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Resumo 
 
Na mineração no rio Tibagi (PR), e em alguns afluentes, são encontrados 
diamantes desde o século XVIII, e sua extração vem acontecendo de 
maneira desordenada e em muitos momentos clandestina, com maior ou 
menor intensidade ao longo deste tempo. Em períodos de produção mais 
intensa, toneladas de cascalho são removidas do fundo dos leitos ativos de 
rio e resultam em um acúmulo de resíduos não utilizados. Este trabalho se 
propôs a analisar os constituintes destes resíduos no sentido de buscar um 
aproveitamento gemológico para alguns minerais que compõem estes 
cascalhos. A metodologia envolveu uma caracterização mineralógica básica, 
utilizando dados analíticos por Difratometria de Raios X (DRX), Microscópio 
Eletrônico de Varredura com EDS (MEV-EDS) e lapidação/polimento para 
análises gemológicas (índices de refração, reação ao UV, densidade, etc). 
Entre os minerais que apresentaram melhor potencial para aproveitamento 
gemológico, as calcedônias se destacam. Caracterizadas a partir dos 
cascalhos de Tibagi são predominantemente translúcidas com variações de 
laranja (cornalina), com presença eventual de opacas com colorações preta 
(ônix) e amarelo-laranja-castanho (jaspes). Em termos mineralógicos as 
calcedônias são sílica criptocristalina e as técnicas utilizadas apenas 
identificaram composição e texturas microscópicas. Características 
gemológicas apontaram, entretanto, cores, dureza e aproveitamento de 
lapidação com perspectivas de uso em jóias e/ou artesanato mineral. A 
caracterização e o aproveitamento destes resíduos podem apontar uma 
possível fonte alternativa de renda para a comunidade local e a valorização 
da geodiversidade especial de Tibagi, na medida em que se efetive a 
produção de objetos comercializáveis. 
 

Introdução 

 
Tibagi, localizada no Segundo Planalto Paranaense, é uma das cidades 
cortadas pelo rio homônimo que, nesta região, corre sobre rochas areníticas 
e conglomeráticas, principalmente de origem glacial do Grupo Itararé. No rio 
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Tibagi e em alguns de seus afluentes foram encontrados com frequência 
pequenos diamantes com média de 0.04 a 2 quilates (LICCARDO e 
CHIEREGATI, 2013), fazendo com que a mineração se destacasse desde o 
século XVIII até a década de 1930, e ainda hoje com extrações 
clandestinas. Para que exemplares deste mineral sejam recuperados, é 
necessário um processo gerador de toneladas de rejeitos com composição 
diversificada e atualmente sem aproveitamento.  

Entre os principais minerais com potencial gemológico 
acompanhantes do diamante nos cascalhos de Tibagi encontram-se: 
calcedônias, coríndon, sillimanita, quartzo e turmalina (LICCARDO et al. 
2008). Este trabalho se propõe a analisar e caracterizar mineralogicamente 
as calcedônias destes garimpos e gerar um conjunto de informações 
técnicas para embasar e inspirar um aproveitamento gemológico e da 
geodiversidade local. 
 

Materiais e Métodos 

A pesquisa foi iniciada com consultas a acervos bibliográficos e na 
rede mundial de computadores (artigos científicos, livros, textos publicados 
em anais, revistas científicas, relatórios, dissertações, teses e demais 
documento). Amostras de seixos, informações e dados de campo foram 
coletados junto aos garimpos do Rio Tibagi para posterior caracterização. 
Foram selecionados materiais para análise de acordo com critérios estéticos 
e então as amostras foram preparadas (serradas em lâminas ou moídas) de 
acordo com a necessidade para análises com as seguintes técnicas: 1 - 
propriedades gemológicas: a)refratômetro, para medir o índice de refração; 
b)balança hidrostática, para testes de densidade; c)luz ultravioleta de ondas 
curtas e longas, para verificar a reação dos minerais e; d)espectroscopia em 
infravermelho e no espectro visível, para investigação da composição da 
amostra; 2 - propriedades mineralógicas, verificadas com: a)difratometria de 
raios X, que analisa a estrutura e constituição de muitas substâncias 
químicas; b)microscópio eletrônico de varredura (MEV), que fornece uma 
imagem da superfície da amostra com alta ampliação e resolução, e com 
sistema de Espectroscopia por Dispersão em Energia (EDS) que permite 
identificar a sua composição elementar (CALZA et al., 2013). 

 

Resultados e discussão 

 
A geodiversidade regional pode ser representada por múltiplos 

elementos do meio abiótico e pode fornecer diferentes informações sobre a 
história geológica local (BRILHA, 2005; GUIMARÃES et al., 2013). No caso 
da mineração de diamante no Rio Tibagi, conhecida há 260 anos, este 
mineral já representou grande importância na história do Paraná. Os teores 
conhecidos em média na produção do diamante giram em torno de no 
máximo 0,8ct/m

3
 em cascalhos mineralizados, o que significa que para cada 

grama de diamante extraído, cerca de 6m
3
 de cascalho foram removidos 
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(LICCARDO e CHIEREGATI, 2013). Neste cascalho há materiais que 
apresentam potencial para aproveitamento gemológico, entre eles a 
calcedônia, que abrange uma variedade criptocristalina do quartzo (grupo 
dos tectossilicatos) e, para efeito deste trabalho, algumas rochas 
sedimentares químicas silicosas que resultam semelhantes.  

As calcedônias encontradas no Rio Tibagi apresentam-se 
frequentemente translúcidas com variações de laranja (cornalina – figura 
1A), com presença eventual de opacas com colorações amarelo-laranja-
castanho (jaspes – figura 1B) ou, raramente, preta (ônix).  

 

                                  
Figura 1: A – Seixo de calcedônia (cornalina) lapidado para aproveitamento em joalheria. B 
– Conjunto de jaspes avermelhados com diferentes lapidações. 

 
As análises efetuadas em várias amostras revelaram texturas 

microscópicas muito semelhantes, com poucas anomalias e sem inclusões, 
confirmando a composição essencialmente de SiO2, conforme resultados de 
análises em MEV-EDS (Figura 2 e 3).  

 

 
Figura 2 – Imagem eletrônica com aumento de 300 vezes sobre amostra de calcedônia 
serrada e polida. Ao lado, um mapa químico analisou uma pequena área da amostra por 
EDS e o espectro resultante apontou apena Si e O como elementos químicos presentes, 
com traços de Fe em quantidade inferior ao limite de detecção do equipamento.  

 
 Análises gemológicas também apontaram características compatíveis 
com calcedônias em geral, por exemplo: índices de refração entre 1,530 e 
1,544, densidade em torno de 2,58 a 2,61. As amostras testadas 
apresentaram fluorescência fraca em ultravioleta de ondas curtas e de 
ondas longas. 
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Conclusão 
 

A pesquisa indica que as calcedônias encontradas no rio Tibagi são 
mineralogicamente iguais àquelas procedentes de outras localidades, 
apresentando composição, cores e texturas compatíveis com o descrito em 
literatura. Os parâmetros gemológicos também apontaram esta 
regularidade.  

Devido a seu caráter estético, entretanto, mostram boa qualidade 
para aproveitamento gemológico, assim parte deste material poderia ser 
beneficiado, recebendo polimentos e entalhes, com possíveis aplicações em 
joalheria e artesanato mineral. Testes de lapidação apontaram a 
possibilidade real de utilização destes materiais. O aproveitamento destes 
“resíduos” de mineração pode trazer uma valorização da geodiversidade 
local e desdobramentos na economia do município. Com programas que 
busquem esse aproveitamento em pequena escala, podem surgir novas 
fontes de renda como lapidação e artesanato, gerando um produto com 
identidade territorial. A cultura de mais de dois séculos de extração mineral 
pode ser aplicada em cascalhos, valorizando uma espécie de turismo 
cultural na região, com produtos ligados à geodiversidade. O aproveitamento 
de resíduos também poderia viabilizar uma extração artesanal de diamantes 
no rio Tibagi e afluentes, melhorando a sustentabilidade do processo.  
 
Agradecimentos 
 
Pelo apoio do Complexo de Laboratórios Multiusuários da UEPG, no uso de 
equipamentos e ao Museu do Garimpo, em Tibagi na obtenção de amostras. 
 

Referências 
 

BRILHA, J.B.R. 2005. Patrimônio Geológico e geoconservação: a 
conservação da natureza na vertente geológica. Viseu, PT: Palimage 
Editores. 

CALZA, C. F.; OLIVEIRA, M. D. B. G.; CARVALHO, D. D.; COELHO, 
F. A. N.; FREITAS, R. P. ; LOPES, R. T. Análise de peroleiras e cachimbos 
cerâmicos provenientes de escavações arqueológicas. Boletim do Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 8, n. 3, p. 621-638, set-dez. 
2013. 

GUIMARÃES, G. B; LICCARDO, A.; PIEKARZ, G.F. 2013. A 
valorização cultural do Patrimônio Geológico-Mineiro do Paraná. Boletim 
Paranaense de Geociências, v.70, p. 41-52, 2013. 

LICCARDO A.; CHIEREGATI L.A. 2013. A extração de diamantes na 
história geológica e mineral no Paraná. Boletim Paranaense de Geociências, 
vol 70 166-179.  

LICCARDO A.; CHODUR N.L.; RIBEIRO, J.C. Aproveitamento 
gemológico de materiais associados ao diamante nos depósitos secundários 
da região de Tibagi, PR. Anais do 44º Congresso Brasileiro de Geologia, 
2008 v. 1 p191-191. 


