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RESUMO: nos anos de 2015 e 2016 o Serviço Geológico do Brasil – CPRM desenvolveu o 
Projeto Cráton Luis Alves com objetivo de avaliar o potencial metalogenético do mesmo. Dentre 
as etapas e metodologias de trabalho utilizadas destaca-se a integração geológica-geofísica da 
área. Em 2011 foi realizado um aerolevantamento que obteve dados gamaespectrométricos e 
magnetométricos com espaçamento de linhas de voo de 500 m, altitude de 100 m e direção 
das linhas de voo norte-sul. Partindo de um traçado pré-existente dos limites do Cráton Luis 
Alves presente na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo da SGB-CPRM de 2004, as 
principais bases cartográficas geológicas utilizadas para a integração foram a Folha Joinville 
1:250.000 de 2012 executada pela SGB-CPRM e a Folha Curitiba 1:250.000 de 2005 
executada pela MINEROPAR. Como a nomenclatura litoestratigráfica existente nas duas cartas 
geológicas são diferentes por terem sido efetuadas por instituições distintas, padronizou-se a 
partir da nomenclatura da Folha Joinville e em conformidade com o banco de dados GEOBANK 
do SGB-CPRM. A área coberta pela Folha Curitiba foi a que sofreu mais alterações com 
relação à denominação das formações geológicas pré-existentes. A interpretação dos dados 
magnetométricos permitiu delimitar os lineamentos estruturais e blocos estruturais, aprimorar 
contatos tectônicos entre as unidades geológicas, além de realçar estruturas de escala regional 
como o enxame de diques do Arco de Ponta Grossa. A resposta gamaespectrométrica dos 
canais individuais de Th, U e K, bem como o gráfico ternário e suas interpretações foram 
utilizadas no refino da delimitação de corpos, unidades e contatos. O cruzamento dos dados de 
campo e petrográficos com a resposta gamaespectrométrica aperfeiçoaram a acurácia dos 
limites e contatos das unidades e corpos, registrando-se com ela as principais mudanças 
ocorridas na cartografia da área. A união do trabalho de caracterização das unidades do Cráton 
Luis Alves tendo suporte intenso da petrografia, com a resposta geofísica, foi fundamental para 
a confiabilidade dos limites das unidades e corpos cartografados. Na área norte do projeto, no 
estado do Paraná, a comparação entre os dados petrográficos e litoquímicos das unidades 
Complexo Serra Negra e Gnaisses Granulíticos Luis Alves demonstrou serem a mesma 
unidade. Os limites geológicos do Complexo Serra Negra foram os que sofreram mais 
mudanças na cartografia com o auxílio da resposta gamaespectrométrica. 
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