulfetado Riolito XRF, ICM e FAI

FB-132 ICP-036 -24,661772 -50,141311 Tronco Brecha silicificada Silexito XRF, ICM e FAI

FB-153 ICP-034 -24,799191 -50,005397 Tronco Brecha silicificada Silexito XRF, ICM e FAI

IM-108 ICO-219 -24,602434 -50,134681 Tronco Silicificação em andesito Silexito XRF, ICM e FAI

IM-172 ICP-035 -24,604786 -50,141198 Tronco Tufo silicificado Riolito XRF, ICM e FAI

IM-134 ICO-222 -24,796242 -50,004855 Rio Piraí Silicificação em siltitos -  XRF, ICM, IMS e FAI

IM-028 ICO-223 -24,85530702 -50,09431493 São Daniel Argila plástica -  XRF, ICM, IMS e FAI

Tabela A1: Amostras analisadas para litoquímica.
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Nº 
CAMPO

Nº 
LABOR. LATITUDE LONGITUDE FORMAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE CAMPO CLASSIFICAÇÃO 

(MIDDEMOST, 1994)
MÉTODO 

ANALÍTICO

BT-014 ICP-044 -24,694705 -50,116266 Tirania Silicificação em riolito Silexito XRF, ICM e FAI

FB-003A ICO-194 -24,81835603 -50,03758802 Tirania Veio de quartzo Silexito XRF, ICM e FAI

FB-005A ICO-197 -24,82210601 -50,03584696 Tirania Veio de quartzo Dacito XRF, ICM e FAI

FB-005B ICO-992 -24,82210601 -50,03584696 Tirania Veio de quartzo Riolito XRF, ICM e FAI

FB-007A ICO-198 -24,59854796 -49,98635801 Tirania Riolito fluidal Riolito  XRF, ICM e IMS 

FB-007C ICP-051 -24,59854796 -49,98635801 Tirania Riolito fluidal com sulfetos Riolito  XRF, ICM, IMS e FAI

FB-008B ICP-054 -24,72178997 -50,01221397 Tirania Riolito/Ignimbrito Riolito  XRF, ICM, IMS e FAI

FB-023C ICO-201 -24,664474 -50,02848097 Tirania Argilização em riolito Traquidacito XRF, ICM e FAI

FB-056A ICO-203 -24,72030503 -50,14157699 Tirania Riolito fluidal Riolito  XRF, ICM e IMS 

FB-056B ICO-204 -24,72030503 -50,14157699 Tirania Silicificação em riolito (Lithophysae) Silexito XRF, ICM e FAI

FB-056C ICO-196 -24,72030503 -50,14157699 Tirania Silicificação em riolito Silexito XRF, ICM e FAI

FB-072 ICO-206 -24,628761 -50,148116 Tirania Riolito hidrotermalizado Riolito  XRF, ICM e IMS 

FB-095 ICO-209 -24,547278 -49,951874 Tirania Riolito maciço Silexito  XRF, ICM e IMS 

IM-049 ICO-213 -24,58739998 -50,09523797 Tirania Riolito brechado Riolito  XRF, ICM, IMS e FAI

IM-062 ICP-052 -24,80880699 -50,10637997 Tirania Riolito/Ignimbrito Riolito  XRF, ICM, IMS e FAI

IM-067 ICO-214 -24,81975601 -50,04263599 Tirania Argilização em riolito Dacito  XRF, ICM, IMS e FAI

IM-071 ICO-215 -24,79922506 -50,01717107 Tirania Riolito potassificado Riolito  XRF, ICM, IMS e FAI

IM-093 ICO-218 -24,72068 -50,070293 Tirania Silicificação em riolito Silexito XRF, ICM e FAI

IM-110 ICO-220 -24,58597 -50,146708 Tirania Silicificação em riolito (Lithophysae) Riolito XRF, ICM e FAI

IM-119 ICO-221 -24,650551 -49,976929 Tirania Argilização em riolito Basalto XRF, ICM e FAI

IM-133 ICO-195 -24,670602 -50,067937 Tirania Silicificação em riolito (Lithophysae) Riolito XRF, ICM e FAI

IM-167A ICP-037 -24,622839 -50,138698 Tirania Silicificação em riolito Silexito XRF, ICM e FAI

IM-167B ICP-031 -24,622839 -50,138698 Tirania Silicificação em riolito Silexito XRF, ICM e FAI

IM-191 ICP-038 -24,79921396 -50,00399502 Piraí do Sul Brecha silicificada granítica Quartzolito XRF, ICM e FAI

FB-011 ICO-199 -24,47751202 -49,87271604 Joaquim Murtinho Brecha granitica com sulfetos Granito XRF, ICM e FAI

FB-013 ICP-033 -24,47523595 -49,85995796 Joaquim Murtinho Veio de quartzo em granito Quartzolito XRF, ICM e FAI

IM-014A ICO-127 -24,42338604 -49,85627502 Joaquim Murtinho Granito alasquítico Granito  XRF, ICM e IMS 

IM-014B ICO-993 -24,42338604 -49,85627502 Joaquim Murtinho Veio de quartzo em granito Quartzolito XRF, ICM e FAI

FB-119A ICP-003 -24,954656 -50,021585 Serra do Carambeí Granito alasquítico não potassificado Granito  XRF, ICM e IMS 

FB-119B ICO-994 -24,954656 -50,021585 Serra do Carambeí Granito alasquítico potassificado Granito  XRF, ICM e IMS 

FB-120 ICO-995 -24,954492 -50,00798 Serra do Carambeí Granito alasquítico potassificado Granito  XRF, ICM e IMS 

FB-122A ICO-996 -24,945142 -49,996597 Serra do Carambeí Granito alasquítico potassificado Granito  XRF, ICM e IMS 

FB-122B ICO-997 -24,945142 -49,996597 Serra do Carambeí Granito alasquítico com sulfetos Sienito  XRF, ICM, IMS e FAI

FB-122D ICO-998 -24,945142 -49,996597 Serra do Carambeí Veio de fluorita sulfetado Monzodiorito XRF, ICM e FAI

FB-123 ICO-999 -24,931037 -49,999102 Serra do Carambeí Veio de quartzo em granito Quartzolito XRF, ICM e FAI

Tabela A2: Amostras analisadas para litoquímica.
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ANEXO B

RESULTADOS LITOQUÍMICOS OBTIDOS EM 29 AMOSTRAS
PELOS MÉTODOS XRF97C, IMS95A, ICM40B E FAI515,

PARA CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES ÍGNEAS
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FORMAÇÃO J. MURTINHO S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO IM-014A FB-119A FB-119B FB-120 FB-122A FB-122B FB-002A FB-008C FB-015

Nº LABOR. ICO-127 ICP-003 ICO-994 ICO-995 ICO-996 ICO-997 ICO-192 ICP-055 ICO-200

Fluorescência de raios X em rocha total - % (XRF97C)

Al2O3 11,9 12,1 11,9 12,4 11,8 16,8 15,4 12,9 15,2

BaO <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,03 0,13 0,48 0,25

CaO 0,18 0,59 0,38 0,2 0,34 3,38 0,02 0,04 7,05

Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

Fe2O3 2,27 2,38 2,76 2,43 2,05 2,56 35,6 11,3 12,3

K2O 4,24 4,64 4,32 4,19 4,29 5,73 0,03 10,1 1,97

MgO <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 4,82

MnO 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 <0,01 0,01 0,04 0,15

Na2O 4,03 3,99 4 4,42 4,08 6,19 <0,1 0,14 3,49

Nb2O5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

P2O5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,212 0,333 1,266

SiO2 75,9 76,4 73,8 74,2 78,7 63,2 40,7 61,7 48,4

TiO2 0,07 0,11 0,08 0,07 0,06 0,07 3,38 1,63 2,42

L.O.I 0,59 0,47 0,88 0,17 0,21 1,46 5,84 0,74 2,18

Total 99,23 100,71 98,15 98,11 101,57 99,42 101,32 99,40 99,51

ICP-MS (extração total) - ppm (IMS95A)

Ba 29 11 13 9 13 40 945 3931 2037

Be 8,9 4,1 3,7 7,8 5,7 7,3 4,4 3 1,8

Ce 95,2 146,5 63,5 39,4 74,2 90,6 92,3 136,2 170,6

Co <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 4,3 5,1 33,1

Cs 1,77 1,03 0,94 0,89 1,3 1,11 0,22 0,35 1,96

Cu 12 <5 <5 <5 <5 8 36 8 25

Dy 10,69 21,5 20,2 18,51 14,43 23,93 5,84 12,59 9,65

Er 6,92 12,6 13,91 11,65 10,03 15,53 2,85 6,69 5,23

Eu 0,09 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 2,56 4,33 3,92

Ga 30,8 29,9 34 36,7 32,1 35,5 30,1 10,6 22

Gd 9,89 17,56 13,04 12,11 9,47 14,95 9,19 14,88 12,88

Hf 13,46 15,8 16,3 13,41 16,2 19,2 8,07 9,02 9,88

Ho 2,22 4,35 4,45 3,9 3,22 5,13 1,05 2,31 1,9

La 43,1 68,9 31,7 17,8 35,6 41 48,3 75,3 81,4

Lu 1,08 1,61 1,85 1,45 1,39 1,94 0,39 0,86 0,69

Mo <2 <2 <2 <2 <2 <2 6 4 <2

Nb 62,77 63,88 70,29 77,52 87,52 110,99 29,13 18,02 24,4

Nd 38,2 64,6 30 20,6 30 40,2 49,9 77 80

Ni <5 <5 5 <5 <5 5 20 7 68

Pr 11,38 17,21 7,76 5,16 8,52 10,94 12,52 18,21 20,81

Rb 281,2 294,6 310,6 356,1 357,8 497 2 203,7 53,1

Sm 10,3 17,2 10,7 9 8,6 13,1 11,1 15,8 14,6

Sn 4,8 9,3 6,2 8,7 7,9 5,5 1,5 <0,3 1,9

Sr 13,7 10,5 5,5 5,4 6 26,6 164 152,3 786,6

Ta 1,29 3,84 2,57 4,42 5,69 7,23 1,37 0,36 1,57

Tb 1,72 3,35 2,73 2,62 2,07 3,3 1,21 2,16 1,77

Tabela B1: Resultados analíticos das amostras dos Granitos Alasquíticos e da Formação Tronco. 
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FORMAÇÃO J. MURTINHO S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO IM-014A FB-119A FB-119B FB-120 FB-122A FB-122B FB-002A FB-008C FB-015

Nº LABOR. ICO-127 ICP-003 ICO-994 ICO-995 ICO-996 ICO-997 ICO-192 ICP-055 ICO-200

Th 29,8 41,9 23,7 23,2 37,9 47 6,3 5,9 7,6

Tl 0,6 0,7 0,6 1 1,1 1,2 <0,5 1 0,8

Tm 1,08 1,81 2,13 1,68 1,55 2,37 0,41 0,9 0,72

U 4,28 4,4 8,37 7,4 11,08 41,52 0,86 1,76 0,6

W 3,1 0,7 1,9 3 2,3 1,8 4,6 5,1 0,2

Y 67,75 133,98 133,95 122,78 96,25 130,91 24,82 62,12 53,52

Yb 7,3 11,6 13,5 10,7 9,9 14,9 2,6 6,1 4,5

Zr 356,4 373,7 371,7 295,8 309,9 333,9 321,8 411,4 451,9

ICP-MS (extração parcial) - ppm (ICM40B)

Ag <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02

Al 2,9 3,35 4,55 4,95 4,17 2,26 5,47 3,67 8,29

As 3 <1 <1 1 <1 4 14 7 1

Ba 19 6 38 77 39 41 669 3887 1646

Be 8 4,7 4,3 9,5 6,2 8,1 5,4 3,1 2,1

Bi 0,41 0,06 0,12 0,07 0,08 0,32 <0,04 0,32 0,06

Ca 0,11 0,3 0,22 0,12 0,18 2 <0,01 0,02 4,59

Cd <0,02 <0,02 0,52 0,21 0,55 6,61 0,06 0,11 0,15

Ce 54,28 99,35 41,26 33,57 56,08 22,01 58,12 101,53 157,02

Co 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0,6 4,3 4,6 33,6

Cr <1 <1 4 5 5 2 5 4 46

Cs <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cu 11,9 20,1 4,1 5,2 4,1 9,6 15,5 7,4 10,5

Fe 1,25 1,28 1,63 1,45 1,16 1,32 >15 7,35 8,32

Ga 25,3 26,4 42,2 43,3 36,9 40,7 30,2 10,6 20,4

Ge 0,2 <0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,4 0,4

Hf 6,47 4,45 10,75 14,19 15,74 18,71 7,95 8,52 8,38

In 0,08 0,11 0,13 0,12 0,12 0,36 0,19 0,1 0,09

K 3,34 3,33 3,47 3,22 3,22 2,79 0,02 8,01 1,64

La 22,6 40,7 18,1 13,4 24,5 8,2 25,3 51,9 74,2

Li <1 7 5 4 4 3 8 <1 50

Lu 0,6 1,14 1,4 1,45 1,08 1,1 0,32 0,69 0,65

Mg 0,02 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 2,69

Mn 0,02 <0,01 0,02 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,1

Mo 0,59 0,6 1,22 2,27 0,49 0,42 6,23 3,36 0,98

Na 2,9 2,59 2,85 3,18 2,67 4,29 <0,01 0,13 2,6

Nb 61,1 61,1 82,9 105,6 102,6 136,9 34,2 15,1 29,3

Ni <0,5 0,9 2,3 2,1 2,6 1,8 3,6 6 46

P 147 <50 <50 <50 <50 <50 755 1205 4855

Pb 5,2 28,4 17,9 9,8 25,3 49,7 16,6 112,8 10,4

Rb 261,4 311,4 365,5 376,5 395,3 250,9 2,9 226 58,5

S 0,04 <0,01 <0,01 0,01 0,03 1,34 <0,01 <0,01 <0,01

Sb <0,05 <0,05 0,4 0,18 0,12 0,1 3,43 7,29 <0,05

Sc 1,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 30,9 13,8 27,3

Tabela B1: Resultados analíticos das amostras dos Granitos Alasquíticos e da Formação Tronco (continuação). 
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FORMAÇÃO J. MURTINHO S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO IM-014A FB-119A FB-119B FB-120 FB-122A FB-122B FB-002A FB-008C FB-015

Nº LABOR. ICO-127 ICP-003 ICO-994 ICO-995 ICO-996 ICO-997 ICO-192 ICP-055 ICO-200

Se <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Sn 6,3 7,1 8 8,8 7,5 5,4 3,6 2,3 2,8

Sr 5,3 4,9 6,7 7,5 7,4 14,9 121,9 125 701,4

Ta 3,95 2,9 2,06 5,19 4,88 7,75 4,65 0,7 1,91

Tb 1,06 2,46 1,99 2,57 1,64 1,37 1 1,66 1,83

Te <0,05 <0,05 0,17 0,09 0,07 0,39 0,16 <0,05 <0,05

Th 18,5 28,7 20,2 23,8 32,5 22,4 6,1 4,9 5,2

Ti 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 1,66 0,85 1,34

Tl 1,07 1,29 1,72 1,88 1,94 2,88 0,07 2,17 0,27

U 2,2 2,1 3,8 6,4 6,8 18,7 0,7 1,7 0,6

V <1 <1 1 2 2 3 308 35 142

W 1 0,8 1,8 1,9 1,3 1,6 4,3 4 0,4

Y 35,9 103,8 101,6 104,7 73,4 52,8 17,1 44,8 51,8

Yb 4 8,3 10 10,5 7,8 8,1 2,1 4,7 4,3

Zn 40 116 220 137 193 1982 28 50 112

Zr 176,3 98,9 212,5 254,8 249,2 287,3 255,8 347,3 318

Fire Assay - ppb (FAI515)

Au -- -- -- -- -- <5 -- <5 --

Pd -- -- -- -- -- <5 -- <5 --

Pt -- -- -- -- -- <5 -- <5 --

FORMAÇÃO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO RIO PIRAÍ APARIÇÃO SÃO DANIEL

Nº CAMPO FB-065B FB-065C FB-065D FB-085 IM-066 IM-075 IM-087 IM-134 BT-028C IM-028

Nº LABOR. ICP-049 ICP-050 ICP-056 ICO-207 ICP-053 ICO-216 ICO-217 ICO-222 ICP-048 ICO-223

Fluorescência de raios X em rocha total - % (XRF97C)

Al2O3 2,8 1,98 14,9 14,7 17,1 15,5 14,3 9,9 6,83 19,6

BaO 0,03 0,03 0,08 0,2 0,11 0,08 0,37 0,18 0,03 0,09

CaO 0,04 0,05 5,33 4,38 1,06 5,19 0,08 0,04 0,05 0,03

Cr2O3 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,02 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

Fe2O3 2,3 1,09 13,6 12,6 9,66 13,1 1,74 4,71 10,7 2,32

K2O 0,69 0,38 0,93 2,5 2,14 0,92 5,23 0,88 0,71 2,72

MgO <0,1 <0,1 6,24 3,14 3,32 8,29 0,54 0,2 0,1 0,76

MnO 0,06 0,15 0,16 0,18 0,14 0,28 0,07 0,01 0,03 <0,01

Na2O <0,1 <0,1 4,52 3,52 6,67 3,47 0,3 <0,1 <0,1 <0,1

Nb2O5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

P2O5 0,07 0,023 0,495 1,162 0,688 0,522 0,019 0,142 0,045 0,092

SiO2 94 95,1 44,7 54,2 56 47,2 74,5 81,6 78,9 67

TiO2 0,21 0,05 1,77 2,2 1,54 1,87 0,24 0,47 0,31 0,9

L.O.I 0,7 0,72 6,14 0,81 2,23 4,5 3,38 3,32 2,77 6,26

Total 100,90 99,57 98,88 99,59 100,68 100,93 100,77 101,45 100,48 99,78

ICP-MS (extração total) - ppm (IMS95A)

Ba 138 221 568 1902 759 463 3191 1163 155 689

Tabela B2: Resultados analíticos das amostras das formações Tronco, Rio Piraí, Aparição e São Daniel.

Tabela B1: Resultados analíticos das amostras dos Granitos Alasquíticos e da Formação Tronco (continuação). 
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FORMAÇÃO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO RIO PIRAÍ APARIÇÃO SÃO DANIEL

Nº CAMPO FB-065B FB-065C FB-065D FB-085 IM-066 IM-075 IM-087 IM-134 BT-028C IM-028

Nº LABOR. ICP-049 ICP-050 ICP-056 ICO-207 ICP-053 ICO-216 ICO-217 ICO-222 ICP-048 ICO-223

Be 1,3 1,5 0,7 1,6 2,2 0,6 2,8 2,7 1,8 2,3

Ce 5 10,3 43,3 134,2 137,1 44,5 191,4 46,1 20,3 135,6

Co 3 16,8 42,6 24,4 25,3 48,9 2 1,2 12 2,1

Cs 0,43 0,41 0,33 1,7 0,25 0,06 1,01 1,22 0,72 4,48

Cu 7 7 8 9 <5 182 <5 5 10 21

Dy 1,3 1,37 6,69 10,45 7,36 6,24 5,86 1,66 3,22 6,97

Er 0,79 0,58 4,09 6,03 4,33 3,72 3,53 1,08 1,87 4,12

Eu 0,29 0,58 2,21 4,01 2,65 2,14 1,75 0,54 0,67 1,7

Ga 6,2 3,7 14,6 21,7 16,8 17,5 21,7 15 7,4 26,3

Gd 1,18 1,88 7,12 12,21 9,04 6,73 7,17 1,86 2,85 8,92

Hf 0,47 <0,05 3,81 9,36 6,87 3,9 6,65 3,43 2,16 7,27

Ho 0,26 0,23 1,38 2,13 1,47 1,34 1,22 0,33 0,61 1,36

La 10 6,1 23,8 67,9 63,5 21,4 94,5 26,5 10,4 76

Lu 0,1 0,06 0,48 0,82 0,52 0,5 0,53 0,18 0,26 0,64

Mo 28 4 <2 <2 <2 <2 <2 2 <2 <2

Nb 1,14 <0,05 11,62 15,64 21,83 5,63 31,49 11,69 3,87 14,73

Nd 3,2 7,9 27,1 60,5 61,2 26,9 56,6 14,7 9,9 49,3

Ni <5 28 88 <5 118 98 <5 7 19 16

Pr 0,61 1,55 5,87 15,97 15,36 6,52 17,74 4,84 2,45 14,98

Rb 17,2 9,5 14,5 49,4 47 14,6 98,8 40,7 22,6 94,3

Sm 0,7 1,7 5,7 12,3 10,6 6 8,9 2,5 2,5 9,2

Sn <0,3 <0,3 <0,3 0,6 0,4 <0,3 1 1,9 <0,3 1,3

Sr 12,8 25,2 291,6 286,3 306 186,1 75,6 37,8 41,7 71,6

Ta <0,05 <0,05 <0,05 0,64 0,52 0,15 1,34 <0,05 <0,05 0,77

Tb 0,18 0,23 1,04 1,81 1,21 1,08 1,03 0,29 0,49 1,26

Th <0,1 <0,1 2 6,2 4 0,5 16,2 6,8 1,9 7,5

Tl <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Tm 0,12 0,07 0,53 0,85 0,59 0,53 0,53 0,16 0,26 0,6

U 0,24 0,14 0,21 0,8 0,78 0,13 2,87 1,31 0,64 2,17

W 2,9 4,1 0,9 0,4 0,9 1 1,9 3,6 2,1 2,4

Y 7,37 6,54 45,04 62,27 44,95 37,06 34,61 9,08 16,15 37,06

Yb 0,8 0,4 3,4 5,4 3,7 3,4 3,4 1,1 1,8 4,1

Zr 37,3 13,2 172,8 454,4 329,8 187,2 265,4 137,3 88,8 293,6

ICP-MS (extração parcial) - ppm (ICM40B)

Ag 1,1 1,63 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Al 1,22 0,84 7,46 7,05 5,88 7,75 3,88 3,9 3,57 5

As 43 15 6 1 6 3 1 4 6 1

Ba 121 207 638 1496 696 396 2492 983 141 528

Be 1,4 1,6 0,8 2 2,2 0,9 3,3 3,2 1,9 2,9

Bi 0,17 0,21 0,04 <0,04 0,07 0,05 0,2 0,14 0,1 0,22

Ca 0,02 0,03 3,62 2,81 0,58 3,18 0,04 0,02 0,06 <0,01

Cd 0,03 0,16 0,11 0,08 0,06 1,16 0,06 <0,02 0,02 0,03

Ce 3,37 6,7 43,58 126,2 76,43 44,3 130,76 35,96 18,3 85,32

Co 2,4 15,5 45,1 25,7 24,6 51,2 2 1,1 11,4 2

Tabela B2: Resultados analíticos das amostras das formações Tronco, Rio Piraí, Aparição e São Daniel (continuação).
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FORMAÇÃO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO RIO PIRAÍ APARIÇÃO SÃO DANIEL

Nº CAMPO FB-065B FB-065C FB-065D FB-085 IM-066 IM-075 IM-087 IM-134 BT-028C IM-028

Nº LABOR. ICP-049 ICP-050 ICP-056 ICO-207 ICP-053 ICO-216 ICO-217 ICO-222 ICP-048 ICO-223

Cr 5 1 61 <1 57 45 <1 16 5 17

Cs <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cu 6,3 7,4 6,9 <0,5 3,9 187,4 1,6 4 12,4 17,2

Fe 1,52 0,72 9,49 8,11 6,07 8,65 1 2,93 7,34 1,33

Ga 6,3 3,8 16,9 21,4 17,9 17,5 19,7 13,7 8 23,8

Ge 0,3 0,1 0,6 0,8 0,2 0,4 0,2 0,2 0,7 0,4

Hf 0,69 0,24 3,99 0,59 6,01 3,25 6,44 1,48 0,96 5,98

In <0,02 <0,02 0,07 0,1 0,06 0,08 0,06 0,04 0,1 0,09

K 0,34 0,19 0,86 1,97 2,16 0,74 3,86 0,67 0,4 2,06

La 1,5 2,9 22,9 64,4 33 21,7 63,6 20 9,1 44,8

Li 26 30 104 26 18 17 15 10 3 14

Lu 0,09 0,03 0,5 0,74 0,36 0,44 0,42 0,17 0,16 0,49

Mg 0,07 0,02 3,61 1,71 1,7 4,53 0,23 0,11 0,08 0,32

Mn 0,04 0,11 0,12 0,13 0,1 0,19 0,03 <0,01 0,02 <0,01

Mo 28,98 3,73 0,34 0,61 0,9 0,34 0,93 1,73 1,03 0,32

Na 0,03 0,04 3,72 2,56 4,04 2,55 0,17 0,02 0,03 <0,01

Nb 1,5 0,7 9,4 19,6 26,7 14,3 29,6 10,5 3,7 14,5

Ni 2,9 23,3 85,1 <0,5 99,4 74,3 0,6 1,9 19,3 12

P 258 83 2068 4352 2428 1926 <50 481 164 286

Pb 6,2 3,2 6,8 14,8 48,7 81,4 21,7 9,7 5,4 27

Rb 19,5 11 18,1 46,8 22,5 14,7 101,5 39,9 25,6 87,1

S <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Sb 4,57 3,28 0,99 0,39 0,16 0,51 0,64 0,67 5,27 1,18

Sc 2,9 0,7 31,3 24,4 11,1 33,4 3,1 4,1 10,1 10,7

Se <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Sn 0,8 0,5 1,4 2,3 2,4 1,4 3,1 2,2 1,5 3,6

Sr 9,8 34,8 345,6 262 238,3 181,1 51,6 32,9 45,5 47

Ta 0,1 <0,05 1,16 1,67 1,14 2,38 1,13 0,48 0,12 0,95

Tb 0,15 0,12 1,13 2 0,73 1,12 0,85 0,25 0,42 0,98

Te <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07

Th 0,7 0,2 0,9 5,8 1,8 1,6 15,9 6,4 1,7 6,5

Ti 0,12 0,03 1,01 0,96 0,81 0,98 0,12 0,26 0,17 0,47

Tl 0,23 0,41 0,1 0,41 0,27 0,1 0,57 0,17 0,13 0,5

U 0,3 0,1 0,1 0,6 0,4 0,2 3,2 1,4 0,4 2,2

V 39 14 220 60 119 193 9 59 80 94

W 1,8 0,6 0,7 0,6 0,5 1,3 1,2 2,3 1,2 1,1

Y 5,9 3 49,1 62,2 25,6 38,1 27,7 8,3 11,8 26,9

Yb 0,6 0,2 3,6 4,8 2,4 2,9 2,6 1 1,2 3,1

Zn 7 12 128 125 590 295 57 11 98 34

Zr 25,9 8,1 147,9 12,9 235,7 100,4 198,1 48,3 31,1 193,6

Fire Assay - ppb (FAI515)

Au 84 13 <5 -- <5 -- <5 <5 <5 <5

Pd <5 <5 <5 -- <5 -- <5 <5 <5 <5

Pt <5 <5 <5 -- <5 -- <5 <5 <5 <5

Tabela B2: Resultados analíticos das amostras das formações Tronco, Rio Piraí, Aparição e São Daniel (continuação).
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FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA

Nº CAMPO FB-007A FB-007C FB-008B FB-056A FB-072 FB-095 IM-049 IM-062 IM-067 IM-071

Nº LABOR. ICO-198 ICP-051 ICP-054 ICO-203 ICO-206 ICO-209 ICO-213 ICP-052 ICO-214 ICO-215

Fluorescência de raios X em rocha total - % (XRF97C)

Al2O3 12,4 10,2 11,6 14,1 9,52 11,1 12,4 8,32 12,4 11,5

BaO 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,02 0,11 0,04 0,19 0,04

CaO 1,48 2,13 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01

Cr2O3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fe2O3 2,65 3,3 3,21 2,94 1,89 3,03 3,03 1,77 15,2 2,21

K2O 4,36 5,18 7,38 7,68 4,33 0,07 7,39 4,99 3,92 8,33

MgO 0,12 0,1 <0,1 <0,1 0,16 <0,1 <0,1 <0,1 0,25 <0,1

MnO 0,06 0,05 0,03 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

Na2O 3,83 1,6 0,13 0,44 0,11 <0,1 0,19 0,11 0,12 0,17

Nb2O5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

P2O5 <0,01 <0,01 0,022 0,01 0,015 0,021 0,028 0,011 0,167 <0,01

SiO2 74,5 76,9 75 72,3 81 82,3 76,2 81,7 62,2 77,4

TiO2 0,17 0,15 0,21 0,15 0,13 0,21 0,3 0,07 1,01 0,17

L.O.I 1,02 1,19 1,42 2,01 1,7 4,09 1,76 1,33 5,13 0,83

Total 100,71 100,93 99,17 99,78 99,01 100,86 101,44 98,39 100,64 100,68

ICP-MS (extração total) - ppm (IMS95A)

Ba 635 933 1048 1119 1011 46 621 188 1392 203

Be 4,3 2 1,2 1 2,2 1,2 2 2,2 3,9 2,2

Ce 244,4 205,3 155,6 29 93,9 35,5 107,6 27,6 95,4 47,1

Co 0,5 5,4 1,4 1,4 1,1 <0,5 2,3 1,8 8,1 0,9

Cs 0,33 0,32 0,39 0,5 3,55 0,11 0,56 0,67 4,41 0,53

Cu 51 36 <5 <5 <5 17 10 6 21 <5

Dy 13,75 9,54 10,91 8,21 8,27 9,11 12,53 8,12 7,56 21,79

Er 7,7 5,3 5,95 5,92 5,75 6,77 7,79 6,38 4,76 17,34

Eu 1,09 0,81 2,32 0,23 0,71 0,23 0,67 <0,05 1,6 0,28

Ga 20 14,3 14,5 19,2 17,5 17,9 22,9 11,6 19,7 28,3

Gd 14,07 10,31 12,96 3,46 7,08 4,71 10,55 3,17 7,23 11,29

Hf 12,02 10,02 9,61 7,94 7,99 15,64 13,72 6,29 13,66 23,54

Ho 2,8 1,87 2,04 1,95 1,89 2,12 2,56 1,89 1,59 5,25

La 128,5 106,7 95,3 18,4 44,8 20,5 65,9 6,2 67,5 26,1

Lu 0,95 0,7 0,8 0,84 0,84 1,07 0,99 0,96 0,71 2,22

Mo <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Nb 33 26,08 22,49 33,88 20,73 44,76 37,73 51,99 40,17 69,12

Nd 90,5 76,7 79,7 9,7 38,8 12,9 48,4 4,7 42,9 29,8

Ni <5 <5 <5 <5 <5 <5 6 9 18 <5

Pr 27,04 21,32 20,8 3,17 11,24 4,21 14,72 1,27 12,91 7,9

Rb 65,7 76,1 132,2 115,1 109,7 1,4 178,6 104,5 104,7 200,7

Sm 16 12,8 14,1 2,1 7,4 3,2 10,4 1,5 7,9 9,4

Sn 1,9 2,2 1,3 3,4 2,6 3,3 3,6 9,5 2 9,9

Sr 83,5 73 27,5 33,9 19,8 28,7 31,5 13,9 30,2 3,3

Ta 1,11 0,87 0,73 1,74 1,08 1,9 1,02 2,27 1,66 2,56

Tb 2,31 1,59 1,86 1,01 1,26 1,2 1,98 0,94 1,21 2,69

Tabela B3: Resultados analíticos das amostras da Formação Tirania.
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FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA

Nº CAMPO FB-007A FB-007C FB-008B FB-056A FB-072 FB-095 IM-049 IM-062 IM-067 IM-071

Nº LABOR. ICO-198 ICP-051 ICP-054 ICO-203 ICO-206 ICO-209 ICO-213 ICP-052 ICO-214 ICO-215

Th 10,4 7,5 10,5 11,9 8,9 11,1 11,9 9,6 12,4 18,5

Tl <0,5 <0,5 0,7 0,7 <0,5 <0,5 1,1 <0,5 <0,5 1

Tm 1,06 0,76 0,82 0,91 0,89 1,06 1,09 0,97 0,7 2,52

U 1,35 1,68 1,27 1,09 1,1 2,1 1,61 1,5 2,67 2,83

W 2,7 2 2,2 3,5 2,2 0,4 4,9 2,2 3,3 2

Y 82 53,52 57,28 57,02 55,57 58,42 67,83 65,71 47,1 146,61

Yb 6,4 5 5,7 5,8 5,7 7,1 7 6,9 4,7 16

Zr 458,1 366,3 358 259 269,8 671,4 500,6 153,6 649,7 758,7

ICP-MS (extração parcial) - ppm (ICM40B)

Ag <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Al 4,02 3,92 3,84 5,31 4,18 3,24 3,36 3,17 3,93 3,02

As 2 8 4 4 2 1 6 3 8 11

Ba 400 893 1052 882 787 52 481 170 1065 158

Be 5,1 2,1 1,3 1,2 2,6 1,4 2 2,1 4,9 2,5

Bi 0,06 0,37 0,08 0,06 0,09 0,08 <0,04 0,06 0,12 0,05

Ca 0,84 1,31 0,02 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,01 <0,01

Cd 0,05 0,04 0,03 0,03 <0,02 0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,02

Ce 168,26 159,34 129,99 19,19 84,6 19,49 41,42 19,65 71,77 24,56

Co 0,5 5,2 0,9 1,2 1,1 0,5 1,8 1,1 8,1 0,8

Cr 1 3 <1 <1 <1 3 <1 <1 23 <1

Cs <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cu 36,4 41,3 3,5 1,8 4,3 9,2 9,9 6,3 17,6 4,7

Fe 1,52 2,17 1,91 1,77 1,14 1,8 1,69 1,14 9,11 1,23

Ga 18 14,5 14,8 16,8 16 16,4 18,9 11 18,6 23,3

Ge 0,4 <0,1 <0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 <0,1 0,4 0,2

Hf 4,71 4,08 9,03 5,89 5,89 4,02 5,18 5,78 9,47 20,99

In 0,11 0,56 0,07 0,03 0,08 0,03 0,07 0,04 0,09 0,13

K 3,04 4,67 6,08 5,92 3,11 0,05 5,43 3,82 2,93 6,07

La 88,2 75,4 75,4 10 40,7 10,4 20,4 3,2 49,2 11

Li 6 <1 <1 6 50 16 11 29 13 5

Lu 0,63 0,54 0,59 0,61 0,81 0,39 0,39 0,78 0,59 1,52

Mg 0,03 0,06 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,01 0,02 0,1 <0,01

Mn 0,03 0,04 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01

Mo 1,14 1,06 1,35 0,91 0,4 1,34 1,42 0,75 1,64 0,55

Na 2,49 1,31 0,14 0,28 0,04 <0,01 0,09 0,13 0,04 0,09

Nb 18,9 23,3 22,9 32,8 15,8 38,8 32,3 37,2 35,3 31,6

Ni <0,5 1,2 1,2 <0,5 <0,5 1,2 1 1,5 7,6 0,7

P <50 <50 62 <50 60 50 94 <50 572 <50

Pb 31,6 18,5 28,8 11,8 6,4 4,9 19,2 10,1 29,1 12,9

Rb 61,2 85 150,5 117,6 110,2 1,9 161,5 111 104,9 186,2

S <0,01 0,27 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 0,02 0,03

Sb 0,54 1,51 5,61 0,26 2,58 0,52 2,16 0,66 4,09 1,57

Sc 1,9 5 2,4 3,8 1,1 1,5 1,9 0,6 7,2 1

Se <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Tabela B3: Resultados analíticos das amostras da Formação Tirania (continuação).
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FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA

Nº CAMPO FB-007A FB-007C FB-008B FB-056A FB-072 FB-095 IM-049 IM-062 IM-067 IM-071

Nº LABOR. ICO-198 ICP-051 ICP-054 ICO-203 ICO-206 ICO-209 ICO-213 ICP-052 ICO-214 ICO-215

Sn 2,7 4,5 3,8 4,4 3,6 5,4 3,5 10,8 4,1 8,7

Sr 57,6 93,1 19,7 30,3 16,6 16,7 20,5 9,1 24,1 10

Ta 0,44 0,96 1,08 1,93 0,61 1,34 1,4 1,52 1,22 0,91

Tb 1,87 1,34 1,4 0,52 1,23 0,53 0,63 0,73 1,01 1,52

Te <0,05 0,13 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,11

Th 8,3 6,9 11 10,8 10,3 8 7 9,7 11,1 13,7

Ti 0,07 0,08 0,12 0,07 0,06 0,1 0,16 0,04 0,5 0,08

Tl 0,25 0,41 1,71 0,64 0,63 0,03 1,18 0,86 0,69 1,2

U 0,8 1,3 1,2 1 1,1 1,4 1,3 1,3 2,9 2,5

V 1 3 4 2 1 9 9 2 54 3

W 1,4 1,6 1,6 2,7 0,3 0,9 3,4 1 1,7 0,6

Y 58,4 42,7 35,1 30,1 49,5 22,4 21,8 49,4 36,9 96,5

Yb 4,2 3,9 3,9 3,8 5,3 2,6 2,5 5,5 3,5 10

Zn 70 44 20 22 64 9 49 14 112 33

Zr 125,3 105,6 275,4 147,2 129,3 132,5 121,5 109,8 341 558,9

Fire Assay - ppb (FAI515)

Au -- <5 <5 -- -- -- 7 <5 <5 <5

Pd -- <5 <5 -- -- -- <5 <5 <5 <5

Pt -- <5 <5 -- -- -- <5 <5 <5 <5

Tabela B3: Resultados analíticos das amostras da Formação Tirania (continuação).
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ANEXO C

RESULTADOS LITOQUÍMICOS OBTIDOS EM 41 AMOSTRAS PELOS
 MÉTODOS XRF97C, ICM40B E FAI515, PARA CARACTERIZAÇÃO 

DAS OCORRÊNCIAS AURÍFERAS



| 132 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

FORMAÇÃO J.MURTINHO J.MURTINHO J.MURTINHO S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO FB-011 FB-013 IM-014B FB-122D FB-123 FB-002B FB-065A FB-093 FB-129A FB-129B

Nº LABOR. ICO-199 ICP-033 ICO-993 ICO-998 ICO-999 ICO-193 ICO-205 ICO-208 ICO-552 ICP-032

Fluorescência de raios X em rocha total - % (XRF97C)

Al2O3 14,1 4,65 0,69 7,2 1,26 15,1 1,79 1 13,3 11,3

BaO 0,2 0,04 0,02 0,06 0,02 0,36 0,03 <0.01 0,19 0,47

CaO 0,6 0,02 0,01 26,9 0,02 0,04 0,04 0,02 1,04 0,06

Cr2O3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Fe2O3 3,28 3,66 1,94 1,46 1,34 13,6 1,7 1,19 11,4 4,48

K2O 5,08 1,51 0,27 2,63 0,29 0,28 0,38 0,03 3,5 5,53

MgO 0,97 0,27 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 2,91 0,14

MnO 0,04 0,1 0,02 <0.01 0,02 <0.01 0,07 0,01 0,14 0,01

Na2O 3,71 <0.1 <0.1 2,49 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1,66 0,7

Nb2O5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

P2O5 0,175 0,037 0,014 <0.01 <0.01 0,499 0,027 0,017 0,99 0,172

SiO2 71 88,1 98,4 46,9 97,2 63,7 95,1 97,3 59,1 72,6

TiO2 0,51 0,15 0,06 0,05 0,01 0,87 0,08 0,07 1,97 0,83

L.O.I 0,92 0,97 0,03 2,26 0,34 5,65 0,6 0,44 4,18 2,77

Total 100,59 99,51 101,45 89,95 100,50 100,10 99,82 100,08 100,38 99,06

ICP-MS (extração total) - ppm (IMS95A)

Ba -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Be -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ce -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Co -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cs -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dy -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Er -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Eu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ga -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gd -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hf -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ho -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

La -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Lu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mo -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nd -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ni -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sm -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sn -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ta -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tabela C1: Resultados analíticos das amostras dos Granitos Alasquíticos e Formação Tronco.
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FORMAÇÃO J.MURTINHO J.MURTINHO J.MURTINHO S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO FB-011 FB-013 IM-014B FB-122D FB-123 FB-002B FB-065A FB-093 FB-129A FB-129B

Nº LABOR. ICO-199 ICP-033 ICO-993 ICO-998 ICO-999 ICO-193 ICO-205 ICO-208 ICO-552 ICP-032

Th -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tl -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tm -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

U -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

W -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Yb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ICP-MS (extração parcial) - ppm (ICM40B)

Ag <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1,83 0,03 <0.02 1,32

Al 5,22 2,5 0,39 3,86 0,65 6,78 0,85 0,65 5,99 5,88

As <1 1 <1 2 <1 7 14 <1 44 79

Ba 1139 253 48 82 719 2442 122 60 1411 3998

Be 2,3 4,4 0,4 6,9 1,5 8,4 1,5 0,4 2,1 0,8

Bi 0,09 0,11 0,14 0,26 0,37 0,09 0,05 0,08 <0.04 0,06

Ca 0,32 0,02 <0.01 >15 0,02 0,02 0,02 0,02 0,66 0,04

Cd 0,12 0,03 0,04 2,2 0,19 0,02 0,05 0,02 0,55 0,04

Ce 98,92 47,03 60,71 91,28 12,57 195,96 4,52 12,69 99,01 192,86

Co 5,4 25,2 0,4 1 0,7 1,6 4,6 0,5 21,7 3,1

Cr 6 5 4 4 5 9 5 7 <1 3

Cs <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cu 8 12,9 5,7 4,8 3,7 15,4 6,4 12,3 13,1 33

Fe 1,92 2,45 1,28 1,01 0,83 8,39 1,06 0,81 7,21 3,18

Ga 20,4 6,3 4 20,9 3,8 22,7 4,8 1,9 24,7 13,9

Ge 0,4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,3 0,2 0,3 <0.1 <0.1

Hf 1,72 0,23 7,25 9,76 1,41 0,85 0,22 0,34 1,92 10,7

In 0,03 0,02 0,09 0,12 0,02 0,05 <0.02 <0.02 0,06 0,06

K 3,63 1,03 0,22 1,99 0,23 0,21 0,27 0,02 2,73 4,68

La 57,1 7,1 38,1 46,4 18,2 101,7 2,6 14 50,1 104,7

Li 16 33 12 7 23 14 36 4 39 <1

Lu 0,32 0,05 0,62 1,31 0,3 0,28 0,06 0,04 0,52 0,82

Mg 0,48 0,18 0,01 <0.01 <0.01 0,03 0,03 0,02 1,66 0,1

Mn 0,02 0,07 0,01 <0.01 0,02 <0.01 0,04 <0.01 0,1 <0.01

Mo 0,33 1,04 0,65 5,66 0,68 2,78 4,1 1,1 1,92 7,57

Na 2,35 0,03 <0.01 1,97 0,02 <0.01 0,02 0,02 1,18 0,54

Nb 10,9 2,5 20,6 51,8 5,7 38,2 0,7 1,1 1,6 15,7

Ni 3,6 6 2,4 2 2,8 4,5 7,1 3,3 <0.5 1,5

P 641 132 <50 <50 <50 1838 70 <50 2079 700

Pb 15,6 14,1 8,9 137 66,8 33,1 2,6 7,4 47,3 53,4

Rb 143,3 131,6 61,4 231 31 18 9,8 1,2 60,9 105,5

S 0,04 <0.01 <0.01 0,69 0,03 <0.01 <0.01 <0.01 0,22 1,03

Sb <0.05 0,34 1,74 0,09 0,08 2,79 4,02 0,43 0,13 2,09

Sc 3,5 4 2,1 0,7 <0.5 6,1 1,5 1,7 20 11,6

Tabela C1: Resultados analíticos das amostras dos Granitos Alasquíticos e Formação Tronco. (continuação).
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| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

FORMAÇÃO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO FB-132 FB-153 IM-108 IM-172 IM-191 BT-003A BT-003B BT-003C BT-003D BT-016 BT-020

Nº LABOR. ICP-036 ICP-034 ICO-219 ICP-035 ICP-038 ICP-040 ICP-041 ICP-042 ICP-043 ICP-039 ICP-045

Fluorescência de raios X em rocha total - % (XRF97C)

Al2O3 5,71 12,9 2,29 14,6 15,2 0,39 0,38 1,16 1,78 0,34 0,54

BaO 0,19 0,13 0,06 0,24 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02

CaO 0,04 0,03 0,02 0,27 0,03 0,03 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03

Cr2O3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Fe2O3 3,86 3,88 1,03 5,34 1,85 0,61 1,36 2,14 0,9 1,04 11,6

K2O 1,86 0,11 0,29 5,49 0,06 0,04 0,07 0,14 0,17 0,06 0,08

MgO 0,1 <0.1 <0.1 0,58 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

MnO 0,03 0,01 0,31 0,06 <0.01 0,01 0,06 0,02 <0.01 0,02 0,06

Na2O <0.1 <0.1 <0.1 3,49 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Nb2O5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

P2O5 0,13 0,152 0,01 0,095 0,038 <0.01 0,017 0,022 0,031 0,011 0,071

SiO2 87,4 77,6 95,1 69,7 78,2 >99 98,4 96,5 96,8 >99 86,9

TiO2 0,45 0,43 0,03 0,52 0,27 <0.01 0,02 0,03 0,05 0,02 0,03

LOI 1,6 4,58 0,81 1,14 5,53 0,22 0,53 1,02 1,06 0,22 1,79

TOTAL 101,37 99,82 99,95 101,53 101,20 100,31 100,94 101,10 100,85 100,76 101,12

ICP-MS (extração total) - ppm (IMS95A)

Ba -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tabela C2: Resultados analíticos das amostras da Formação Tronco

FORMAÇÃO J.MURTINHO J.MURTINHO J.MURTINHO S.CARAMBEÍ S.CARAMBEÍ TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO FB-011 FB-013 IM-014B FB-122D FB-123 FB-002B FB-065A FB-093 FB-129A FB-129B

Nº LABOR. ICO-199 ICP-033 ICO-993 ICO-998 ICO-999 ICO-193 ICO-205 ICO-208 ICO-552 ICP-032

Se <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Sn 1,8 0,7 7,4 5,1 1,5 3,6 0,7 0,8 <0.3 2,7

Sr 326,1 10,6 8,5 95,5 12,5 578,4 17,7 14,9 83,5 104,9

Ta 0,69 <0.05 0,45 2,62 0,12 2,57 0,06 <0.05 0,21 0,36

Tb 1,23 0,11 0,98 2,79 0,98 1,45 0,15 0,14 1,65 2,34

Te <0.05 <0.05 0,26 0,11 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 0,08

Th 7,7 1,5 22,3 25,1 3,1 19,6 0,3 1,2 3 6,6

Ti 0,25 0,08 0,03 0,02 <0.01 0,46 0,03 0,04 0,56 0,47

Tl 0,68 0,98 0,36 1,32 0,29 0,13 0,17 <0.02 0,57 0,74

U 2 0,5 3,1 13,8 1,2 1,3 <0.1 0,2 0,5 2,2

V 36 46 2 3 2 127 13 5 109 53

W 0,4 0,5 1,4 0,9 0,4 3,4 0,7 0,2 1,4 2,4

Y 46,8 2,5 36,7 149,6 43,6 32 4,5 2,2 39,8 57,9

Yb 2,2 0,3 4,2 9,6 2,3 1,9 0,4 0,2 3,5 5,5

Zn 70 22 31 551 31 20 10 6 285 13

Zr 47,4 4,9 159,8 156 23,8 30,9 8,2 11,2 132,1 419,9

Fire Assay - ppb (FAI515)

Au <5 <5 <5 <5 <5 <5 54 <5 18 7

Pd <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Pt <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Tabela C1: Resultados analíticos das amostras dos Granitos Alasquíticos e Formação Tronco. (continuação).
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| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Geologia e Recursos Minerais da Bacia de Castro|

FORMAÇÃO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO FB-132 FB-153 IM-108 IM-172 IM-191 BT-003A BT-003B BT-003C BT-003D BT-016 BT-020

Nº LABOR. ICP-036 ICP-034 ICO-219 ICP-035 ICP-038 ICP-040 ICP-041 ICP-042 ICP-043 ICP-039 ICP-045

Be -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ce -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Co -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dy -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Er -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Eu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ga -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gd -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hf -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ho -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

La -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Lu -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nd -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ni -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pr -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sm -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sr -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ta -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Th -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tl -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tm -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

U -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

W -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Yb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zr -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ICP-MS (extração parcial) - ppm (ICM40B)

Ag 0,64 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,35 0,33 0,22 <0.02 0,38

Al 2,95 6,63 1,09 7,95 6,29 0,22 0,24 0,62 1,03 0,22 0,28

As 110 4 2 1 5 <1 4 7 2 5 25
Ba 1455 1075 204 1971 42 37 67 41 65 19 105

Be 1,6 1,6 1 3,1 1,4 0,6 1,1 1,3 1,4 0,1 2,4

Bi 0,1 0,09 0,06 0,05 0,1 0,06 0,06 0,07 0,08 0,18 <0.04

Ca 0,03 0,03 0,01 0,18 0,03 0,05 0,07 0,04 0,03 0,04 0,03

Cd 0,03 <0.02 0,07 0,08 0,02 <0.02 0,04 0,04 0,02 0,04 0,14

Ce 45,82 55,28 194,79 134,23 149,98 6,88 6,25 7,73 27,28 1,47 16,48

Co 2,2 0,9 28,5 3,7 0,5 0,4 3 2,4 0,8 0,7 11,8

Tabela C2: Resultados analíticos das amostras da Formação Tronco (continuação).
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| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

FORMAÇÃO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO TRONCO

Nº CAMPO FB-132 FB-153 IM-108 IM-172 IM-191 BT-003A BT-003B BT-003C BT-003D BT-016 BT-020

Nº LABOR. ICP-036 ICP-034 ICO-219 ICP-035 ICP-038 ICP-040 ICP-041 ICP-042 ICP-043 ICP-039 ICP-045

Cr 7 9 <1 <1 <1 <1 2 4 3 <1 6

Cs <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cu 6,5 10,6 14,7 7,4 7,5 2,4 9,5 19,9 9,7 7 22,8

Fe 2,59 2,66 0,65 3,61 1,17 0,42 0,96 1,43 0,64 0,68 7,9

Ga 8 13,7 4,6 20 26,8 1,6 1 1,9 2,1 0,7 1,2

Ge <0.1 <0.1 0,2 0,1 0,1 0,7 0,1 0,8 <0.1 0,9 0,2

Hf 1,91 1,18 0,75 13,39 3,45 0,13 0,27 0,34 0,45 0,1 0,35

In 0,03 <0.02 0,03 0,06 0,04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

K 1,32 0,08 0,21 4,66 0,03 0,02 0,03 0,07 0,09 0,03 0,04

La 23,9 27,8 28 68,9 64,5 3,1 5,5 7,2 22,5 0,6 13,3

Li 26 <1 46 <1 <1 <1 6 6 10 <1 <1

Lu 0,32 0,13 0,19 0,84 0,6 0,07 0,05 0,05 0,11 0,01 0,38

Mg 0,08 0,02 0,03 0,33 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03

Mn 0,02 <0.01 0,21 0,04 <0.01 0,01 0,05 0,02 <0.01 0,01 0,05

Mo 23,1 1,9 0,79 1,61 0,98 0,37 0,4 0,57 1,1 1,01 4,23

Na 0,06 0,03 0,02 3 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Nb 5,8 8,4 3,4 17,3 44,1 1 1,1 1 1,2 1,3 1,7

Ni 4,1 1,9 1,3 0,7 3,1 2,4 5,2 7,3 4,3 2,4 41,3

P 458 601 <50 354 130 <50 <50 66 98 <50 249

Pb 15,1 10,4 732,1 37,5 6,8 4,3 20 37,4 16,3 37,7 102,6

Rb 47,3 5,4 10,8 108,1 2,7 3,3 3,5 5,8 7,5 2,2 2,4

S 0,06 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Sb 2,33 0,38 0,3 0,41 1,06 11,73 4,78 11,67 3,94 2,77 11,41

Sc 6,5 3,2 0,8 7,5 4,2 0,7 1,2 1 1,4 0,6 6,7

Se <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Sn 1,5 1,3 1 3,8 6,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4

Sr 35,7 62,6 4,7 108,2 11,3 25,5 40,1 22 47,6 11,9 19,1

Ta 0,19 0,4 0,06 0,73 2,1 0,06 <0.05 <0.05 <0.05 0,08 0,05

Tb 0,52 0,28 0,46 1,49 1,31 0,1 0,09 0,1 0,32 <0.05 0,99

Te <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,19 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,12 0,06

Th 3,7 5,9 2,4 11,6 20,6 0,6 1 1 1,7 0,5 0,7

Ti 0,25 0,24 0,01 0,29 0,15 <0.01 0,02 0,02 0,03 <0.01 0,02

Tl 0,3 0,08 0,47 0,46 0,09 0,05 0,05 0,07 0,07 0,06 0,05

U 0,7 0,7 0,7 1,5 0,8 0,4 0,7 0,5 0,9 0,2 1

V 46 49 7 5 25 3 26 97 26 8 302

W 1,9 1,2 0,2 0,9 1,5 0,3 3,2 2,9 2,3 0,3 5,1

Y 17,4 8,3 12,9 55,1 40,4 5 6,2 4,6 15,4 0,8 63

Yb 2,1 0,9 1,3 5,5 4,3 0,5 0,3 0,3 0,8 <0.1 2,8

Zn 14 2 12 83 3 <1 27 35 5 23 185

Zr 93 35,6 22,1 541,6 64,3 3,6 9,8 11,3 15,8 2,6 17,1

Fire Assay - ppb (FAI515)

Au 16 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 45

Pd <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Pt <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Tabela C2: Resultados analíticos das amostras da Formação Tronco (continuação).
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| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Geologia e Recursos Minerais da Bacia de Castro|

FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA

Nº CAMPO BT-014 FB-003A FB-005A FB-005B FB-023C FB-056B FB-056C IM-093 IM-110 IM-119

Nº LABOR. ICP-044 ICO-194 ICO-992 ICO-197 ICO-201 ICO-204 ICO-196 ICO-218 ICO-220 ICO-221

Fluorescência de raios X em rocha total - % (XRF97C)

Al2O3 4,12 1,24 11,2 17 22 3,5 13,4 6,43 9,16 26,7

BaO 0,04 0,02 0,1 0,1 0,03 0,02 0,03 0,04 0,17 0,08

CaO 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,01

Cr2O3 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Fe2O3 1,05 0,72 4,91 3,51 3,76 1,23 1,45 2,15 2,54 14,5

K2O 0,83 0,18 3,27 4,63 7,27 0,41 1,28 0,9 5,23 1,13

MgO <0.1 <0.1 0,32 1,15 1,46 0,11 0,56 0,22 0,17 0,87

MnO 0,01 <0.01 0,29 0,01 0,04 0,01 0,02 0,06 0,08 0,04

Na2O <0.1 <0.1 0,17 <0.1 0,13 0,11 <0.1 0,14 0,19 <0.1

Nb2O5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

P2O5 <0.01 <0.01 0,047 0,082 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,022 0,079

SiO2 93,8 98 78 69,8 60,4 93 79 88,6 81,6 41,7

TiO2 0,05 0,02 0,47 0,82 0,36 0,11 0,17 0,11 0,23 4,01

L.O.I 1,35 0,34 2,08 3,99 4,85 1,35 4,67 2,42 1,27 10,75

Total 101,28 100,55 100,89 101,122 100,34 99,89 100,63 101,12 100,712 99,869

ICP-MS (extração total) - ppm (IMS95A)

Ba -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Be -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ce -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Co -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cs -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dy -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Er -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Eu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ga -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gd -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hf -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ho -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

La -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Lu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mo -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nd -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ni -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sm -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sn -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ta -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Th -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tabela C3: Resultados analíticos das amostras da Formação Tirania.
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| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA

Nº CAMPO BT-014 FB-003A FB-005A FB-005B FB-023C FB-056B FB-056C IM-093 IM-110 IM-119

Nº LABOR. ICP-044 ICO-194 ICO-992 ICO-197 ICO-201 ICO-204 ICO-196 ICO-218 ICO-220 ICO-221

Tl -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tm -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

U -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

W -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Yb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ICP-MS (extração parcial) - ppm (ICM40B)

Ag <0.02 0,68 <0.02 0,29 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Al 2,18 0,59 5,54 6,09 7,41 1,6 5,44 2,69 3,17 5,09

As 2 2 10 7 5 4 4 3 2 5

Ba 158 66 474 417 103 36 37 60 1050 302

Be 1,6 1,7 1,3 3,3 6,8 2,5 3,9 3,6 3,5 10,2

Bi 0,09 <0.04 0,1 0,16 0,28 0,23 0,12 0,08 0,12 0,18

Ca 0,02 0,02 0,02 <0.01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 <0.01

Cd 0,02 <0.02 0,04 <0.02 0,05 0,02 <0.02 <0.02 0,35 0,05

Ce 24,07 3,63 74,51 56,59 94,28 52,67 117,94 111,03 67,89 81,19

Co 1,2 0,3 11,7 3,8 1,7 1 1,2 3,7 1,8 29,1

Cr <1 <1 8 21 <1 1 <1 <1 <1 54

Cs <5 <5 6 <5 <5 <5 <5 <5 <5 9

Cu 12,4 2,5 30,6 8,9 0,7 3,6 2,8 3,9 23,3 <0.5

Fe 0,73 0,44 3,24 2,06 2,24 0,72 0,83 1,3 1,53 8,41

Ga 7,3 2,6 16,1 24,1 69,1 7,2 19,2 13 14,2 42,7

Ge <0.1 0,1 0,3 0,4 1,7 0,2 0,3 0,2 0,6 0,8

Hf 3 0,07 4,28 3,98 26,41 5,38 8,52 8,56 6,55 6,32

In 0,02 <0.02 0,11 0,11 0,3 0,04 0,07 0,07 0,05 0,25

K 0,53 0,13 2,66 3,41 5,45 0,3 0,94 0,66 4,03 0,81

La 5,8 1,5 29,2 45 561,7 36,9 111,4 33,4 39,2 221,2

Li 43 118 40 14 30 22 29 47 14 9

Lu 0,38 0,03 0,59 0,59 1,68 0,53 0,86 0,73 0,77 1,17

Mg 0,02 0,01 0,19 0,56 0,7 0,08 0,27 0,11 0,08 0,28

Mn <0.01 <0.01 0,21 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 0,03 0,05 0,02

Mo 2,24 0,17 1,34 0,13 0,4 0,86 0,62 0,23 0,59 2,01

Na 0,07 <0.01 0,02 0,01 0,07 0,05 0,03 0,05 0,11 <0.01

Nb 8,4 1 9,7 5,9 90,1 16,8 33,5 21,9 22,3 26,8

Ni 2,5 0,9 16,1 10,8 1,6 1 1,3 0,9 1,6 24,5

P <50 <50 153 218 <50 <50 <50 <50 53 196

Pb 8,5 2,4 15,8 11,2 13,4 5,7 7,5 15,2 28,2 17,8

Rb 14,8 7,2 73,2 158,1 236,8 22,4 66,8 36,2 111,5 59,8

S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Sb 0,91 12,93 5,46 0,55 1,48 1,98 0,41 1,15 0,71 3,53

Sc 1,5 <0.5 12,3 15,6 1,7 2,5 4,3 0,9 1,6 17,1

Se <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 <2 <2 <2

Sn 2,7 0,5 2,8 1,2 11,3 4,4 5,5 3,8 4,5 3,1

Tabela C3: Resultados analíticos das amostras da Formação Tirania (continuação).
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| Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) - Geologia e Recursos Minerais da Bacia de Castro|

FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA P.MIRIM APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO

Nº CAMPO IM-133 IM-167A IM-167B IM-042 BT-027 BT-028B FB-050 FB-126 IM-026 IM-030

Nº LABOR. ICO-195 ICP-037 ICP-031 ICO-212 ICP-046 ICP-047 ICO-202 ICO-991 ICO-210 ICO-211

Fluorescência de raios X em rocha total - % (XRF97C)

Al2O3 9,41 2,93 5,33 14,1 15 14,3 9 0,93 16,5 2,86

BaO 0,01 0,03 0,02 0,05 0,13 0,08 0,11 0,3 0,1 0,12

CaO 0,04 0,03 0,04 0,03 0,15 0,04 0,03 0,07 0,02 0,03

Cr2O3 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Fe2O3 2,48 1,19 2,48 3,78 3,78 7,5 1,44 1,25 10,5 8,58

K2O 4,52 1,15 0,82 5 5,03 4,29 2,24 0,1 2,84 0,26

MgO 0,33 <0.1 <0.1 0,97 0,68 0,55 0,27 <0.1 0,39 <0.1

MnO 0,02 0,01 <0.01 0,03 0,05 0,02 0,55 0,02 <0.01 1,18

Na2O <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1,56 <0.1 <0.1 0,13 0,13 0,12

Nb2O5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

P2O5 0,012 <0.01 0,011 0,02 0,05 0,113 0,083 <0.01 0,25 0,241

SiO2 81,3 94,8 88,7 72,9 71,1 70,8 84,2 96,4 63,5 84,9

TiO2 0,21 0,04 0,08 0,59 0,31 0,74 0,48 <0.01 0,78 0,08

LOI 1,22 0,74 2,06 2,86 2,18 2,53 2,17 0,39 4,82 2,24

TOTAL 99,562 100,92 99,541 100,33 100,02 100,96 100,57 99,59 99,83 100,61

ICP-MS (extração total) - ppm (IMS95A)

Ba -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Be -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ce -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tabela C4: Resultados analíticos das amostras das formações Tirania, Piraí Mirim e Aparição.

FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA TIRANIA

Nº CAMPO BT-014 FB-003A FB-005A FB-005B FB-023C FB-056B FB-056C IM-093 IM-110 IM-119

Nº LABOR. ICP-044 ICO-194 ICO-992 ICO-197 ICO-201 ICO-204 ICO-196 ICO-218 ICO-220 ICO-221

Sr 7 10 20,8 80,7 20,1 14,4 12,4 9,8 21,9 18,1

Ta 0,18 <0.05 0,52 0,27 5,23 0,69 1,2 0,59 0,73 0,97

Tb 0,42 0,08 1,38 1,06 7,61 0,73 1,47 1,42 0,97 5,58

Te <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,11 0,3 <0.05 <0.05 <0.05 0,1

Th 4,3 <0.2 4,1 5,9 17,6 11,2 14,1 8,2 12,7 3,1

Ti 0,03 <0.01 0,26 0,15 0,19 0,05 0,08 0,06 0,12 1,61

Tl 0,11 0,04 0,63 0,94 1,29 0,31 0,31 0,28 0,68 0,36

U 0,9 <0.1 1,5 3,3 2,5 2,2 2 1,5 2,7 2,5

V 2 2 58 39 18 1 2 <1 3 169

W 0,9 0,2 3,5 0,2 3,6 1,5 1 0,7 1,4 3,2

Y 22,1 4,8 40,3 37,2 153,3 30 50,3 52,7 41,6 128

Yb 2,8 0,3 3,8 3,7 11,4 3,5 5,5 4,7 4,7 8

Zn 8 4 30 73 313 20 50 77 58 69

Zr 63 2,2 124,3 129,4 1106,9 126,9 218,1 298,4 180,9 235

Fire Assay - ppb (FAI515)

Au <5 609 <5 14 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Pd <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Pt <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Tabela C3: Resultados analíticos das amostras da Formação Tirania (continuação).
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FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA P.MIRIM APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO

Nº CAMPO IM-133 IM-167A IM-167B IM-042 BT-027 BT-028B FB-050 FB-126 IM-026 IM-030

Nº LABOR. ICO-195 ICP-037 ICP-031 ICO-212 ICP-046 ICP-047 ICO-202 ICO-991 ICO-210 ICO-211

Co -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cs -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dy -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Er -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Eu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ga -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gd -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hf -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ho -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

La -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Lu -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Mo -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nd -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ni -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sm -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sn -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ta -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Th -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tl -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tm -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

U -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

W -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Yb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zr -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ICP-MS (extração parcial) - ppm (ICM40B)

Ag 1,32 0,13 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,14 0,22 <0.02 6,02

Al 4,17 1,55 2,86 3,74 6,58 6,75 4,02 0,5 4,05 1,57

As 12 25 4 2 3 6 23 3 7 23

Ba 88 128 92 146 970 486 544 1595 521 795

Be 3,6 2,2 1,4 0,7 4,1 2,3 1,4 0,8 7,7 4

Bi 0,07 0,09 0,04 0,08 0,08 0,19 0,08 0,06 0,16 0,08

Ca 0,02 0,03 0,03 <0.01 0,1 0,04 0,04 0,05 <0.01 0,01

Cd 0,16 <0.02 <0.02 <0.02 0,05 0,02 0,05 0,04 0,04 0,19

Ce 99,86 18,28 19,26 27,38 164,83 41,39 45,8 2,62 42,63 22,12

Co 0,3 0,3 0,3 4,9 4,6 8,7 119,3 8,2 4 88,4

Cr <1 <1 <1 2 4 8 12 5 23 5

Tabela C4: Resultados analíticos das amostras das formações Tirania, Piraí Mirim e Aparição (continuação).
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FORMAÇÃO TIRANIA TIRANIA TIRANIA P.MIRIM APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO APARIÇÃO

Nº CAMPO IM-133 IM-167A IM-167B IM-042 BT-027 BT-028B FB-050 FB-126 IM-026 IM-030

Nº LABOR. ICO-195 ICP-037 ICP-031 ICO-212 ICP-046 ICP-047 ICO-202 ICO-991 ICO-210 ICO-211

Cs <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cu 2,9 5,2 6,5 14,8 5,5 10,6 64 25,1 14,8 76,9

Fe 1,47 0,81 1,71 2,16 2,49 5,08 0,87 0,83 6,16 5,63

Ga 17,2 5,8 10,6 16 24,4 16,5 10,3 1,4 20,8 4,8

Ge 0,4 <0.1 <0.1 0,3 <0.1 0,3 0,9 0,1 0,4 0,2

Hf 14,83 1,77 2,73 4,32 6,21 1,68 2,58 0,02 1,3 0,52

In 0,08 0,03 0,04 0,09 0,08 0,07 0,02 <0.02 0,09 <0.02

K 2,69 0,73 0,52 3,65 4,56 3,83 1,67 0,08 2,15 0,2

La 115,3 8,7 8,8 11,6 94,9 21,6 23 2,6 18,9 9,6

Li 83 50 31 13 28 2 73 105 15 66

Lu 1,2 0,2 0,45 0,49 0,48 0,25 0,25 0,03 0,23 0,1

Mg 0,15 0,02 0,02 0,42 0,37 0,29 0,15 <0.01 0,16 0,02

Mn <0.01 0,01 <0.01 <0.01 0,03 0,02 0,35 0,01 <0.01 0,84

Mo 7,49 5,51 0,68 0,68 0,91 0,89 2,7 0,54 1,22 6,75

Na 0,05 0,05 0,05 0,01 1,44 0,11 0,02 0,01 0,07 0,01

Nb 31,3 4,6 10,3 6,1 43,1 9,5 4,4 1,2 18,2 2,2

Ni <0.5 0,8 1,5 6 6,9 14,1 91,8 4,2 6,9 35,5

P <50 <50 <50 <50 175 409 318 <50 886 888

Pb 35,8 16,8 8,4 4,9 14,2 13,5 65 14,4 12,9 32,6

Rb 86,6 33,2 27,7 132,3 164,4 128,3 46,7 4,8 102 9,5

S <0.01 <0.01 <0.01 0,04 <0.01 <0.01 <0.01 0,06 0,03 0,04

Sb 6,89 14,22 4,19 1,5 1,02 0,91 22,57 18,14 2,6 15,25

Sc 1 0,7 0,8 10,9 4,8 12,7 6,9 <0.5 10,4 4,9

Se <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Sn 4 1,5 2,1 1,9 6,9 2,2 2,1 0,7 3,1 0,6

Sr 6,4 18,7 14 25,1 93,6 71,1 149 29,6 63,7 45

Ta 0,85 0,21 0,39 0,75 2,11 0,61 0,25 <0.05 1,94 0,09

Tb 2,79 0,28 0,47 0,49 1,21 1,12 0,55 0,06 0,73 0,32

Te <0.05 0,38 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,1

Th 10,2 3,4 6,3 3 18,6 3,3 4,3 <0.2 5 1,1

Ti 0,09 0,03 0,05 0,3 0,16 0,4 0,25 <0.01 0,41 0,04

Tl 0,47 0,35 0,1 0,6 0,77 0,65 0,44 0,11 0,44 0,68

U 1,6 0,3 0,5 1,1 2,3 0,8 1,8 <0.1 2,4 3,7

V <1 3 5 36 17 81 43 2 102 14

W 1,7 1 0,4 2,5 3,7 1,5 24,3 0,2 5 1

Y 81,6 12,3 26,5 23,2 31,7 20,9 16,1 2,1 16 6,9

Yb 7,8 1,4 3,3 2,9 3,4 1,8 1,6 0,1 1,4 0,6

Zn 51 5 8 44 55 24 51 12 35 58

Zr 445,2 35,4 60,9 133,2 176 54,9 84,4 2,3 49,9 20,8

Fire Assay - ppb (FAI515)

Au 17 46 33 <5 <5 <5 <5 22 <5 1030

Pd <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Pt <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Tabela C4: Resultados analíticos das amostras das formações Tirania, Piraí Mirim e Aparição (continuação).
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ANEXO D

FOTOGRAFIAS DAS AMOSTRAS COM CURVAS ESPECTRAIS  
APRESENTADAS NO SUBCAPÍTULO 7.3
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Figura D.1: Fotografias de amostras mencionadas no texto e gráficos do SUBCAPÍTULO 7.3: rocha / Formação / mine-
rais identificados por espectroscopia de reflectância. (A) siltito / Aparição / hematita (+ goethita), ilita (tendendo a 

paragonítica)-esmectita, sílica; (B) arenito / Aparição / hematita, ilita muscovítica, sílica; (C) siltito / Tronco / goethita; (D) 
cataclasito / Tronco / sílica; (E) riolito / Tirania / goethita + hematita, esmectita-ilita (muscovítica); (F) riolito / Tirania / 

esmectita-ilita (muscovítica); (G) cataclasito / Tronco / sílica, ETR; (H) riolito / Tirania / ilita (fengítica)-esmectita.
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Figura D.2: Fotografias de amostras mencionadas no texto e gráficos do SUBCAPÍTULO 7.3: rocha / Formação / minerais 
identificados por espectroscopia de reflectância; (A) arenito / Aparição / sericita-ilita muscovítica; (B) e (C) riolito / Tirania 
/ epidoto, montmorilonita; (D) veio de quartzo / Aparição / ilita (fengítica)-esmectita; (E) siltito / Aparição / goethita, ilita 
(muscovítica)-esmectita, caulinita, sílica; (F) siltito / Aparição / ilita tendendo a fengítica-esmectita, caulinita; (G) andesito 

intemperizado / Tronco / caulinita, ilita muscovítica; (H) riolito / Tirania / esmectita-ilita (muscovítica), caulinita.
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Figura D.3: Fotografias de amostras mencionadas no texto e gráficos do SUBCAPÍTULO 7.3: rocha / Formação / minerais 
identificados por espectroscopia de reflectância; (A) saprólito de riolito / Tirania / caulinita, ETR; (B) granito alterado / 
Granito Serra do Carambeí / ilita (tendendo a fengítica)-esmectita; (C) saprólito / Tirania / gibbsita, alunita; (D) brecha 

riodacítica / Tirania / ilita muscovítica-esmectita, alunita; (E) siltito / Aparição / hematita, goetita, ilita (fengítica)-esmectita, 
sílica; (F) siltito / Aparição / goethita, esmectita-ilita (muscovítica e fengítica), sílica; (G) hidrotermalito / Aparição / ilita-

-muscovita, goethita; (H) andesito / Tronco / goethita, Fe/Mg clorita, esmectita-ilita muscovítica,  jarosita.
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Figura D4: Fotografias de amostras mencionadas no texto e gráficos do SUBCAPÍTULO 7.3: rocha / Formação / minerais 
identificados por espectroscopia de reflectância. (A) riolito / Tirania / esmectita-ilita (muscovítica), sílica, goethita (B) veio de 
quartzo / Granito Joaquim Murtinho / ilita-sericita fengítica, sílica; (C) veio silicificado / Aparição / esmectita-ilita (muscoví-
tica), sílica, caulinita; (D) riolito / Tirania / ilita (muscovítica)-esmectita, sílica, montmorilonita; (E) vulcânica hidrotermalizada 

/ Tirania / ilita (muscovítica)-esmectita, caulinita; (F) argila / São Daniel / ilita (muscovítica)-esmectita, caulinita (G) vulcânica / 
Tirania / ilita (muscovítica)-esmectita, caulinita, ETR; (H) vulcânica / Tronco / ilita (tendendo a fengítica)-esmectita.
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Figura D.5: Fotografias de amostras mencionadas no texto e gráficos do SUBCAPÍTULO 7.3: Rocha / Formação / mine-
rais identificados por espectroscopia de reflectância. (A) saprólito de vulcânica / Tronco / ilita (muscovítica)-esmectita, 

caulinita; (B) saprólito de vulcânica / Tirania / ilita (muscovítica)-esmectita, caulinita; (C) riolito / Tirania / ilita (muscovítica)-
-esmectita (D) riolito / Tirania / ilita (muscovítica)-esmectita.
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ANEXO E

MAPA GEOLÓGICO E DE RECURSOS MINERAIS DA
ÁREA-ALVO BACIA DE CASTRO
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SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
AÇÃO AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CONCENTRAÇÃO DE OURO EM MATERIAL DE DRENAGEM 
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FUSÃO DO CAMPO MAGNÉTICO ANÔMALO COM RELEVO SOMBREADO
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CAMPO MAGNÉTICO ANÔMALO (CMA):
O Cam po Magnético Anôm alo (CMA), restrito à contribuição de fontes da crosta, foi obtido por m eio da subtração do m odelo IGR F-
2010 (International Geom agnetic R eference Field) nos valores do Campo Magnético Total.  Sobre os dados do CMA foi aplicado o
filtro “continuação ascendente” para o valor de com prim ento de onda de 125 m, seguido da aplicação do filtro “cosseno direcional”
rejeitando tendências na direção N45W , privilegiando a visualização de anom alias em  outras direções de interesse neste projeto.
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Inclinação do Sinal Analítico do Gradiente Horizontal Total (ISA-GHT):
O m étodo “Inclinação do Sinal Analítico do Gradiente Horizontal Total” (ISA-GHT) delim ita, teoricam ente, as bordas do corpo pelo
m ódulo dos valores m áxim os e o seu centro pelos m ínim os. Estes valores variam  entre -π/2 e π/2 independentem ente da
profundidade e, por consequência, corpos profundos e rasos aparecem  de form a equalizada, privilegiando a visualização de
anom alias em  outras direções de interesse neste projeto.

FUSÃO DA INCLINAÇÃO DO SINAL ANALÍTICO COM RELEVO SOMBREADO 

50°15'W
25°S

50°15'W
24°22'30"S

49°45'W
24°22'30"S

Contorno da Bacia de Castro

IMAGEM DE COMPOSIÇÃO TERNÁRIA RGB (K-eTh-eU):
Mostra a variação das concentrações dos três radioelem entos relacionando-os com  as cores verm elho (K ),
verde (eTh) e Azul (eU ). O espectro de cores varia desde o branco, quando coincidente as m áxim as
concentrações nos três radioelem entos, até o preto, para os m ínim os teores.

0 5 10K m

FUSÃO DA COMPOSIÇÃO TERNÁRIA RGB (K, eTh, eU) COM RELEVO SOMBREADO
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESCORES FATORIAIS (FATOR 1) OBTIDOS A PARTIR DE 
ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA EM DADOS GEOQUÍMICOS DE SEDIMENTOS DE CORRENTE 
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Zonas de preenchimento e alteração hidrotermais

Áreas favoráveis para mineralizações de Au-Ag

Áreas restritivas para mineração

Anomalias de geoquímica de superficie

Anom alia de Au (ppb) em  sedim ento de
corrente com  representação do ponto de
am ostragem e lim ites da bacia de drenagem

Anom alia de Au (nº de pintas) em
concentrado de bateia1
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LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DO PROJETO ARIM VALE DO RIBEIRA E DA BACIA DE CASTRO

AR IM V ale do R ibeira Área da Bacia de Castro
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PERFIL GEOLÓGICO

PERFIL GEOLÓGICO

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

CONVENÇÕES GEOLÓGICAS
Fratura Antiform e norm al com

caim ento indicadoÄ
Zona de cisalham ento indiscrim inada% %% %
Zona de cisalham ento transcorrente
sinistral! !#Falha extensionalI I I

Sinform e norm al com
caim ento indicadoÃ

Acam am ento sedim entarÍ
Curso de água interm itente

Curso de água perene

Estrada de ferroLocalidade Cam inho

Estrada não pavim entada
P ropriedade rural

"
"

}

Estrada pavim entada

R

P ovoado
V ila

Falha inferida

NÚMERO TOPONÍMIA SUBSTÂNCIA MINERAL
26 R IO IAP O Ouro (Au)
27 R IO P IR AÍ MIR IM Ouro (Au)
28 R IO P IR AÍ MIR IM Ouro (Au)
29 R IO P IR AÍ MIR IM Ouro (Au)
30 AR R OIO DA AP AR IÇÃO Saibro (Sa)
31 TER R A BAIX A Saibro (Sa)
32 R IO IAP O - CIDADE DE CASTR O Saibro (Sa)
33 BAIR R O FU NDÃO Saibro (Sa)
34 BAIR R O TEJU CO  P EDR EIR A Saibro (Sa)
35 BAIR R O CATANDU V AS Saibro (Sa)
36 CAMP O DO MEIO Saibro (Sa)
37 P EDR EIR A FAZENDA SÃO P EDR O Saibro (Sa)
38 CIDADE DE CASTR O - SITIO ECLI ABIL Saibro (Sa)
39 R IO ABAIX O Saibro (Sa)
40 CABECEIR A DO AR R OIO DA AP AR IÇÃO Saibro (Sa)
41 R IO P IR AÍ MIR IM Saibro (Sa)
42 GU AR AR EMA Saibro (Sa)
43 TIR ANIA Saibro (Sa)
44 SITIO DOS OR FAOS Saibro (Sa)
45 AR R OIO DOS MACHADOS Saibro (Sa)
46 R IO IAP O - P OU SADA ESTANCIA GU ATER LÁ Saibro (Sa)
47 P EDR EIR A GENAR O U rânio (U )
48 P EDR EIR A ANTONIO MOU R A U rânio (U )
49 P EDR EIR A MINER ACAO CAR AMBEÍ Zinco (Zn)

RECURSOS MINERAIS - BACIA DE CASTRO E ARREDORES
NÚMERO TOPONÍMIA SUBSTÂNCIA MINERAL

1 R IO IAP O Ágata (Aa)
2 FAZENDA SÃO DANIEL Argila (Arg)
3 FAZENDA SÃO DANIEL Argila (Arg)
4 FAZENDA MOR R O ALTO Argila (Arg)
5 P R -151 K M 239 Brita (Bt)
6 P EDR EIR A GENAR O Brita (Bt)
7 P EDR EIR A ANTONIO MOU R A Brita (Bt)
8 P EDR EIR A MINER ACAO CAR AMBEÍ Brita (Bt)
9 P EDR EIR A CONSTR U BR AZ Brita (Bt)
10 P EDR EIR A CONSTR U BR AZ Cobre (Cu)
11 R IO P IR AÍ MIR IM Ferro (Fe)
12 R IO AP AR ICAO Ferro (Fe)
13 CIDADE DE CASTR O - AR R OIO SÃO CR ISTOV ÃO Ferro (Fe)
14 CIDADE DE CASTR O - MOR R O DO CR ISTO Ferro (Fe)
15 R IO P IR AÍ Ferro (Fe)
16 P EDR EIR A NO BAIR R O TR ONCO A LESTE Ferro (Fe)
17 CIDADE DE CASTR O - AR R OIO SÃO CR ISTOV ÃO Ferro (Fe)
18 TER R A BAIX A Ouro (Au)
19 FAZENDA SÃO DANIEL Ouro (Au)
20 FAZENDA SÃO DANIEL Ouro (Au)
21 FAZENDA SR A LEU CADIA Ouro (Au)
22 FAZENDA SR A LEU CADIA Ouro (Au)
23 GU AR AR EMA Ouro (Au)
24 SITIO DOS OR FAOS Ouro (Au)
25 CAMP INA DE P EDR A Ouro (Au)

RECURSOS MINERAIS - BACIA DE CASTRO E ARREDORES

RECURSOS MINERAIS
Substância mineral 

!

!

!

Dimensões do depósito *
pequeno m édio grande

<100.000 t

<1.000.000 t

100.000 a 500.000 t

1.000.000 a 10.000.000 t

>2.000.000 t

>100.000.000 t

! Saibro (Sbr)
! Ouro (Au)

! Cobre (Cu) >1.000.000 t10.000 a 100.000 t<10.000 t

<1 t 1 a 10 t >50 t

Brita (Br)

Argila (Arg)

Ferro (Fe)

<2.000.000 t >50.000.000 t2.000.000 a 10.000.000 t

<2.000.000 t 2.000.000 a 10.000.000 t >50.000.000 t

! Ágata (Aga)

! Zinco (Zn)
! 50 a 500 t >5000 t<50 tU rânio (U )

<1 t 1 a 10 t >100 t

<2000 t 2000 a 20.000 t >200.000 t

Mina inativa 

Ocorrência 

(
'

¶

(
'N Mina ativa
Status Morfologia

W Estratiform e
Tamanho
( P equeno ou indeterm inado

Classe Genética
(
J
Hidroterm al

* Fonte: BRGM - The French Geological Survey (http://www.brgm.eu)

¼ Dissem inada
! Indeterm inada

( J

(
J

(J

Sedim entar
Supergênica
Ortom agm ática

(
J

Metam órfica Lenticular

( Filoneana
Depósito(

( Médio

( Grande

área não analisada
0 - 8

Zona da illita - sericita

Zona da sílica

Zona da clorita

Zona da adulária

9 - 15
16 - 20

52 - 70
71 - 100

43 - 5121 - 26
27 - 33
34 - 42

Fator 1 (%) - Escores normalizados
Análise Fatorial Multivariada
(Rb-K-Ba-Tl)

AVISO LEGAL
O conteúdo disponibilizado nesta carta ("Conteúdo") foi elaborado pela CP R M - Serviço Geológico do Brasil, com  base nos dados obtidos através de trabalhos próprios e de inform ações de dom ínio público. A CP R M não
garante: (i) que o Conteíudo atenda ou se adeque às necessidades de todos os usuários; (ii) que o Conteúdo e o acesso a ele estejam totalm ente livres de falhas; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou inform ações
contidas no Conteúdo, apesar das precauções de praxe tom adas pela CP R M. Assim , a CP R M, seus representantes, dirigentes, prepostos, em pregados e acionistas não respondem pelo uso do Conteúdo, e sugere que os
usuários utilizem  sua própria experiência no tratam ento das inform ações contidas no Conteúdo, ou busquem  aconselham ento de profissionais independentes capazes de avaliar as inform ações contidas no Conteúdo. O
Conteúdo não constitui aconselham ento de investim ento, financeiro, fiscal ou jurídico, tam pouco provê recom endações relativas a instrum entos de análise geocientífica, de investim entos ou eventuais produtos. P or fim ,
qualquer trabalho, estudo e/ou análise que utilize o Conteúdo deve fazer a devida referência bibliográfica.

BASE GEOLÓGICA
Cartografia geológica gerada a partir da coleta sistem ática de dados em cam po, integrada às inform ações consistidas da literatura, interpretação de produtos de sensoriam ento rem oto
(im agens satelitais e/ou fotografias aéreas), inclusive im agens aerogeofísicas, e dem ais dados disponíveis e/ou adquiridos no projeto, tais com o geocronologia, petrografia e geoquím ica.

BASE CARTOGRÁFICA
Base P lanim étrica digital obtida das cartas impressas publicadas pelo Exército em 1964, ajustadas às im agens R apidEye, ortorretificadas e georreferenciadas segundo o datum
SIR GAS2000, com resolução espacial de 5 m etros. Esta base foi editada e atualizada pela Superintendência R egional de São P aulo, com  o apoio da Gerência de Infraestrutura
Geocientífica, para atender ao m apeam ento tem ático do Serviço Geológico do Brasil.

A Ação Avaliação dos R ecursos Minerais do Brasil, da Diretoria de Geologia e R ecursos Minerais - DGM, consiste em um conjunto de projetos voltados para a investigação geológica,
utilizando um a abordagem  m ultidisciplinar, que envolve a integração da geologia,  da geofísica e da geoquím ica exploratória, visando avançar no conhecim ento geológico do território
nacional e definir áreas favoráveis para prospecção m ineral.
O P rojeto AR IM V ale do R ibeira foi executado pela Superintendência R egional de São P aulo, através da Gerência de Geologia e R ecursos Minerais - GER EMI com  suporte da Gerência de
Infraestrutura Geocientífica - GER INF. A coordenação nacional do projeto coube ao Departam ento de R ecursos Minerais - DER EM  e ao Departam ento de Geologia – DEGEO, com
supervisão e apoio técnico das divisões de Geologia Econôm ica - DIGECO, Sensoriam ento R em oto e Geofísica - DISEGE, Geoquím ica - DIGEOQ , e Geoprocessam ento-DIGEOP .

BASE GEOFÍSICA
Os dados aerogeofísicos foram  obtidos do P rojeto Aerogeofísico P araná-Santa Catarina (2011).Na geração dos grids utilizou-se o program a Oasis Montaj (V ersão 7.2) da Geosoft, adotando-
se para os tem as, m agnetom étrico e gam aespectom étrico, um  espaçam ento de 500 m etros entre as linhas de vôo com  direção N-S e um a altura de vôo sobre o terreno de 100 m etros.

BASE GEOQUÍMICA
O m apa geoquím ico dem onstra a distribuição do elem ento Ouro (Au) em sedim ento de corrente e em concentrado de m inerais pesados. O m apa geoquím ico de escore fatorial (Fator 1) foi
elaborado através da análise m ultivariada dos dados transform ados pelo m étodo centered log-ratio (CLR ) de 40 variáveis geoquím icas.
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