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Resumo:  
A cidade de Tibagi localizada no Segundo Planalto Paranaense é uma das 
regiões mais antigas de extração de ouro e diamante do país, com uma 
geodiversidade bastante peculiar. Esta pesquisa tem por objetivo analisar o 
coríndon encontrado entre outros minerais no leito do Rio Tibagi (PR), 
associado à extração de diamantes como resíduo, por meios físico-químicos. 
Desta forma foram realizadas análises nos equipamentos do Complexo de 
Laboratórios Multiusuários (C-LABMU). Os métodos aplicados para 
caracterização foram Microscópio Eletrônico de Varredura com EDS (MEV-
EDS) e Difratometria de Raios X (DRX). Como resultado da analise das 
imagens e dos mapas químicos gerados, algumas das amostras foram 
classificadas como sillimanita, um mineral de composição semelhante ao 
coríndon, mas que apresenta uma intensa presença da sílica nos espectros 
analíticos. A distinção do coríndon e da sillimanita foi possível graças aos 
mapas químicos gerados pelo MEV-EDS. Análises gemológicas, como índices 
de refração, densidade e reação ao UV também foram realizadas nestes 
materiais, ratificando esta diferenciação. Algumas amostras de coríndon e de 
sillimanita mostraram potencial de aproveitamento como material gemológico e 
poderão significar uma valorização dos resíduos na extração de diamantes. 
Eventualmente o aproveitamento destes materiais em joalheria ou artesanato 
poderá indicar uma alternativa de renda para a comunidade de Tibagi, 
resgatando uma cultura de mineração em materiais da geodiversidade. 
 
 
Introdução   
Os rios e córregos da bacia do Tibagi (PR) despertaram interesse para a busca 
de ouro e diamante já na primeira metade do século XVIII. Ao passar pela 
região em 1820, o naturalista Saint-Hilaire já mencionava em seus diários a 
existência de contrabandistas e cogitou que o diamante já poderia ser 
conhecido dos primeiros bandeirantes, no século XVI. Documentos levantados 
por historiadores indicam a descoberta de diamante em afluentes do rio Tibagi 
no ano de 1754, há 260 anos, portanto (LICCARDO et al., 2008).  

Acompanhando o diamante existem outros minerais em meio ao cascalho, 
não utilizados e ainda desconhecidos em seu valor ou aproveitamento. Dentre 
estes minerais em meio ao cascalho estão: calcedônias, jaspe, pirita, anfibólio, 
turmalina, coríndon e ouro entre outros. 



A proposta desta pesquisa foi analisar especificamente o coríndon 
encontrado no leito do rio Tibagi por meios físico-químicos, reconhecendo e 
caracterizando seus atributos. O coríndon quando apresenta qualidade 
gemológica na cor vermelha é conhecido como rubi e outras cores são 
denominadas safiras. Safiras estão entre as gemas mais caras conhecidas e 
mesmo materiais de baixa qualidade gemológica podem encontrar aplicação, já 
que costumam ser muito raros. 

Algumas amostras destes materiais foram preparadas para as análises e 
sua caracterização mineralógica-gemológica indicou a presença de sillimanita 
entre os seixos de coríndon. O coríndon é composto por alumínio e oxigênio e 
a sillimanita por alumínio, silício e oxigênio. A presença do silício nos mapas 
químicos gerados foi o indicativo da presença deste mineral. 
 
Materiais e métodos   
A metodologia aplicada incluiu, inicialmente, pesquisas bibliográficas para 
levantamento teórico, em seguida atividade de coleta das amostras em campo 
no município de Tibagi, assim correlacionando as informações geológicas 
regionais. Em laboratório procedeu-se à preparação das amostras (lâminas e 
pó) para uma bateria de análises nos equipamentos do Complexo de 
Laboratórios Multiusuários (C-LABMU) principalmente no MEV-EDS. As 
amostras em pó foram utilizadas em DRX, mas os resultados não puderam ser 
utilizados. Como a moagem de amostras é feita em graal de ágata e o coríndon 
é mais duro, a possibilidade de contaminação com sílica inviabilizou a 
confiabilidade do método neste caso. 

O MEV é um dos mais versáteis instrumentos disponíveis para a 
observação e análise de características microestruturais de objetos sólidos. A 
principal razão de sua utilidade é a alta resolução que pode ser obtida quando 
as amostras são observadas; valores da ordem de 2 a 5 nanômetros são 
geralmente apresentados por instrumentos comerciais, enquanto instrumentos 
de pesquisa avançada são capazes de alcançar uma resolução melhor que 1 
nm (NAGATANI et al. 1987). 

Outra ferramenta que se pode adicionar ao MEV é o sistema de 
Espectroscopia por Dispersão em Energia (EDS - Energy-Disperse X-Ray 
Spectroscopy) que permite identificar a sua composição elementar (CALZA et 
al., 2013). Proporciona rápida identificação mineral, bem como a distribuição de 
elementos químicos na amostra. Além da composição química, esta técnica 
possibilita uma microanálise qualitativa e semiquantitativa e uma análise 
morfológica de superfícies de materiais e particulados.  
Segundo Dedavid et. al. (2007), para a preparação das amostras antes da 
utilização do MEV elas devem ser recobertas por grafite ou metal. Geralmente 
o mais utilizado é o recobrimento por deposição de íons metálicos de ouro (Au), 
liga de ouro-paládio (Au-Pd) ou platina (Pt), entre outros. As amostras são 
colocadas em uma câmara com pressão em torno de 0,1 a 0,05 bar e o alvo 
metálico é bombardeado com átomos de gás inerte como, por exemplo, 
argônio. Um dos motivos para o recobrimento das amostras, é que as camadas 
depositadas podem melhorar o nível de emissão de elétrons, pois emitem mais 
elétrons que o material da amostra, facilitando a construção da imagem 
(GOLDSTEIN et al.,1992). 
 



Resultados e Discussão  
 

Inicialmente o objetivo era identificar a composição, incluindo elementos-traço, 
e localizar possíveis inclusões em amostras de coríndon selecionadas. A 
identificação inicial por Difratometria de Raios X foi comprometida pela 
dificuldade de se obter o pó de coríndon sem a contaminação de sílica provinda 
da ágata (graal). Os primeiros resultados apontaram a presença de sílica que 
levaram a uma possível confusão entre coríndon e sillimanita. 

A confirmação de que algumas amostras eram sillimanita veio com as 
análises em MEV-EDS e a geração de mapas químicos (Figura 1). O silício 
identificado por este método faz parte do material e não pode ter sua origem 
em eventuais contaminações. 

 
 

 
 
Figura 1 - Imagem eletrônica com aumento de 500 vezes sobre amostra de sillimanita serrada 
e polida. Ao lado, um mapa químico analisou uma pequena área da amostra por EDS e o 
espectro resultante apontou Al, Si e O como elementos químicos presentes.  

Em relação ao coríndon, não foram encontradas inclusões que pudessem 
dar indícios de sua origem geológica ou que ajudassem a caracterizar este 
material, nem presença de elementos-traços detectáveis pelo método. Os 
resultados das análises apenas indicaram a composição de alumínio e oxigênio 
corroborando a identificação como coríndon. Gemologicamente trata-se de 
material opaco, que pode ser lapidado em formatos mais simples ou apenas 
polido. Testes de lapidação, no entanto, apontaram a possibilidade de 
aproveitamento deste material – tanto o coríndon quanto a sillimanita – para 
uso em joalheria ou artesanato mineral.  

 
Conclusões  
 
As análises laboratoriais realizadas em materiais obtidos de rejeitos de 
mineração caracterizaram minimamente o coríndon já descrito por outros 
autores, confirmando sua composição e apontando uma escassez de 
inclusões. Além disso, por meio da aplicação de MEV-EDS foi identificada a 
presença de sillimanita entre os minerais residuais. 

Estes materiais mostraram bons resultados quando lapidados e 
qualidades gemológicas compatíveis com um aproveitamento em joalheria ou 
artesanato mineral. 



Como em Tibagi o turismo é voltado à geodiversidade e as atrações estão 
diretamente ligadas aos minerais e rochas, a comunidade poderia se utilizar 
desse material como geração de renda, proporcionando um desenvolvimento 
sócio cultural e como meio alternativo para preservação da cultura de garimpo, 
hoje em franco declínio.  

A criação de joias ou artesanato utilizando materiais residuais de 
mineração apresenta uma proposta de maior sustentabilidade e fortalece a 
identidade cultural local, já associada à geodiversidade. Ambientalmente estes 
cascalhos já foram removidos de seu meio natural e constituem atualmente um 
acúmulo de rejeitos sem utilização. 
 
 
Agradecimentos  
 
Agradecimento à equipe do Laboratório Complexo Multiusuário da UEPG, em 
especial a Vanessa e ao professor Francisco Seberna pelo auxilio nas análises 
das amostras. 
 
Referências  
 
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. 
  
DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I.; MACHADO, G. Microscopia Eletrônica de 
Varredura Aplicações e preparação de amostras 2007. 60f. EDIPUCRS, Porto 
Alegre, 2007. 
 
GOLDSTEIN, J; NEWBURY D.E. Scanning Electron Microscopy and X-Ray 
Microanalysis- A text for biologist, Materials Scientist and Geologists., Plenum 
Press, New York, 2nd ed., 1992.   
 
NAGATANI,  T.; SAITO  S,; SATO, M.; YAMADA, M. Development of an ultra 
high resolution scanning electron microscope by means of a field emission 
source and in-lens system. Scanning Microscopy. v.11, 901-909, 1987. 
 
PERDONCINI, Leila C.; SOARES, Paulo C.. Diamantes do Tibagi (Brasil) 
Excursão de Campo. In: 5° SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DO 
DIAMANTE, 5º, 2010, Tibagi. Geologia e Ocorrências Diamantíferas da Região 
de Tibagi.  2010. 11p.  
 
SILVA, R. Utilização da técnica de fluorescência de raios X com microssonda 
(m-XRF) aplicada a amostras de interesse arqueológico. 2002, 85f. Tese 
(Doutor em Ciências) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002.


