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Artefatos líticos encontrados em Ivaí



MINAS do PARANÁ



Evolução histórica – 4 fases

• 1 - Desbravamento e ocupação do território

• 2 - A busca por recursos energéticos

• 3 - Desenvolvimento urbano/Desenvolvimento agrícola

• 4 - A sociedade industrial

• Mundo globalizado













As Lendas sobre Riquezas no Brasil

• Eldorado

• Serra Resplandescente

• Esmeraldas – Fernão Dias

• Anchieta e primeiros cronistas

• Hans Staden, Jean de Lèry

• Os caminhos ao ouro dos Incas - Peabiru



PRIMEIRA FASE - SÉC. 16 ao 18

• Desbravamento em busca de ouro e prata

• Ocupação do território por “mineradores”

• Desenvolvimento de “tecnologia” de extração

• Sistema paulista de trabalho

• Casa de fundição em Paranaguá



Território português ampliado por 

entradas e bandeiras.

Motivação - Busca de riquezas

Paraná – todo espanhol







A bateia foi a única

técnica de apuração

final do ouro durante

todo o século XVIII e

parte do XIX, até a

adoção de

amalgamação com

mercúrio

Eschwege admite em seus livros que

a contribuição dos negros foi

fundamental no período retratado

A escravidão teve 

início com a 

produção de 

açúcar na primeira 

metade do século 

XVI



Ouro no início da 

ocupação

Ouro em pó e pepita, 
encontrados em aluvião



1580 – Primeira Casa de Fundição em São Paulo

1650 – Casas de Fundição em Iguape e Paranaguá



Primeira referência 

cartográfica da Baía 

de Paranaguá

1653



Vilinha em 

Curitiba



Barigui – sesmaria de Mateus Leme de Curitiba



Mineração organizada de ouro em Curitiba – Ferraria e Timbotuva - 1935



Mineração 

organizada de 

ouro em Curitiba –

Ferraria e 

Timbotuva - 1936



Timbotuva – 1936 – ouro em veios de quartzo e pirita



Mineração 

organizada de 

ouro em 

Curitiba –

Ferraria e 

Timbotuva

1936



Ouro em veios de quartzo 

com pirita em Campo Largo



Missões Jesuíticas no Paraná - 1610

Ciudad Real Del Guairá

Vila Rica do Espírito Santo

Loreto

San Ignazio

Pesquisas arqueológicas – Igor Chmyz
1552. Evidência mais antiga de ocorrência de

ferro, noticiada por meio de carta a D. João

III, Rei de Portugal, pelo Bispo Afonso

Sardinha. Fundador da Siderurgia Brasileira

Ferro – metalurgia simples para 

fabricação de ferramentas



Ocorrência de minério de ferro em Castro



O DNPM, tem em mãos pelo menos 55 pedidos 

de alvará para exploração de minério de ferro 

na região da Serra do Mar. O interesse de 

empresas de mineração na região deve-se a 

uma jazida com cerca de 40 milhões de 

toneladas de minério de ferro de baixa 

qualidade, conhecida desde a década de 1960. 

“A jazida está no trecho mais bem conservado 

da Mata Atlântica em todo o Brasil, 

considerado Área Prioritária para Conservação 

da Biodiversidade”.

IAP nega 24 licenças e quer bloqueio 

definitivo de mineração na Serra do Mar -

11/06/2007

Reserva Natural Morro da Mina - Dentro da reserva

também podem ser encontradas ruínas da antiga mina

de ferro existente no local. Século 19 – APVS.



Cartografia antiga com citação das minas - 1666 



Mapa do Brasil século XVIII



Mapa de localização das principais áreas de mineração no século XVII e

as rotas de desbravamento dos faiscadores de ouro (Wachowicz, 1988).



Sertões do Tibagy - 1746



Mapa dos “Sertões 
do Tibagy e Campos 
de Guarapuava” de 

1755.
São indicadas as 

principais 
ocorrências de ouro 

conhecidas até 
então.

“FAISQUEIRAS”
(Museu Paranaense)



O diamante na bacia do Rio Tibagi



Variedade de diamantes do Tibagi



Por 140 anos (1725 a 
1845) o Brasil foi o 

maior produtor do mundo 
de diamantes.

Oficialmente a produção 
vinha somente de 

Diamantina, onde havia 
controle fiscal.

É fato que em Tibagy já 
existia produção neste 

período.



A primeira notícia sobre 
diamante em Tibagi data 

de 1754, portanto, apenas 
30 depois da primeira 
descoberta no Brasil.

Notícias da década de 30 
sobre os diamantes de 

Tibagy relatam o grande 
surto de garimpagem com o 

início do uso de 
escafandros.



Imagem de mergulhadores da década de 30 em busca de diamantes 

Fonte Museu de Tibagi



O Museu do Garimpo em Tibagi é um forte atrativo geoturístico, ligado 

principalmente ao fascínio do diamante



Métodos de extração artesanais



Extração organizada de diamantes no Rio Tibagi em 2006



Projeto Diamante da Mineropar na década de 80.

Vista do fundo do rio Tibagi, quando a água foi desviada.



SEGUNDA FASE - séc.19 e 20

• Fase anterior continua (ouro, diamante)

• Início do interesse por recursos energéticos

• Carvão

• Urânio

• Folhelho pirobetuminoso

• Petróleo



Comissão Geológica do Brasil 

Charles Hartt – 1875

1875. Criada pelo Imperador Dom

Pedro II a Comissão Geológica do

Império, com a contratação dos

geólogos Charles Frederick Hartt,

Orville Derby, John Branner e

Richard Rathbum.



Orville Derby  

Início do conhecimento 

geológico

• Paraná 

• Segundo planalto

• Companhias carboníferas

1883. Pedro Rampi obtém concessão, em 10 de 

dezembro, para explorar carvão e outros 

minerais em Santo Antônio de Ibituva, em 

Ponta Grossa, Paraná.



Início do conhecimento geológico

• Gonzaga de Campos e Siemiradzki

• White e a comissão para o Carvão – 1908

• Euzébio de Oliveira – Primeiro Mapa – 1925

• Reinhardt Maack – mapa de 1953



Mapa Euzébio de Oliveira - 1925



Mapa Reinhardt Maack- 1953



Mapa Mineropar - 2006



Carvão em Tibagi – Campina dos Pupos – década de 1970



Mulheres despiritadeiras - década de 1930

Mina de Cambuí - Figueira



Mina de Cambuí



Produção de carvão para a Usina Termoelétrica de Cambuí - 2006





Equipamento adaptado às condições geológicas



Urânio

Em 2000, o governo anunciou que o Brasil 

entraria para o seleto grupo de países que 

enriquecem urânio em escala comercial, 

junto com Rússia, China, Japão, Holanda, 

Alemanha e Inglaterra



“Xisto betuminoso”

conhecido desde 

White, 1908

Em 1934 Roberto 

Angewitz, conhecido 

como”Perna –de-pau” 

instala a primeira 

usina, produzindo 318 

litros de óleo por dia!!



Tecnologia única 

desenvolvida pela Petrosix 

em 1957



Folhelho Pirobetuminoso – São Mateus do Sul





Folhelho pirobetuminoso

Petróleo, gás, enxofre...



TERCEIRA FASE 

Desenvolvimento urbano e agrícola – século 

20 e 21

• Emancipação do Paraná em 1853

• Visita do imperador 1876

• Instalação da ferrovia

• Cultura do mate e depois café

• Florescimento de novas cidades





Extração de granito em Piraquara – 1894 – Revolução Federalista



Extração de diabásio em Curitiba – 1914 – Imigrantes italianos



Início da pavimentação de 

Curitiba – início do século XX

empreiteiro Raphael Greca



Produção atual de paralelepípedos de granito em Quatro 

Barras – método manual



Extração completamente manual  de areia – enxadão e canoas



Extração de areia no Rio Iguaçu na década de 1940 – Hobi mineração –

União da Vitória



Extração de areia no Rio Iguaçu na década de 1940 – Hobi mineração – União da 

Vitória



Produção de areia e argila em cavas de aluviões do Rio 

Iguaçu – Balsa Nova



Produção de areia a partir de arenitos da Formação Botucatu – “areia 

de barranco” – União da Vitória



Cavas de areias e areais 

instalados nas planícies 

aluvionares de Curitiba



Planície aluvionar do Iguaçu

Zoológico de Curitiba



Cerâmica vermelha –

fundamental para o 

crescimento das cidades.



Olarias e cavas de areias instaladas nas planícies aluvionares de 

Curitiba - Passaúna



77

Argila de várzea, rio Iguaçu, Araucária



Olarias e cavas de 

areias instaladas nas 

planícies aluvionares de 

Curitiba



Atual indústria de cerâmica vermelha em Guamiranga



Argilitos e siltitos fornecem material para a indústria 

cerâmica de Prudentópolis-Guamiranga



Extração de argila em Campo Largo - Incepa



Mineração de pedra brita no Embasamento Cristalino 

Mineração Tibagi - São José dos Pinhais



Calcário – Rio Branco do Sul - Votorantim



Calcário agrícola – Castro - Calpar



Calcário para aplicação 

agrícola e civil – Calpar -

Castro



Calcário para aplicação agrícola e civil – Rio Branco do Sul



Cavernas e antigo forno de 

cal em Colombo, Rio 

Branco do Sul e Almirante 

Tamandaré.



QUARTA FASE

Sociedade Industrial e pós-industrial

• Minérios altamente específicos

• Talco

• Caulim

• Feldspato

• Fluorita

• Chumbo

• Rochas Ornamentais

• Gemas

• Água



MATÉRIAS-PRIMAS PARA INDÚSTRIA 

CERÂMICA

• Multiplicidade de produtos

• Especificações 

• Facilidade do mineral ou rocha fornecer os 

elementos adequados



Principais matérias-primas

• Quartzo e materiais afins

• Feldspatos

• Argilas (argilo-minerais)

• Talco, pirofilita e serpentinitos

• Calcários, dolomitos e magnesitos

• Gesso, anidrita e halita

• Zeólitas

• Pozolanas

• Matérias-primas especiais (refratários, 

fundentes, estruturais, isolantes...)



Cerâmica branca –

característica da sociedade 

pós-industrial



Funções dos produtos cerâmicos

 Térmica

 Elétrica

 Magnética

 Ótica

 Nuclear

 Química

 Biológica

 Mecânica

 Estética



Indústria cerâmica no Paraná

• O estado produz caracteristicamente MRI

• Caulim, talco, calcário e argilas vermelhas

• Feldspato e quartzo presentes

• Indústria cerâmica expressiva

• Alta tecnologia e competitividade



Mineração de talco em Ponta Grossa –

Castro.  Itajara Mineração



Mineração de talco em Ponta Grossa

Marc Mineração



Mineração de caulim em Tijucas do Sul



Mineração de caulim em Tijucas do Sul



Transporte de caulim em Tijucas do Sul



Mineração de feldspato em

Campo Largo - Incepa



Mineração de feldspato 

em Castro - albitito



Beneficiamento da antiga mina de chumbo em Adrianópolis



Mina de Fluorita 

Cerro Azul



Fluorita produzida em Cerro Azul



Rochas ornamentais



Granito –

Anhangava e Serra 

do Mar



Mineração de sienito como rocha ornamental em Tunas



Mineração de mármore 

como rocha ornamental em 

Cerro Azul









Extração de ametista em mina 

subterrânea de geodos em 

basalto - Chopinzinho



Ametista e citrino produzidos em Chopinzinho



Ametista em basalto



Água mineral – bem de consumo moderno



Marcas de água mineral produzidas no Paraná até a década de 1950



Imagem e marketing



Precariedade no processamento de água mineral em 1943



Lavagem de garrafas a céu aberto e fechamento com rolha!!



A produção de água mineral engarrafada

é uma atividade em expansão. Somente

no Brasil, quarto mercado consumidor,

cresce cerca de 10% ao ano. Aqui, bebe-

se 8,3 bilhões de litros em um ano,

Consumo de água mineral

A fonte Ouro Fino tem uma vazão de 520

mil litros/hora. Nos últimos três anos,

investiu US$ 1,2 milhão na modernização de

equipamentos e adaptação da fábrica de

envase. Do investimento total, US$ 300 mil

foram destinados ao lançamento da garrafa

Premium, de 300 ml, produto que está

sendo exportado para os Estados Unidos.

1934

2006

No Paraná o engarrafamento cresce

15% ao ano, com 53 empresas em 2006.

Em 1950 a produção era de 200 mil

litros/mês e em 2006 passou para 17

milhões litros/mês



Embalagem – Mercado - Custos de processamento

RS$ - 15/litro - mercado

RS$ - 20,00/litro em baladas!!

Design valorizado

Pesquisa

Copo 100ml – R$ 2,00



Água para crianças

Griffe Priscila Fantin

Ouro Fino

Água e esporte - PumaÁgua de griffe - Evian

Embalagens água 

mineral



Perspectivas para a atividade de mineração

• Conceitos do século XXI

• Sustentabilidade ambiental

• Reaproveitamento de resíduos de mineração

• Otimização dos produtos geológicos naturais

• Novas aplicações para materiais descartados

• Mercado Global – China e Índia “new players”

• Necessidade constante de novas jazidas



Planejamento para o período pós-esgotamento da jazida



Interação do espaço mineral com a sociedade



Valorização de aspectos culturais da mineração



Geoturismo e segmento econômico do 

turismo

Em Curitiba os principais pontos 

turísticos foram lugares de extração 

mineral



Essência

• A sociedade atual é totalmente dependente de 

matéria-prima de origem mineral

• Não existe a curto, médio ou longo prazo a

menor perspectiva de diminuição desta

dependência

• Mineração versus Meio-ambiente

• Desenvolvimento sustentável

• Extração inteligente



Mais informações sobre a mineração no Paraná 

podem ser obtidas em:

www.mineropar.pr.gov.br

Contato com Antonio Liccardo

www.geoturismobrasil.com

OBRIGADO


