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RESUMO

A pesquisa desenvolvida na elaboração desta Tese

teve como principais objetivos o estudo da jazida de barita de

Água CJ-ara en conjunto com a sequência hospedeira, dentro do con

texto geológico do Vale do RibeÍra e suas mineral-izações.

A jazida de barita de Água Clara localiza-se no mu

nicípio de Bocaíuva do Sul, Estado do paraná. Esta jazida apre-
senta-se hospedada em uma sequência vulcano-sedimentar pertencen

te à Formação Perau do crupo Setuva, integrante do Meso-protero

zôico. Trata-se de um depósito estratj-forme constituÍdo por cama

das e fentes de barita com magnetj-ta, hematita, pirita e quartzo

subordinados. O corpo principal do depósito de barita encontra-se

encaixado em dolomÍta-quartzo-muscovj_ta-xistos, havend.o também

mineraJ.izações baritiferas em mármores dolomÍticos silÍcosos.
A sequência hospedeira da jazida de Água Clara apre

senta quartzitos, metacherts, mármores dolomíticos, xistos e or
t.o-an f ibol iÈos . o caráter orto-derivado dos anfibolitos da re

9Íão foi determinado por dÍversos métodos petro-químicos.

O depósito baritifero associa-se a minerallzações

sulfetadas de Cu, Pb, Zn e também a formações ferrÍferas banda

ð,as facies óxidos sub-facíes magnetitica. As caracterÍsticas
das formações ferrÍferas principalmente no gue dÍz respeito ao

padrão de distribuição de elementos Terras Raras, sugerem uma

origem exalat ivo-sedimentar com partÍcj_pação de soluções ferrugÍ
nosas provenientes de centros vulcânicos, as quais sofrem intera

ção com a ãgua do mar.
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os conteúdos de Ni e Co das piritas acamadadas do

depósito de .4,gua C1ara, determinados por microssonda eletrônica,

e as razões co,/Ni que estes minerais apresentam, são congruentes

com uma origem exal at ivo-vu Icano -sed imentar.

As características da jazida de Á,gua C1ara em seu

conjunto indicam uma gênese exalativo vulcano- sedimentar de natu

reza distal.
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AB STRACT

The main purpose of this thesis is to research the

Água Clara barite ore deposit and host-rocks. As a complementary

objective is descríbed the geological setting of Vale do. Rlbeira
region and theif mineralizations.

The Água Clara ore deposit is located about 90 Km

northern of Curitiba, Paraná State capital , Brazil. The volcano-

sedÌmentary host-rock sequence belongs to the mesoprotero zoíc

Perau Fornation, Setuva Group. Água Clara is a stratiform ore

deposit formed by layers and lenses of barite \^¡ith subordinate

magnetite, hematite, pyrite and quartz,

Do lomite -quart z -muscovi te schist is the host-rock

of the most important baríte ore bodies, There is barite mine-

ralization in siliceous dolomite marble too..Besides these rocks,

the hanging and foot \,/alI rocks are constituted by quartzite,
metachert, dolomite, marble, schists and ortho-amph ibol ite s . The

ortho-derivated character of the amphiboJ-ites of Ãgua Clara

region was determined by several petro-chemical methods.

The Água Ctara barite ore deposit is associated to
Cu-Pb-Zn sulphides mineral i z atj-ons and banded iron formation of
magnetitic oxide facies. The BIF characteri stic s , mainly their
Rare Earth Elements patterns, suggest an exhalat ive -sedimentary

origin with the participation of ferrugi.nous solutions that came

from volcanlc centres , and latter interact vrith sea v,rater.

The Co-Ni contents of bedded pyrite of Ãgua Clara

deposit \dere determined by electronÌc microprobe. These values



and the Co/Ni rates indj.cate an exhalative volcanogenic origin
for these pyrites.

The .qgua Clara barite ore deposit features suggest

a genesis by submarine exhal-at ive -vol-cano-sedimentary process
:

of distal nature.



A J.AZIDA DE BARITA DE ÁGUA CLARA NO ÂMBITO DO PRECAMBRIÀNO DO

VALE DO RIBEIR.A, ESTADO DO PÀRåNÁ

l_. TNTRODUçÃO

1.1, LOCALTZÃçÃO E ACESSO DA JAZTDA DE BARTTA DE .ÁGUA CLARA

A jazida de barita de Água Cl"ara apresenta coorde

nadas geográficas 24o 56'S e 49o 03'W na folha SG 22-x-B-fv-4,

está localizada a 1 Km ao sul- do povoado homônimo, no município

de Bocaiuva do SuI, Estado do Paraná. A jazida dista 90 Km de

Curitiba, percorrendo-se 80 Km na 8r-476 e 10 Km em estrad.a se-

cundária. No primeiro trecho entre CuritÍba e Bocaiuva do SuI

(35 Km) a Br-476 encontra-se asfaltada, no segundo trecho entre

Bocaiuva do Sul- e Tunas (45 Kn) esta rodovia apresenta leito de

terra com cobertura de cascafho e, flnalmente, no úl-timo trecho,

entre Tunas e a jazida (10 Km) percorre-se uma estrada secundá-

ria de leito natural.

Na Figura 1-1 apresenta-se o mapa de localização e

acesso da jazida de Áqrua Clara.
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I.2. ABORDAGEM DO TEMA E METODOLOGIA DE TRABA],HO

Na década de 80, houve um aumento significativo do

número de trabalhos abordando aspectos metaJ-ogenét i cos de diver-
sas jazldas e ocorrências mlnera.ls que integram a provfncia me-

talogenética do Vale do RibeÌra. Há trabalhos abrangentes,de cu

nho regional, nos quais as jazidas e ocorrênc i as , embora não cons

tituam o tema central, representam objeto de considerações, Há

por outro 1ado, trabalhos mais especÍficos sobre depósitos mine-

rais, inclusive sobre depósitos de barita. Dentre estes úJ.timos,

versando sobre depósitos baritiferos, destacam-se Andrade e SiI-
va & Schöl-L (1981) e Andrade e Silva (1984).

Não obstante o aumento do número de trabalhos refe
rentes aos depósitos mlnerais do VaIe do Ribeira, vários são os

problemas gue ainda persistem, relacionados ã gênese, controle e

associações destes depósitos,

Dois temas foram propostos, com a intenção de au-

mentar os conhecímentos geológicos sobre o assunto em pauta:

l. ordenamento dos diversos dados disponíveís, com

plementando-os com novos dados l_evantados, median-

te os guais fosse possÍve1 obter uma visão geral

das mineralizações do VaIe do Ribeíra e seu contêx

to geológtco.

2. Estudo da gênese de uma jazida de barita em con

junto com sua sequência hospedeira.



4.

Para abordagem do primeiro tema efetuou-se uma am

pla pesquisa blbliográfJ.ca, acompanhada de vlagens de campo,obje

tivando-se a complementação dos dados fevantados na bibliografia.
Os resuLtados obtidos mediante este procedimento permltiram o a

grupamento de depósitos d.e acordo com as diversas épocas metalo-
genéticas que ocorreram no Vale do Ribeira.

Foram reconhecÍdos depósitos minerais relacionados

às seguÍntes épocas metalogenéticas :

- Época metatogenética do Cretáceo.

- Epoca metalogenética associada à granitogênese Brasíliana.
- Época metalogenética assocíada ã sedimentação e hidatogênese

do ProÈerozóico Superior.

- Época metalogenétíca associada à sequência vulcano-sedimentar

do Grupo Setuva no Proterozóico Médio.

Os levantamentos geológicos regionais possibilita
ram reconhecer áreas referentes ås seguintes unidades litoestra-
tigráficas:

- Grupo Açungui (Formação Votuverava e Formação Capíru) .

- crupo Setuva (normação Perau e Formação Água Clara).

O segundo tema proposto para a presente pesquisa,

foi desenvolvido na área da jazida de barita de Âgua Clara, Es-

tado do Paraná.

Visando-se atingir os objetivos correspondentes

aos temas.. propostos, a pesquisa foi clesenvolvida mediante emprego

tanto de métodos convencionais representados por análise bibLio
gráfica, trabalhos de campo, estudos petrográficos e mineratógi-
cos, como de métodos modernos, mediante os quais foram efetuados

estudos litogeoqulmicos de elementos maiores e traços com ênfase



em Terras Raras e determinações da concentração de Ni e Co em pi
ritas medíante emprego de rnícrossonda eletrônica.

Os dados obtÍdos indicam o caráter orto-derivado
dos anflbolitos da sequêncla hospedelra da jazida de Água C1ara.

Com os dados coligÍdos e interpretados procurou-se explicar a

gênese da jazida de Á,gua Cl-ara.

A presente pesquisa aborda tambêm .o controle lito
estratigráfico da jazida de barita de Água Clara. Para este efei
to realizou-se l-evantamento das unÍdades l- itoe stratigráficas , tan

to formais como informais, definidas na região. Adotou-se a deno

minação de Formação Perau integrante do crupo Setuva, dentre as

diversas terminologias propostas para a sequência netamorfo-vuI

cano-sedimentar presente na área de Água Clara. Nesta opção fo-
ram considerados os procedimentos reco¡nendados nos códÍgos de

nomenclatura estratígráfica, especialmente aqueles contidos em

Petri et aI. (1986),

À jazida de barita de .Á.gua Clara foi estudada em

conjunto com sua sequência hospedeira, situando-se a jazida na e

volução geolõgica da referida sequência e no contexto das minera

lizações do VaLe do Ribeira.

E importante que sejam ressaftadas aqui, as ¿lifi-
cul-dades com as quais se defronta o pesquisador diante de um es

tudo geológico ob jetivand.o escl-arecer aspectos genéticos em á-

reas precambrianas, que sofreram intensos processos tectono-meta

mórficos, e que além disto, encontram-se situadas em regiões de

clima tropical úmldo, exÍbindo espessos perfis de alteração, che

gando a atingir, em alguns locais, profundidades que ultrapassam

50 m.
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À evolução tectono_metamórf fca da região contribui
para mascarar grande parte das caracterÍsticas que poderiam re_
presentar evidências diagnósticas com relação à gênese dos de
pósitos ' o intemperismo intenso agrega dificuldades na obtenção
de amostragens sistemáticas que sejam úteis. Estas amostragens
sistemáticas são efetuadas com o objetivo de obter_se dados quÍ
micos que reportem caracterÍsticas primárias, tanto da mineral-i
zação como das encaixantes.

Apesar das dificuldades apontadas anteriormente,
foi possÍvel a obtenção de caracterÍstj-cas que proporcionam
subsídios à interpretação da gênese da jazida de barita de Ãgua
Clara.

Como já mencionado anteriormente, foram obtidos da_
dos que Índicam u¡n caráter vuÌ cano-sed imentar para a sequência
hospedeira da jazida de Água cr-ara- Em sequências vu r. cano-sedi¡ren
tares são conhecidas importantes jazidas de sulfetos maciços ge
ralmente acompanhados de barita.

Foram estudadas as características genêticas que
são congruentes com dados de Água Clara, obtendo_se os
parâmetros que compõem o modelo em que a jazida de Ãgua Clara se
encaixa.

Os resultados alcançados sugerem uma gênese dentro
de modelo exalat ivo-vulcano-sedimentar. Enprega_se aquj- estes ter
mos para indicar processo com emanações de soJ_uções no fundo oce
ân j-co associadas a sequências vul_cano -sedimentare s com predomÍ_
nio de sedimentos, constituindo portanto um processo exal-ativo
submarino.
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I. 2 . 1. METODOS DOS TRÀBALHOS DE CA.I.{PO

Foram efetuadas várias missões geofógicas à região

do VaIe do Ribeira, dando-se maior ênfase ã área da jazida de ba

ríta de Água Clara no municipio de Bocaiuva do Sut, Estado do

Paraná.

Fundamentalmente, foram efetuados três tÍpos de

balhos de campo:

- Reconhecimento de depósitos minerais.

- Levantamentos geológicos regionais,

- Levantamentos geológicos de semi-detalhe e detalhe.

Nos trabalhos de reconhecimento de depósitos mine-

rais, foram efetuadas visitas a diversas jazidas e ocorrências

sÍtuadas na região do VaIe do Ribeira. Nestes trabalhos buscou-se,

principalnente, reconhecer a forma e os controles dos depósitos,

suas relações com as er¡cajxañtÆs.,, assím como, as principais ca-

racterÍsticas que estas apre sentam.

Estes dados, acómpanhados de consultas bibl-iogrãfi-

cas, permitiran agrupar os depósitos de acordo com as diversas é

pocas metalogenéticas que tiveram efeito no VaIe do Ribeira des

de o Proterozôico até o Cretáceo.

Os levantamentos geol6gicos regionais foram efetua

dos objetivando-se a determinação da compartimentação das unida

des l itoe strat igráficas definidas na região. Para este efej-to,fo
ram adotados critêrios estruturais e litológicos, em trabalhos

municiados de mapas geolõgicos, possibilitando-se reconhecer áreas

pertencentes às diferentes unidades.

tra
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Em conjl.¡nto ccm os levantament¡s geológicos de se¡n-i_detalhe

e de detalhe, realizados principarmente na área da jazida de Água cra
ra, foram efetuadas amostragens nas diversas litologias que inte
gram a sequência met amor fo -vulcano-sedimentar hospedeira da jazi
da e ao rongo do corpo de minêrio baritÍfero. Foram coletâdas a

mostras em afloramentos, galerias e testemunhos de sondagens. Fo

ram selecionadas amostras frescas, com o objetivo de realizar lâ
minas, seções polidas e análises quimicas gue retratassem as ca_

racterÍsticas primárias das rochas e ¡nineral i zações . Não obstan
te, teve-se o cuidado no sentido de não permitir que esta sele_

ção de amostras afetasse a representat ividade . procurou-se, por-
tanto, um equilíbrio entre a seleção e a sistematização na amos

tragem.

L.2.2, M-ÉTODOS DOS TRÀBALHOS DE LABORATÓRIO

As diversas litologias que int.egrarn a sequência vul
cano-sedimentar hospedeira da jazida de .Á,gua clara foram estud.a-
das em seções delgadas, mediante o emprego de microscopia de luz
transmitída. Foram também estudadas seções dergadas pertencentes
ãs mineralizações baritÍferas.

Os minerais opacos foram mefhor estudad.os em seções

polidas, mediante o emprego de microscopia de luz refletida. Fo

ram realizados estudos da peragênese d.estes mineraj-s.

As fotomicrografias , tanto das seções deJ-gadas co_

mo das seções pol-idas, foram obtidas em microscópios especiaÍs
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dotados de câmera acoplada, pertencentes ao Departamento de Geo_

logla Geral e ao Departamento de Mineralogia e petrologia do Ins
tltuto de Geociências da Universídade de São paulo.

As anáiises quírnÍcas de elementos maiores e tracos
foram realizadas mediante emprego de dÌversos métodos, dando_se

ênfase à absorção atômica, espectrometria de plasma e via úmida.

Estas análises foram efetuadas em três laboratórios especializa-
dos, GeoJ-ab-ceosof em Belo HorÍzonte, puriquima em São paulo e

Tecpar em Curitiba.

Os elementos Terras Raras foram determinados no

Geolab-Geosor mediante emprego de espectrômetro de plasma de ar
gônio com acoplamento indutivo. o citado espectrômetro enæntra-se

dotado de sistema sequencial de varredura, com capacidade para

determinação de 12 elementos Terras Raras da série dos rantanÍ-
deos. Foram efetuadas determinações dos 12 seguintes: La, Ce,Nd,

Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, yb e Lu. para algumas amostras o Tú

lio (Tn) não foi determinado, porém, este fato não afeta as in-
terpretações. Os valores obtidos foram normalizados com retação
à composição dos meteoritos cond.riticos apresentada por Evensen

et al. (1978).os val-ores de normalização de Evensen et al. (op.

cit.) são muito semelhanles aos do met.eorito.Leedey (Masuda et
a1., 1973) divídidos por 1,20, também usados com muita frequên-
cia para normalização como proposto por Sun & Hanson (l_976) e

Taylor & corton (I97jl 1(euadro 1-I) . Alguns autoïes usam os dados

do Compost.o de..Argilas Norte-Americanas - NASC,

Os valores normaÌizados, obtidos peta divisão do

teor de Terras Raras na rocha pera composição de meteoritos con

drÍticos, foram plotados en gráficos para efeÍto de comparaçães



OUADRO I-I

VALORES DE NORMÀLTZAçÃO PARA ELEMENTOS TÐRRAS RARAS

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Gd

Dy

HO

Er

Tm

Yb

Lu

0,2446

0 ,6379

0,4738

0,l-540

0,05802

0,2043

0,254L

0 ,0567

0,1660

0,0256r

0,1651

o ,02539

0,315

0,813

0 ,597

0 ,r92
0,0722

0,259

o ,325

0,0'73

0,2r3

0,030

0 ,208

0,0323

A = Composíção dos meteoritos condrÍticos,
em ppm, segundo Evensen et al . (1978).

B = Valores em ppm do condrito Leedey di-
vídidos por 1,20 (Taylor & Gorton,1977).
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com os qráficos apresentados na b j.bl.ioqraf ia especialj.zada sobre

o as sunto .

Foram efeÈuados estudos de el-ementos Terras Raras

nos diversos tipos litológicos que integram a sequência hospedej.

ra da jazida de Água Clara. Deu-se ênfase aos anfibolitos e for
mações fe¡riferas bandadas presentes na seguência. Tentou-se a

determinação dos elementos Terras Raras em amostras de barita,po
r6m, devido a limitações do méto<lo,não foi possÍvel a obtenção

da quantificação de eLementos Terras Raras nestas amostras. O aI
to teor de bário dificulta a solubilj,zação total da amostra e cau

sa interferências (informação do Laboratório Geolab-Geosol) .

os gråficos obtidos proporcionam o padrão de dis-
tribuição de elementos Terras Raras nos diversos tipos litológi-
cos, fornecendo subsídios para a interpretacão da evolução geoló

gica da sequência me tamor fo-vu l-cano- sediment ar e suas mineraliza

ções na área da jazida de Ãgua Clara.

FÕram efetuadas anáIises da composição das pi
ritas associadas à mineralização baritÍfera de Ãgua Clara, dando

-se ênfase à determinação do conteúdo em Co e Ni. Teve-se cono

objetivo determlnar a gênese destas piritas levando-se em consi-
deração os val-ores da concentração em Co, Ni, e as razões Co/Ni,

de acordo com o estabefecido na literatura especÍfica como apre

sentado no capÍtulo 7,

A composição em efementos maiores das piritas e seu

conteúdo em co e Ni fonam determinados em microssonda el-etrônica
marca Jeol , modelo JCXA-733, usando-se voltagem de aceleração de

25 Kv e corrente de fei,xe de 50 nA, nos laboratórios da companhia

Vale do Rio Doce, em Belo Horizonte.
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Foram efetuadas nove aná]ises pontuais por amostra,

sendo três em cada grão, seguindo-se a sequência borda-centro-bor

da, O tempo de contagem no pico para Fe e S foi de 10 segundos e

para Ni e co de 50 segundos. O limite teórico de detectabitidade

para Ni e Co é de 100 ppm, embora na prática tenha-se obtido valo

res Ínferiores relativamente confiáveis. O backgnound foí medido

em ambos os lados dos pÍcos das raias analitícas, sendo o tempo

de contagem para Fe e S de 5 segundos e para Ni e Co de I0 segun

dos. Os dados foram corrigidos usando-se o programa PACM que faz

correção zAF. os padrões usados nas anál- j-ses por microssonda eIe

trônica foram Marcassita (S, Fe), Cobattita (Co) e Pentlandita
(Ni).
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GEOLOGIA REGIONAL

A jazida de barita de Á,gua Clara está localizada

na compartimentação geográfica do Estado do Paraná denominada de

Primeiro Planalto ou PIanalto de Curitiba.

Este compartimento, na sua porção situada a norte

da cidade de Curitiba, apresenta sequências metamorfo-sedimenta

res e metamorfo-vulcano-sedimentares pertencentes ao Grupo Açun

gui e Grupo Setuva de idades proterozóicas, apresenta sequências

gnáissicas do Complexo Pré-Setuvae clo tnbasanrento Crista-l-ino arqueano,

apresenta corpos graníticos paleozóicos e corpos maEnát:-cos internediários a

básico-ultrabásicos de caráter alcal-ino e idades mesozóicas.

As rochas pertencentes ao Grupo Açungui foram estu

dadas inicialmente por Derby(1878)reue se refere a uma série me

tamórfica não cristalina pertencente à região do Açungui. poste-

riormente, Olivej-ra (f916,1927) redef ine com mais detalhes o que

denominou de Série Açungui.

Nas décadas de 20 a 40, vários autores efetuaram

trabalhos geológicos em sequências correlacionáveis ao Grupo

Açungui, especialmente no Estado de são paulo, destacran-

do-se Paiva (1929) , Moraes Rego (I933), Leonardos (1934)

que define a Formação lporanga e posteriormente denomina-a Sé-

rie Ribeira (Leonardos, 1941), Knecht(1935), Carvalho & pinto

(1937) , Barbosa (194r,L948) , Barbosa & Guimarães (1946) , Bastian
(1946) e Almeida (l-944), que reconhece estruturas estromatoliti-
cas do tipo conophyton definindo as coLLenías rtapeuensis. Em

muitos destes trabaLhos os autores se referem à "séri-e" São Ro-
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que, correspondente no Estado de São Paulo a parte do crupo Àçun

gui deftnido anterlormente no Estado do Paraná, como jã referido
acima, por Derby (1878) e redefinido por Oliveira (I916,1927) .

Versando sobre a geol-ogia da antiga "Série Açunguf',

atualmente Grupo Açungui, no Estado do Paraná, destacam-se na dé-

cada de 40 os trabalhos de Moraes Rego & Almeida (1946), ¡taack

(I947) , Bigarella (1948) .

Na década de 50 deu-se inicio aos trabalhos de sub

dÍvisão do Grupo Açungui ao serem definidas várias formações. Bí

garella & Salamuní (1956) definem a Formação Setuva e a Formação

Capiru da seguÍnte maneira:

",.. a leste de Río Branco do Sul, nôde ser obser

vada uma discordância ¡nuito nÍtida entre duas formações da série
ern questão". 0s autores se referem ao Grupo Açungui que antiga-
mente er.a conhecido sob a denominação de Série Açungui e dão con

tinuidade ao texto da seguinte maneira: "Ã mais antiga das refe-
rÍdas formações os autores proeõen a denoninação "Setuva" em vir-
tude da mesma t.er sido descoberta na região de lgual nome, onde

tanto os membros litológicos da formação, bem como a discordân-

cia, estão bem expostos. A formação "Setuva" constitui o núcleo

bem evidente de uma anticlinal, que se extende a partir de 3 km

a leste da localidade de Santaria em direção NE. A formação em

aprêço ê composta, em sua maior parte, por serlcita-quartz it.o e,

secundariamente, por quartzftos e filitos. Esta formação, aparen

temente, não possue depósitos de rochas cal-cáreas, Entre os com-

ponentes da mesma enconèram-se os quartzitos da Bocaina e da ser

ra de Santana. O núcleo da anticlinal apresenta-se intrudido por

granito-pórfiro, cujo contacto produ2iu, nas rochas encaixantes,
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um metamorfismo deveras acentuado, Dessa maneira, nas proxlmida_
des do gtanito, são encontrados anfibolitos, biotita-xistos e ro
chas de textura gnáissica.

Para a outra formação, mais recente, é proposto o

nome de capiru, região próxima ã discordância onde esta última
formação foi individualizada. Esta é composta, dominantemente,

por camadas de quartzítos e do.lomitos, sendo de se notar que as

ocorrências de filitos são menos frequentes na base e mais comuns

na parte superior da mesma. Dentre as unidades litoIógicas menos

comuns, da formação Capiru, podemos menc j-onar os itabiritos. É

de se salientar, como fato mais notável, a nÍtida engranzagem de

fácÍes entre guartzitos e dolomitos, na porção inferior desta

formação . "

Bigarella & Salamuni (1956) sugerem a possibitida-
de de existência de uma terceíra formação, constÍtuÍda por um pa-

cote rel-ativamente espesso composto principalmente por fil-itos e

metassiltitos acompanhados por calcários. Mas, somente em traba-
tho posterior estes mesmos autores, Bigarella & Salamuni (195g),

díferenciam este pacote da Formação Capiru e da Formação Setuva,

definindo a Formação Votuverava nos segulntes termos!

"... a Formação Votuverava se distingue da Forma-

ção Capiru na gualidade d.e suas rochas calcáreas pois, enquanto

a prímeira apresenta calcáreos com baixo teor em MgO (Bigarella,
1953), a segunda é composta dominantemente Þor dolomitos cujo
teor em MgO é eJ.evado. por outro lado, os quartzitos ocorrem em

menores possanças na Formação Votuverava, não apresenÈando a ím-
portância que assumen na Formação Capiru. Relativamente aos fili
tos rítmicos, aparentemente os que ocorrem nas duas formações
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são essencialmente semelhantes " -

',,.. A Formação Setuva é, da mesma forma, nitidamen
te <liferenciada da Formação Votuverava desde que, naquela forma

ção, não ocorrem rochas carcãreas e nem firitos rÍtmicos tipicos.
A Formação setuva é composta, dominantemente, por sericita-quartzi
to, que está geraÌmente ausente nas formações Votuverava e Capiru.
o metamorfismo regionar, gue predominou na t.ransformação dos an-
tigos sedimentos da grande geossinclinal da sêrie Açungui, mostra
graus diversos nas três formações. À mais afetada parece ter sido
a Formação Setuva, que em certos afloramentos apresenta migmatiza

ção evidente " .

Bigarella & Salamuni (1958) ao apresentarem o resumo
da estratigrafia do Grupo Açungui propuseram a seguinte disposÍ_
ção para as unid.ades, a qual, ê reproduzida no euadro 2_I.

QUADRO 2-1 COLUNA LITOESTRATT GR.ÃFI CA DE BIGARELLA & SALA.¡4UN I (1958)

"sÉRrE AçuNGUr"

(Prê -c ambr iano )

FORMÃçÃO VOTUVER.AVÀ (calcários, filitos 
,

ritmicos, quartzitos e anfibol itos )

...discordância.. I
:

FORI"rA,çÃO CAPIRU (dolomitos, f ititos rítmi i
:cos, quartzitos, itabiritos )

....,.grande discordância.,.
F ORMAçÃO SETUVA (ser icita-quartz itos , gual

tzitos, filitos, ausência de rochas

calcárias ) .

,discordância ?

COMPLEXO CRISTALTNO
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À partir desta configuração estratigráfica propos_
ta por Bigarella & Sal-amuni (op. cit.), foram desenvolvidos di_
versos trabalhos que modificaram e comprementaram a coluna estra
tigráfica do precambriano paranaense.

Afmeida(I956,1957) define a Formação ftaiacoca, em
seguida Bigarella & Sal-amuni (I959) sugerem a equivalêncÍa desta
formação com a Formação Capiru definida por BigareIla & Salamu_
ni (1956). Esta sugestão foi aceÍta peLa maioria dos autores que
trabalharam posteriormente na reg ião .

Embora Bigarella & Salamuni (I956,I95g) tenham ca
racterizado a "Formação', Setuva como uma unidade desprovida de
rochas calcárias, posteriormente foram encontrados e descritos
vários corpos titorógicos de metacarcários no âmbito da unidade
Setuva, atualmente considerada como GruÞo Setuva. À primeira re
ferência à presença desta r-itor-ogia em áreas do setuva deve_se
a Muratori (n.p.,aoud ¡4arini et al.1967) .

Dando prosseguimento aos trabal_hos d.e cunho estra
tigráfico, Marini et aI . (1967) descrevem uma nova formação per
tencente ao crupo Açungui deno¡ninando_a Á,gua Clara e posicionan
do-a sobre a Ðormação votuverava. À cor-una estratÍgrãfica adota
da por ¡4ari¡i et ðf. (qÞ. cit.) encontra-se reproduzida no euadro 2_2.

QUADRO 2-2 COLUNA ESTR.A,TI GR.Ã,FI CÀ ADOTÀDA POR MARÏNr ET A].. (1967)

3 -FoRMÀçÃo ÃcuA CLÀR.A ( Fi I ito-calcário, cal-cários eF, - metabasitos )ó -FoRMAçÃo voruv¡RÀvÀ ( Fiii¡;;;-;uarrzitos, caJ-cários, me
o -FoRMAçÃo c^prRU ( o"1"*î::l:t;i::Ë:î;":,-:Tî?Ê::.!,ì.;_Þ basitos )
õ -FoRr'""AÇÃo sErwA ( ¿;;i;;;;, guarÈzitos, quarrzo_xisrose metabasítos )

COMPLEXO CRISTALINO ( Migmatitos, xistos e ul_trabãsicas) .
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Pôsteriormente, Marini (1970) sugere que a Forma_

ção .Água CIara seja colocada em disposição Iateral com relação
às forr'.rações Capim e Votuverava. Schöl-l (1981") e pontes (1982) colocam.a forma

ção .Água Clara na base do Grupo Açungui sob a Formação Votuvera-
va que rÐr sua vez, segundo pontes (op. cit.),. estaria sob a Formação

Capiru. AtuaLmente a Formação Água C1ara ê atribuída ao crupo

SeÈuva, como por exemplo em Fritzsons Junior et al. (19g2), Cfrio

di Filho (1984).

À disposição lateral entre as fornações Votuverava

e Capiru, sugerida por petri & Suguio (1969) , Marinì (1970) e

Ebert (I97I) é sustentada por SchöIl et al. (1980).

2.I. O GRUPO SETUVÀ - ENCAIXANTE DA JAZTDA DE Á,GUA CLARA

Como foi visto anterÍormente, o Grupo Setuva foi
originalmente definido dentro da categori.a de "formação". Esta

unidade litoestratigrãfica foi descrita por BigareÌla & Salamuni

(1956) como constituinte do núcleo de un anticlinat que se tot-
nou coirhecido como anticlinal_ do Setuva, situado a norte da cida
de de Bocaiuva do Sul. Estes autores definiran a unidade Setuva

composta por sericita-guart z ito, quartzitos, fititos, anfiboJ"i-
tos, bíotita-xistos e gnaisses, Bigarella & Salamuni (op. cit.)
posicionam a "formação" Setuva na base do Grupo Açungui.

Com os trabalhos da Comissão da Carta Geológica

do Paraná foram reconhecidas áreas mais ampJ-as de exposição de

rochas atribuídas ã unidade Setuva, principaLmenÈe nos antifor-
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mes do Betara, Anta corda e Rlbeirão da Barra, alêm do antiforme
do Setuva onde foi definida. Em trabalhos mais recentes, foram

reconhecidas e descritas sequências atrll¡ufdas ao Setuva em diver
sas áreas, ampliando-se cons ideravelmente a distribuição da uni-
dade em apreço (ver Figura 2-I),

Marini (1970) sugere que a "Formação" Setuva repre

sente o embasamento do crupo Açungui e, por conseguinte não per

tença a este Grupo, alegando para justificar sua sugestão os se-

guintes motivos:

-Discordâncía angular e metamõrfica: enquanto ro-
chas da "Formação" Setuva apresentam mergulhos da ordem de 50o,

as rochas que the são sobrepostas e que pertencem ã Formação Ca

piru, exibem mergulhos da ordem de 30o; coincidindo com esta dis
cordância angular ocorre brusca mudança no grau de metamorfismo

que se reflete na existência de biotita xistos grosseiros (For-

mação Setuva) imediatamente justapostos a rochas siltosas e dolo

mitos apenas incipientemente metamorfizados (Formação Capiru) .

-A "Formação" Setuva exibe eixos de dobras mergu-

Ìhantes para SW, enguanto nas formações mais jovens (Capiru e Vo

tuverava) os eixos de dobras mergulham para NE.

-As rocÌ¡as da "Formação" Setuva apresentam um neta-

morfismo com forte deformação (com segregação de Lentes de quar-

tzo), enquanto as rochas das fornações mals jovens apresentam me

tamorfisno com deformação muito fraca (sem segregação de lentes

de quartzo).

De acordo com Sal-amuni & Bigarelta (1967) a "Forma

ção" Setuva se compunha em sua parte basal por migmatitos, augen

gnaisses, gnaisses que gradam verticalmente para xistos e quar-

tzitos. Fuck et al . (1971) se refere¡n a uma litofogia sinilar
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para a "Formacão" getuva, reíterando a disposição estratigráfi
èã .proposta por ltarinl (1970).

Ebert (1971), baseado em perfil efetuado ao longo

da estrada do Ribeira (BR-476) na área do anticlinal do Setuva,

restringe a "Formação" Setuva aos xistos e quartzttos, engloban-

do-a como parte basal do Grupo Açungui. Ebert (op, cit.) consi-
dera as rochas gnáissicas como Grupo pré-Setuva, interpretado
como parte superior do Compfexo Crj-stalino removido como lasca

tectônica.

Schðll et al. (1980), ao estudarem as sequências

que compõern o anticlinaf do Setuva, separam duas unidades lito-
estratigrá f icas . A unidade inferior denominada de Complexo pré-

Setuva, constituÍdo na base por migmatitos em parte milonitiza-
dos, granitos de anatexia e anflbolitos, sobre os quaÍs¡ seÞara-

dos por falha de empurrão, encontram-se paragnaisses com interca
Iações de quartzitos e anfibolitos. Segundo Schöll et aI. (op.

cit.), sobre este complexo, seÞarada por falha de baixo a mé-

dlo ânguIo, díspõe-se a "Formacão" Setuva, composta na ãrea, em

sua base, por mica-xistos, quartzo-mica-xistos, clorita-xistos
e guartzítos, e em seu topo por guartzitos nicáceos, ca!_æ)tistos,

mármores dolomiticos, filitos e quartzitos ferruginosos.

Embora Ebert (1971) tenha sido o primeiro autor a

denominar a unidade Setuva cono grupo, foram popp et al . (1979)

gue sugeriram formal-mente a elevação da referida unidade para a
categoria de grupo subdividindo-o em duas formações: Formação

Meia Lua constituída oelos gnaisses e Formação Betara constituÍ
da por quartzitos e mica-xistos presentes no anticlinal do Be-

tara .

Veiga e Sal-omão (1980) propuseram a criação da
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Fornação São Sebastião, ao estudarem a sequência vu lcano-sed l-men

tar da região do rio homônimo, próxirno à confluência com o rio
Ribeira no Estado do Paranå. Segundo estes autores esta forma-

ção está composta, da base para o topof por mica-xistos, quar-

tzitos, filitos grafitosos, metabasitos, clorita-xistos, caLco-

clorita.-xistos e márrnores calcÍticos. No topo desta sequêncla

encontra-se encaixada a jazida estratiforme de fluorita de Sete

Barras.

Piekarz (1981) define a sequência Perau como uma

unidade l itoestratigráfica inforrnal.que apresenta sua seção tlpo
na área da ¡nína do Perau. Esta sequência está composta por guar

tzitos, mármores, mica-Xistos, anfibolitos, metavulcânicas fé1si
cas e metatufos. Piekarz (op. cit.) correlaciona a Formacão São

Sebastião com a sequência Perau definida em seu trabalho, inse-

rindo todo o conjunÈo na base do Grupo Açungu1.

Fritzsons JunÍor et al. (l-982) definem a Formação

Perau correspondente à sequêncÍa Perau colocando-a como base d.o

Grupo Setuva sob a Formação Á.gua Clara que estes autores retl-
ram do crupo Açungul . Fritzsons Junior et al. (op. cit.) refe-
rem-se à presença de pelo menos duas fases de dobramentos afe-

tando as rochas da Formação Perau, constituÍda por quartzitos,

metacarbonatos, xistos, metabasitos e formações ferrÍferas.

Schöll et aI. (1982) apresentam uma revisão críti
ca da grande complexÍdade de-.difete!ìtes ,de.f,:inì-ções,.€ -at¡c.j.buições .

referentes às unidades que integram os Grupos Setuva e Açungui.

Naquela publicação, os autores apresentam unn quadro resumo da

evolução dos trabathos sobre as unidades l itoestratigráficas do

precambriano tlo Estado do Paraná. No euadro 2-3 apresenta-se un es
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quema elaborado a partir daquele apresentado por SchöIl et aI .

(1982) , modificado, atualizado e com a proposta do presente es-
tudo. São assinalados neste quadro as unidades equivalentes ou

corre Iacionáve i s , pelo menos em parte, à rormação perau, hospe

deira da jazida de barita de .Água Clara.

Àndrade e Sil-va (1984) coloca que o controLe lito
estratigráfico da jazida de barita de .Água C1ara estã represen-

tado pelo crupo Setuva e que o nÍvel estratigráfico da jazida e

quÍvale ã sequência Perau de Piekarz (1981) que é correlacloná-

vel- à Formação São Sebastião de Veiga & Salomão (1980) . Sugere

também que deve ser respeitada a denominação de Grupo Setuva e

que as definições de formações deste grupo deveriam seguir por

uma questão de antecedência o trabalho de Popp et aI. (1979) no

qual haviam sido propostas as formações Meia Lua e Betara. Não

obstante, no presente trabalho adota-se a denominação de Forma-

ção Perau defínida por Fritzsons Junior et al. (1982) . A denomi

nação de Formação Perau foi mais aceita e incorporada gue For-

mação São Sebastião ou Forinação Betara em diversos trabalhos da

região como em Chiodi rilho (l-984), Campanha et al. (1986) ,

Steln et at. (1986). A Formação Perau pertencenÈe ao crupo Setu

va representa o controle litoestratigráfico da jazida de barita
de Água Clara.

Para Popp et al . (1979) os gnaisses integrarÍam a

base do Grupo Setuva, enquanto gue em Fritzsons ,funior et aI.
(op. cit.) estas rochas pertenceriam ao Complexo Pré Setuva,

Em ,fICA (1984) é apresentada uma coluna estratigrå
fica onde constam, da base para o topo, o Grupo Setuva, Formação

Açungui I, Formação Açungui ff e Formação Açungui III. Como cru
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po Setuva a obra de JICA (1984) considera apenas os gnaisses e,

como Formação Açungui I estão incluÍdas as sequências que no pre

sente estudo são consideradas como integrantes da Formação Perau

do Grupo Setuva. Apenas as formações Açungui fI e Açungui III
correspondem a sequências que considera-se aqui como pertencen-

tes ao crupo .Açungui, principalmente pertencentes ã Formação Vo

tuverava- Existem algumas áreas que em JICA (op;cit.) são atrf-
buÍdas à Formação Açungui III e tradic ionalmente à Formação Votu

verava, como na área próxima ã mina da Barrinha, mas, provavel-

mente pertençan ao Grupo Setuva, fato que poderá vÍr a ser con-

firmado com maÍores estudos de cunho regional, que no entanÈo fo
gem aos objetivos do presente trabalho.

Hasui et aI. (1984â) assinafarn que nas áreas onde

af .Ioram rochas do Setuva, não haveria condições para definição
de unidades 1ítoestÏatigráficas com status de grupo ou formação

devido ao forte evento tectônico que afetou estas rochas, impe-

dindo a preservação de feições primárias e provocand.o alterações

das ordenações e relações oríginaÍs entre os diferentes corpos

Iitológicos. Hasui et al. (op. cit.) propõem a denominação de

Complexo Setuva para o conjunto de rochas consideradas por outros

autores sob a denominação de Grupo Setuva, Formação Setuvarbase

da Formação Votuverava, as quais apresentariam evidências de ci-
zalhamento dúctil.

Não obstante, considerando que se trata de um con-

junto meta-vu l-cano-sedimentar bem caracterizado em diversas colu

nas litoestratigráficas, considerando que várias destas colunas

são corre l-acionáve is como por exemplo as colunas da mina do pe-

rau e da mina de Água Clara distando 12 Km entre si (Figura 2-2),
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FIGURA 2-2'
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considerando a possibilidade de reconhecimento de pelo menos uma

xistosidade a mais que nas sequências do crupo Açungui (cizalhamen

to dúctil- de baixo ângulo de Soares, 1988) , adota-se o termo cru

po Setuva para esta unidade litoestratigráfica a qual encontra-

-se representada na área da jazida de Água Clara pela Formação

Perau.

No Grupo Setuva, em vista dos conhecimentos atuais,

podem ser delimitadas duas formações: Formação Perau e Formação

Água Clara.

A Formação Perau é a que nos interessa mais direta
mente por ser portadora do depósito de Ãgua Clara que constitui
o tema fundamental- do presente estudo. Esta formação está compos

ta por sequências de caráter vulcano- sedimentar metamorfizadas

no grau fraco atingindo até a zona da biotita,/almandino. Apresen

ta as seguíntes l-itologias principais: quart zo-muscovita-biotita

xistos, anfibót io -xi stos, mus covita-grafita-xistos , quartzitos,

metacherts, calco-xistos, mármore cal-cÍtico, mârmore dolomÍtÍco,

carbonato -quartzo-mus covita-xÍ stos (encaixantes do depósito de

barlta de Água Clara) , orto-an fibo lito s e filitos.

As formações Perau e Á,gua Clara exibem afloramen-

tos em áreas diferentes (ver Figura 2-1), havendo diferenças fa-
ciológicas entre el-as e distinta disposição paleo -geográfica. Não

havería um empilhamento direto destas formações e sim disposí-

ções,, pelo menos em partes, .IaLerais, como suger jdo,. -por Sgares

(re87 ) .

A coluna l- itoe strati grâfica genérica para a região

estudada no Estado do Paraná., .está esquematizada no Ouadro 2-4.
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QUADRO 2-4 COLUNA LI TOESTRATI GRÃFICA DA RðGIÃO ESTUDADA NO

ESTADO DO PARANÁ

- GRUPO AçUNGUT: FORMÀçÃO VOTUVERÀVA,/FORMÀçÃO CAPIRU (PROTERO

ZöICO SUPERIOR)

- GRUPO SETUVA: FORMÂçÃO ÁGUA CLARÀ,/ FORMAçÃO PER.AU (PROTE

ROZÓICO MÍDIO)

- COMPLEXO GN.AISSICO PRÉ-SETUVA (PROTEROZÓICO INFERIOR)

- COMPLEXO GNÁISSICO MIGMATÍTICO (AROUEANO)

2.2. CONTEXTO GEOTECTÔNICO E GEOCRONOLÓGICO

Do ponto de vista tectônico, a região em que se

insere o crupo Setuva pertence ao embasamento da Plataforma Sul-

Americana. A citada pJ-ataforma foi aet6iaa origd-nalmente sob a

denominação de Plataforma BrasileÍra (AlmeÍda , 19671:"... defini
mos como Pl-ataforma Brasileira uma antiga ortoplataforma de lon-
ga duração, constituída a partir da consolidação que sobreveio

ao ciclo tecto-orogênico Baícaliano, no início do Neogêíco. O

território brasÌteiro acha-se todo compreendido nessa grande or

toplataforma, que se estende além de nossas fronbeiras para cons

tituir quase toda a ãrea extra-Andina da Am6rica do Sul", Posle

riormente, Atmeida (I971) propõe o nome de pJ.ataforma Sul-Ameri-

cana para esta grande entidade tectônica dentro da qual o Brasil

apresenta todo o seu terrító.r.io., .mas ..q-ue se . e.s.tenAe....¡ro-r. .vãri.os

outros países da A¡nérica do Sut.
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Não obstante,alguns autores preferem continuar u-

sando a denorninação original de Plataforma Brasileira como Cor-

dani eL aI. (1984).

Diversas sub-unidades tectônicas de díferentes

grandezas, foram definidas para a região em que se encontra o

Grupo Setuva, hospedeiro da jazida baritifera de Água Clara. Ha

sui et al. (1975) propõem o sistema de dobramentos ApiaÍ para re-
presentar as sequências de ectinitos sítuadas na porção NVI do

segmento meridional da faixa de dobramentos Ríbeira. O sistema

de dobramentos þiaí apresenta-se prìncipalnrente constituído pefos gE upos A

Çm9ui, São Roque e Setuva na região do Vafe do Ribeira, nos Esta-

dos do Paraná e São Paulo,

A faixa de dobramentos Ribeira de Hasui et a1 .

(19751 , corresponde ao sistema Atlântico de Ferreira (1972) e à

região de dobramentos Sudeste de Almeida et al-. (1976).

Almeida et al-. (1977) define a provÍncia tectônica

Mantiqueira que constitui o embasamento precambriano da platafor

ma Su.I-Àmericana na região da costa Atlântica desde o sul do Es

Èado da Bahia até o Uruguai. Almeida & Hasui (1984) aprofunda-

ram a caracterização da província tectônÍca Mantiqueira.

Schobbenhaus & Campos (1984) adotam a termÍnologia

região de dobramentos sudeste de Almeida et af. (1976) , assina-

lando que essa região representa um cinturão de mobilidade tec-

tônica brasilj-ana, com sequências policÍclicas complexas, que

envolve tanto unidades supracrustais do Proterozóico Superior

quanto unidades mais antigas.

Dj-versos trabalhos foram divulgados versando sobre

modelos de evolução tectônica da região em apreço e suas ramifi-
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cações, inclusive na África.

Os cinturões Damara e Gariep do Proterozóico Supe

rior - Paleozóico Inferior da NamÍbia e Ãfrica do Sul apresen-

tam uma evolução conjunta com o cinturão Ribeira no Brasil e

Uruguai, integrando o orógeno Damara-Ribeira que se desenvolve

durante os ciclos contemporâneos Pan-Africano e Brasitiano (Po-

rada,f979). segundo Porada (op. cit.) a orogênese Damara-Ribei-

ra é interpretada em termos de col-isão continental , como evolu-

ção de um sistema orogên ico -aulacogênlco similar ao Coronation-

Athapusco\^r do Canadá descrÍto por Hoffman (1973). Porada (1979)

descreve um sistema de riftea¡nento continental- com três braços

onde se processam separação continental, abertura de oceano e

formação de margens contínentais ao longo de dois dos braços,

com o terceiro evofuindo segundo um aulacógeno como descrito por

Martin & Porada (L97'7) .

Chiodi Filho (1984) em trabafho sobre o Precambri

ano da região do Vale do Ribeira propõe um mod.elo tectônico ba-

seado na evolução de um aulacógeno.

Tassinari (1988) ao pesquisar a evolução do Precam

briano no sudeste do Estado de São Paulo, realizou cáIculos esti
mativos da proporção em volume de geração de rochas que integram

a crosta continental desta área. Os cálculos de Tassinari (op.

cit.) baseiam-se em dados isotópicos de Sr e Pb, na distribuição
de ídades das rochas da região e na transecta da área. Os dados

obtidos pefo autor citado indicam as seguíntes porcentagens de

geração de rochas distribuÍdas nos diferentes perÍodos e ciclos:

- Arqueano até 3,0 b.a. 3?

- Arqueano Tardio - Proterozóico Inferior 7*
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CicLo TransanazônÍco 88

Proterozóico Médio no perÍodo 1500-1300 M.a. 30t

FinaL do Proterozól-co Médio 8E

Proterozóico Superior 42?.

Os dados apresentados acima indicam gue no Prote-

rozóico MédÍo e Superlor foram gerados 80t das rochas que inte-
gram a crosta precambriana da região sudeste do Estado de São

Paulo.

Devido a suas caracterÍsticas semelhantes, a re

gião nordeste do Estado do Paraná deve apresentar resultados si
milares àqueles apresentados pela regÍão do sudeste de São Pau-

10, frente a um estudo dessa natureza.

É importante ressaftar que não se trata de acres-

ção continental e sim de vofume de rochas geradas, ou seja, a-

cresção mais retrabalhamento, Na acresção considera-se apenas o

material mantético incorporado à crosta. Os cálculos apresenta-

dos por Tassinari (1988) referem-se ao conjunto d.e rochas gera-

das, incluindo-se as retrabalhadas.

Tassinari (op. cit.) no seu estudo sobre o Precam

briano do sudeste do Estado de São Paulo propõe uma evolução

tectônÍca em que no final do Proterozóico Inferíor, em torno de

1800 M.4., ter-se-Ía gerado bacia do t'ípo back allc distensiva.

Entre 1400 e l-200 M.a. as sequências vufcano -sedimentares depo-

sitadas nesta bacia sofreríam movimento compressivo e metamorfis

mo. Entre tl-00 e 800 M.a. havería collsão continental- a oeste e

distenção a feste, Finalnente entre 750 e 550 M.a. ter-se- ia co

lisão continental- com subducção do tipo A com encurtamento crus
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taI generalizado no ciclo Brasi.liano,

Soares (1987) propõe que a seguência Setuva tenha

se formado numa bacia de retro-arco ativa durante o segmento su

perior do Proterozóico Médio.

Soares (1988) ao prossegu.ir os estudos do escudo do les

te do Estado do Paraná, propõe model-o tectônico evol-utivo no

contexto da margem conÈinental , com col-isão arcò-contj,nente no

Proterozóico Médio e, cont inente -arco-continente no proterozói-

co Superior. Soares (op.cit.) admite que deformações intensas

com encurtamento superior a 50? e metamorfismo regional só ocor

rem com consumo titosférico de material oceãnico em zona de sub

ducção e que sequências com dobramento isoclinaf, cavalgamento

e transposição, são afóctones em relação a seu embasamento siáli
co atuaf. O autor cÍtado admite também gue as margens de blocos

litosféricos continentais mais estiradas apresentam menor flutu
abilidade e tendem a subd.uctar-se nas colisões, desestabilizan-

do e ativando termal (fusão, metamorfismo) e mecanicamente (ciza

thamento, ruptura) a margem cavalgante. Por consegulnte, ocorrøn

soerguimento, metamorfismo, migmatização, magmatismo granÍtico,
rifteamento e rejuvenescirrento isotõpico como explicado por De-

wey (1980) e Murrel- (1986).

Soares (1988) assinala que as faixas consideradas

brasilianas são policÍclicas, apresentando um nega-ciclo meso-

proterozóico com amplos registros de sedimentação e vulcanismo

oceânÍco na fase intermediária (correspondente ao Grupo Setuva) ,

um mega-ciclo neo-proterozóico com ampJ-o registro marÍnho de mar

gem continent.al estirada (correspondente ao Grupo Açungui) com

orogênese no final e,por úItimo, um rifteamento pós-orogênico no
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inÍcio do Fanerozóico (520 M,a,).

Do ponto de vista te ctono-sed iment ar Soares (op,

cit.) inclui o crupo Setuva em sua parte basal , ou seja, Forna-

ção Perau, em ambiente marinho profundo pelo fato de apresenta-

rem sequências turbidÍticas, cácio- ferro-mangane s í feras e vulcâ

nicas básícas submarinas.

Ao serem efetuados estudos sobre o cinturão Dama-

ra, que representa a continuação da região de dobramentos Sudes

te no Continente Afrj-cano, foram propostos modelos Èectônicos

tanto fixistas quanto mobilistas. Martin & Porada (1977) como

visto anteriormente propõern evolução tectônica aulacogênlca,

Kröner (1982) mediante delaminação da litosfera sub-crustal e

Barnes & Sawyer (1980) apresentam modelo tectônico envolvendo a

bertura e fechamento de bacias marinhas com subducção de cros-

ta oceânica.

Barnes & Sawyer (1980) baseÍam seu modelo em três
caracterÍsticas principais apresentadas pelo cinturão Damara:

- Complexo padrão estrutural- assÍmétrico das zonas l-ineares

com encurtamento superior a 803.

- Marcado padrão assimétrico de metamorfismo, con intrusões

graníticas na zona de metamorfismo de grau mais elevado.

- Evolução das rochas Ígneas: aLcal inas -oceânicas-calcoaLcal i
nas .

Como pode-se deduzÍr das considerações efetuadas

acima, é bastante complexo o e stabel-e cimento de modeÌos tectôní
cos que expliquem a evolução da região precambrj-ana em que se en

contra o crupo Setuva e por conseguinte a jazida de Água Clara.

No decorrer da presente pesquisa foi possíve1 adi
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cionar-se rnais um dado que servirá de subsidio no aprÍmoramento

dos modelos tectônicos para a reglão, Trata-se da determinação

de caráter orto-derivado e calco-alcalino de anfibolitos da For

mação Perau. Na Figura 2-3 apresenta-se diagrama AFM com dados

destes anfibolitos ocupando o campo da suite calco-alca l" ina. No

Quadro 2-5 constam os dados de anáfises quimicas dos orto-anfibo_

Iítos que serviram de base para a plotagem dos pontos no diagra
ma AFM. O caráter orto-derivado destes anfibolitos será discuti
do no CapítuLo 5.

Não obstante o Ìntenso tectonísmo que afetou a re
gião, a área da jazida de barita de Água Clara apresenta conser-

vação de estruturas primárias, sugerindo que esteja em uma esca-

ma estrutural preservada. Devido a este fato, foi possÍvel reco

nhecer caracterÍstícas primárias capazes de conduzir a uma inter
pretação genética do depósito baritÍfero,

A idade do Grupo Setuva representa uma questão ain
da polêmica, devido, principalmente, à escassez de dados radiomé

tricos de suas rochas e mineralizações.

Batol-l-a Jr et al-. (I98f) consideram que a determi-
nação isotópica de I4OO t 150 M.a. (BatoIIa Jr et aI .,Igl:.) em

paragnaisses, que os autores atribuem ao Grupo Setuva, estaria
indicando um retro-metamorfismo durante o proterozóico Médio e

gue os gnaisses teriam se formado no Proterozóico Inferior. po-

rém os próprios autores ressal-tam a possibilidade destes gnaJ-s

ses não pertencerem ao Grupo Setuva e sim a unidade mais antíga.

No mapa do Brasil escala l:2 500 000 a unidade Se

tuva é posicionada no Protero26ico Inferior, l]orém, em caráter

tentativo como afirma Hasui et a.I . (1984 b).



FIGURA 2-3i
DIAGRAMA AFM DE ORÎO -ANFIBOLITOS DA FORMAçÃO PERAU

A:Kao+No2O
F:F.O+OrgFc?O!
M:Mro
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QUADRO 2-5

coMposrçÃo oufMrcA DE oRro-ANFrBol,rros DA FoRlu\çÃo PÐRAU EM

ELEMENTOS DO DIAGR.A,MÂ AFM.

FeO Fe2O3 Mgo K2o Na2O

A¡-28b

AL-32a

AL-32b

AL-3 4b

Ar-36b

Ar-45b

AI-5 7

AL_6 3

ASM-8

6,0'l

8, 16

9,08

5,80

6, Ì0

5,70

10,04

8,96

6 ,63

2,16

4 ,57

5,40

3,I0

1, 90

3, 80

I,80

3,00

2,23

I3,13

6,63

10,00

L2,80

l_f,50

6,30

9,67

10,84

r3,54

0,08

0,l-3

0,07

0,04

0 ,04

0,05

0 ,I4

0 ,l-1

0 ,07

0,75

2,25

r,96

0, t9

0,5'7

3,60

2,56

1,61

0 ,23

(*)
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Na sequência Turvo-Cajati (CPRM,I981) correlacioná

vel com o Grupo Setuva, foram efetuadas determinações X/ar por

Cordani & Bíttencourt (1967) fornecendo idade de 1380 i 45 M.a..

O Grupo Setuva apresenta idades isotópicas situa-
das entre 1400 e lI00 M.a. (Chiodi Filho, 1984),

Soares (1988) reune o crupo Setuva.em um único com

plexo em conjunto com o Grupo Araxá e o Grupo Serra do Itaberaba
(Juliani et aI ., 1986) o qual corresponde a embasamento do Gru

po São Rogue, Estas unidades são correlatas e int.egram um comple

xo por reunÍrem várias caracterÍsticas em comum. Segundo Soares

(op. cit.) o referido complexo está formado por protolitos de o

rigem rnarinha profunda, com sequências turbidíticas e cál_cio-fer

ro-mangane s í feras , vulcânÍcas básicas, indicadoras de bacias oce

ânicas.

O embasamento do Grupo São Rogue, correspondente ao

Grupo Serra do Itaberaba correlacionável com o crupo Setuva,apre

senta metamorfismo datado em 12OO t IOO ¡.t.u. segundo Tassinari

et af. (1985). As seguências inferiores do Grupo São Roque apre-

sentam registro de vulcanismo riodacÍtico, o qual foi datado pg

Ìo método v/Pb em zircões e Rb/Sr rocha totaf, fornecendo idade

de l-800 It{.a. (Van Schmus et af., 1986) . Este vulcanismo segundo

Soares (1988) indica o rifteamenÈo formador das bac j-as oceânicas.

No trabalho do JICA (1984) consta o resul-tado das

determinações isotópicas de Pb,/Pb em galenas do depósito do pe-

rau gue é corre l-acionáve f estrat igraf icamente com o depósito de

Água C1ara como visto anteríormente. Estas determinações repre-
sentam ldades de l-420 e ]380 M.a..



?o

Do exposto anterlormente, pode-se deduzir que o

crupo Setuva, hospedeiro da jazida de barita de Água Cfara teve

seu desenvolvfnento durante o Me so -Proterozólco e que a citada
jazlda formou-se provaveJ-mente há aproximadamente I400 M.a..
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3. À REGIÃO DO VALE DO RIBEIRÃ E SUAS MINERÀLIZAçõES

A região denoml-nada VäIe do Ríbeira apresenta uma

vasta extensão ocupada pela bacia do rio homônimo, situada no

l"este do Estado do Paraná a norte de Curitiba e na região sudes-

te do Estado de São paulo.

À região do VaIe do Ribeira exfbe depósitos de pb,

Zn, Cv, Ag, Au, F e Ba associados ãs sequências do proterozõico

tanto médio como superior. Alguns autores atribuem a estas se-

quências idades mais antigas como visto anteriormente, Há depósi

tos de barita assocíados a granitos do ciclo Brasiliano. Ocorrem

depósitos de cassÍterita em graisens e de scheel-ita e wollastoni
ta em escarnitos que se associam a granitos deste ciclo. Devem

ser mencionadas também as mineral-izações de p, F, Ba e TR associ

adas às rochas do magmatismo alcalino do Cretáceo. Este úttimo

magmatismo atinge a área como parte integrante da reativação

Vleal-deniana de Almeida (I966, 1967) que corresponde ao evento

Sul-Atlantiano de Schobbenhaus & Campos (f984). Êste evento, Ça-

racterizad.o como um processo tectono -magmáti co de caráter conspÍ

cuo, afeta durante o Meso-Cenoz'ico a plataforma Sul-AÌnericana

defÍnida po Àlmeida (1966) co¡no plataforma Brasileira e que rece

beu a denominação de plataforma Sul-Americana em Almeida (1971).

Dentre os depósitos associados às sequêncÌas pro-

terozóicas da região do VaLe do Ribeira, destâcam-se os segui¡tes:

- Perau: Pb, Ag, (Au) , Cu, (Zn) , (Ba).

- Canoas: Pb, Zn, (Ag) , (Au) , (Cu), (Ba).

- Barrinha: Pb, Ag, (Au) .
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- Panelas: Pb, À9, (Zn) , (Au).

- Rocha: Pb, Ag, (Zn), (Au) .

- Pagueíro: Pb, Ag, (Znl , (Àu) .

- FurnasÌ Pb, Zn, Aq, (Au) .

- Lageado: Pb, Zn, Ag, (Au) .

- Sete Barras: F.

- Volta Grande: F,

- Saltinho: F.

- Tigre: Ba.

- Água Clara: (Pb) , (Znl , (aS) , (Cu) , Ba.

Associados aos granitos do ciclo Brasiliano desta-

cam-se os seguintes depósitos:

- Ribeirão João Gordo: Ba.

- Rio Putunã: Sn.

- Gorutuva: W.

Associados ao magmatismo alcalino mesozõico desta

cam-se os seguintes depósÍtos:

- Jacupiranqa: P. 
I

- Mato Preto: F,

- Barra do Ïtapirapuã: F, TR 
:

As jazidas sulfetadas de chumbo do Vale do Ribeira I

apresentam' prata e ouro que são obtidos como sub-produtos : nos 
'processos de beneficiamento e metalurgia operados pela pl-umbum

S.A. IndústrÍa Brasíleira de Mineração, em Adrianópolis Esëado

do Paraná. Cassedanne (1971) assevera que as mineralizações de

ga.lena do VaIe do Ribeira apresentam enriquecimento em prata no

sentido SE e S, com um golfo excepc ionalmente rico, nas curvas

de isoteores de prata, com direção NV,I,/SE, na altura do depósito
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de Lageado. Barbour et al. (1988) caracterÌzam os nívels Perau e

Panel-as sugeridos por Fleischer (1976) e determlnam gue o nlvel-

Perau apresenta teores mais elevados em Ag que o nÍve1 Panelas

situado a NW do primeiro, porém, dentro da faÌxa (nÍvel) Panelas,

Barbour et al . (op. cit.) aferirarn uma tendência de crescimento

do teor de Ag no sentido NW. Barbour et al , (op. cit.) assinalam

que em grande parte das jazidas do Vafe do Ríbeira, observa-se

uma correlação positiva entre Ag e Pb, qualificando a galena co-

mo principal portador da prata. Segundo Cassedanne (op. cÍt.) o

ouro nas galenas encontra-se sempre em quantidade desprezÍvel.

É possivel caracterizar dois tipos de jazidas sul
fetadas de chumbo na região do VaIe do Ribeira:

- Jazídas típo Perau.

- Jazidas tipo Rocha.

Os jazimentos típo Pe.rau apresentam mineralização

sulfetada, estratiforme, singenética, associada a sequêncÍa vu1-

cano-sed. j.mentar. A mi-neralogia fundamental- está dada por galena

(em parte argentÍfera) , pirita, calcopirita e barita. A esfal-e-

rita é em geral escassa. O zoneamento vertical na estratigrafia da

base para o topo, segue o padrão Cu - Pb - Ba. Os .jazÌmentos ti
po Perau encontram-se encaixados nas sequências metamorfo-vulca

no-sedimentares da Formação Perau do Grupo Setuva.

Dentro do tipo Perau se enquadrariam, além da jazi

da que fornece nome ao tipo, a jazida d.e canoas e a de Água Cla-

ra, encaÍxadas em rochas da Formação Perau do Grupo Setuva.

O tipo Perau apresenta caracteristicas com seme

lhanças relativas ao tipo Kuroko, porém no aspecto regÍonaI a

sequência vulcano-sedimentar apresenta vulcanismo. de tendência
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ma.is båsica,

Os jazlmentos tipo Rocha apresentam mineralização

filoleana, tanto concordante como discordante, exibindo um con-

trole faciológico de caráter carbonático. Dentro da tipologia
internacional, poderiam ser atribuÍdos ao tipo t"lississippi
Valley. Não obstante, Barbour et aI , (1988) descartam esta pos-

sibÍtidade baseados na relação cl/Pb+zn/Ag. 103 que estas jazí-

das apresentam,

O tipo Rocha estaria representado peJ-as jazidas

do Rocha, Panelas, Paqueiro, Barrinha, Furnas e Lageado, além

de outros depósitos menores. As jazidas do tipo Rocha encontram

-se encaixadas nas sequências sedimentares da Formação Votuvera

va do crupo Açungui, principalmente em seus nÍveis de mármores

calcíticos escuros.

O agrupanento das jazidas do Vale do Ribeira nos

tipos Perau e Rocha é concordante, em linhas gerais, com a prg

posta de Barbour et aI. (1988) que reúnem estas jazidas em dois

grupos gu.e os autores denominam de nÍveis nineralizados alo pe-

rau e de Panelas.

Os depósitos de fluorita do Vale do Rlbelra foram

classificados por Dardenne (1985) em dois tipos:

- Típo estratiforme Sete Barras.

- Tipo carbonatito Mato Preto.

Para o tipo estratiforme Sete Barras, Dardenne

(op. cit.) propõe um modeLo genético com soluções míneralizantes
prcvocando a subst.ituição dos cal-cários por fluorita e sÍIica. pa

ra este mesmo tipo Sete Bamas, Veiga et aI . (1980) e Lopes et
af. (1980) propõem gênese sedimentar-diagenét ica.
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Os depósÍtos de fluorita de Saltinho e Vo1ta cran-
de pertencem ao tipo estratiforme Sete Barras de Dardenne (1985) .

Em trabalhos anteriores Silva et al. (1981) e Bíondi & FeÌipe
(1984) haviam sugerido gue a gênese da jazÍda de Volta Grande o

correra por hidrotermal is¡no associado ao magmatismo alcalino me-

sozóico. Porém, a presença de enclaves e xenóIitos com fluorita
no granito Três Córregos, assl-m como a recristalização deste mi

neral no contato dos granÌtos intrusivos e o truncamento da mine

ralização pelos diques alasquíticos, representam argumentos para

caracterizar uma gênese no Proterozóico para â mineïal ização (Dar

denne op. cit,). Estes granitos apresentam idades isotópicas brasi
lianas de acordo com Cordani (I974).

Os depõsitos de fluorita de Mato preto e Barra do

ftapirapuã represenÈam o tipo carbonatito Mato preto e segundo

Dardenne (1985) estes depósitos, pelas suas caract,er Í sticas geo-

Iógicas e geoquÍmicas, encaixam-se no modelo clássico dos depõsi

tos de fluorita associados a carbonatitos, desenvolvidos em está
gio tardio da diferenciação magmática alcalina.

Por sua vez, as jazidas de barita do Vale do Ribei

ra, serão enfocadas no item especÍfico para este assunto, apre-

sentado mais adiante (ver Ítem 3.2).

3 . 1 . ÉPocAs MET.AToGENÉTICAS DA REGIÃo Do V.êl,E Do RTBETRÃ

a região do VaIe do RibeÍra apresenta uma evolução

¡narcada por diversas épocas metalogenétícas.
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.Ao efetuar-se uma anál-íse do conjunto de depósl_
tos existentes na região do Vale do Ribeira, é possÍvel detêrmi
nar a presença de pelo menos quatro importantes épocas metaloge
nêt icas :

- Epoca metalogenética do Cretáceo.

- Época metalogenética associada ã granitogênese

BrasÍ I iana

- Época metalogenética associada ã sedimentação

e hidatogênese do proterozóico Superior.

- Êpoca metalogenêtica associada ã sequência vul-
cano-sedimentar do Grupo Setuva no proteroz'ico

Mêdio.

À continuação serão analisadas de forma resumida

cada uma destas épocas metalogenéticas, nominando as principais
jazidas minerais a el-as assignadas, iniciando-se pela época ge_

radora do depósito de Água C.lara,

3.1.1. ÉpocA METALOGENÉTrcA ASSoCTADA À suguÊNcra vulcÄNo-sEDr

MENTAR DO GRUPO SETUVA NO PROTEROZÓTCO UÉUTO

O Proterozólco ¡4édio na região do Vale do Ribeira
no EsÈado do Paraná está representado pelo crupo Setuva, Este
grupo está conposto por uma ampla faixa alongada na direção wE-

sw, constituida por sequências vulcano-sedimentare s metamorfÍza

das no grau fraco, como foi visto no capÍtulo correspondente à

geoJ-ogia regional .
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Por suas caracterÍsticas geológicas o crupo Setuva

apresenta um forte potencial metalogenético. Sua evolução caracte

riza uma época metalogenética durante a qual foram gerados depõ-

sitos de cobre, chumbo, zinco, prata, ouro, fluor e bário. Ðstes

depósitos são estratiformes e apresentam caracterÍsticas do gru-

po exalativo-sed imentar da famíIia de depósitos de sulfetos maci

ços de metais base na classificação de Hutchinson (1989).

A jazlda de Pb, Ag, (Àu), Cu, (Zn) , e(Ba) do Perau

e a jazida de barita de Água C1ara que apresenta também mlnerali

zações de Pb-Zn-Cu, constÍtuem as principais representantes da

época metalogenétÌca em epÍgrafe.

Podem ser atribuidas a esta época metalogenética

do Proterozóico Médio, a jazida de Pb-zn de canoas e a de fluori

ta de Sete Barras. Estas jazidas de caráter estratiforme, encon-

tram-se encaixadas em sequências vulcano -sedimentare s correfacÍo

náveis à Formação Perau do Grupo Setuva. As condições sinsedimen

tares da jazida de Sete Barras foram apresentadas em diversos tra

balhos, dentre eles Lopes et al. (1980), Veiga et a1 . (1980) e

Fagundes et aI. (1984 ) .

3.r.2. ÉpocA METALocENÉTrcA AssocrADA Ã SEDTMENTAÇÃo E HTDAToGÊ

NESE DO PROTEROZOICO SUPERIOR

Na época metalogenética do' Próterozói-co' -supêrior,

foram formados os depósitos de chumbo, prata, ouro, hospedados

nas sequências carbonáticas do crupo Açungui. Em geral são depó
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sitos ffloneanos, porêm, quase sempre respeitam determinados ho

rizontes e strat ig ráficos , Tratando-se, portanto, de depósitos

stratabound no âmbito da Formação Votuverava.

os filões, em geral , apresentam orientações NS a

Nl\¡ controladas por falhas antitéticas que integram o sistema de

falhamento da Lancinha, como no caso da jazida do Rocha.

Nesta época metalogenética, a mineralização mais

abundante gerou os seguintes depõsitos de Pb-zn-Ag- (Au) :

- Rocha

- D à ñ,le íro!q\av

- BarrÍnha

- Pane las

- Lageado

- Furnas

Estes depósitos resul-tam, provavelmente, da remobi

lização e deposição por soJ-uções hidatogênicas durante o metamor

fismo de material singenêtico cuja distribuição primãria poderia

ter sido control-ada pelo ambiente de sedimentação como já sugeri

do por Bettencourt et aL. (1976).

3.1,3. ÉPOCA METAIOGENÉTICA ASSOCTADA Ã GR.ANTTOGENESE BR.ASILIANA

A granitogênese brasil-iana representa um importante

evento magnático, respon.sávêf por illiersos stseks'é',bätõ,tritos.da,

região do VaIe do Ribeira,

Não obstante, de acordo com o nfvel de informação
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geolôgica até agora obtido, a época metalogenética associada a

este evento não tem se revelado muito proflcua. Entretanto, esta

situação poderá sofrer modificações à medida que se intensifi-

quem os trabal-hos de pesquisa voltados para este assunto.

Pertencentes à época metalogenêtica associada à

granitogênese brasillana, podem ser citadas as mineral-izações de

cassiterita ligadas a greisens, exemplificadas pe.las encontra-

das em Paraiso e Cantagalo, na área do rio Putunã, no Estado do

Paraná; as mlneralizações de scheeli¿a e vrollastonita em escarni

tos associados ao cranito ltaoca, situadas próximas ã cidade de

Itaoca, Estado de São Paulo; assim como, algumas mineralizações

baritíferas, tipo Ribeirão João Gordo, associadas ao complexo gra

nÍtico Três Córregos, no município de Cerro Azul, Paraná.

os corpos graníticos responsáveís pela geração da

época metalogenética em pauta, foram datados em diversos traba-

thos, Cordani (1974), ao estudar estas datações junto com as efe

tuadas nas encaixantes, sugêre as seguintes fases da evolução do

cicLo Brasiliano, associadas à granitogênese:

- 650 M.a, fase sintectônica Þrincipal-

- 610 M.a. fase de granitos tardi -te ctônicos

- 540 M,a, fase pós-tectônica

- 500-450 M.a. fase do resfriamento regionaf.

No Estado de São Paulo, recentemente, lassinari
(I988) efetuou determinações mais apuradas das idades dos maci-

ços graniticos, reconhecend.o uma maior complexidade no empLace

ment dos dif erentes corpos,, .-encoÊlrando,.idades .sjtuadas entre,,.,,. .

I100 e 570 M.a.. Um estudo similar para os diferentes maciços

granÍticos do Est,ado do Paranã faz-se necessário.
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3.I.4. EPocA METALOGENÉTIcA Do cRETÁcEo

Ã época metalogenética do Cretáceo está representa

da pel-as mineral-izações de apatíta, fluorita, barita e Terras Ra

ras. Estas mineralizações apresentam-se associadas ao magmatísmo

alcal-ino que teve lugar durante a reativação Wealdiana da Pfata-

forma Sul-Àmericana de Almeida (I966, 1967) ou evento Sul-Atlan-
tiano de Schobbenhaus & Campos (1984). Este magmatismo de caráter

alca.lino gera diversos corpos intrusivos representados por com-

plexos bás ico- ul-trabásicos a intermediários, muitas vezes portad.o

res de carbonatito como em Jacupiranga e Barra do Itapirapuã.

As idades do magmatismo alcalino foram determina-

das em diversos trabalhos, pelo mêtodo x,/ar.

Em seguida são apresentadas as idades preferenciais,

ou seja, as idades mais aceitáveis para diversos maciços gerados

durante o evenÈo em epigrafe. Estas idades são provenientes de

dados disponíveis em várias publicações e foram seJ.ecionadas por

Cordani (I97 4) t

- Maciço de Mato Preto 6 6 ltl. a .

- Maciço de rtapirapuã I04 rl.a.

- Maciço de Tunas l-I0 M.a.

- Maciço de Jacupiranga 113 M.a.

Os dados apresentados indicam a presença de um i!
portante evento de magmatis¡no afcalino gue afeta a região desde

o limÍte do Cretáceo com.olJurássíco até o limlte do Cretáceo

com o Terciário.

As mineral-izações presentes nos corpos Ígneos cre-
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tácicos formar-se-Íam mediante diferencÍação magmåtica e proces

sos hidrotermais associados ao màgmatlsmo.

Dentre os depósitos formados durante a época meta

logenéÈica do Cretâceo no Vale do Ribeira destacam-se, o de fIu
orita de Mato Preto, o de Terras Raras e baríta da Barra do Ita
pirapuã e o de apatíta de Jacupiranga.

3.2. DEPÓSIToS DE BARITA DA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA

3.2.I. LOCALTZAç.ÃO E DESCRTçÃO GEOLÓGICA SUMÁRrA DOS DEpÓSrrOS

DE BARTTA DA REGIÃO DO VATE DO R]BEIRA

A região do Vale do Ribeira é portadora das jazi-

das e ocorrências de barita dos estados do Paraná e São Paulo.

Ã continuação são apresentados dados referentes a

ì.oca1ização e acesso acompanhados de descrição geológica em for
ma resumida, de cad.a um dos principais depósitos de barita em e

pÍgrafe. Os dados apresentados neste item, devem-se a pesguisas

de reconhecimento de campo, e foram complementados com dados

obtidos en CPRM (1977, t98I) e IPT (1981) ,

Nos mapas apresentados nas Figuras 3-I, 3-2, 3-3 1

3-4 e 3-5, encontram-se plotados os depósitos de baríta da regi

ão do Vale do Ribeira, os quais serão analisados em seguida, Ca

da depôsito encontra-se acompanhado da numeração correspond.ente

nos mapas das figuras citadas acirna.
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FIGURA 3-1å

MAPAS GEOLócrCOS COM LOCALTZAçÃO DOS DEpõSTTOS DE BARTTA DA
REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA

LEcENDA (Figuras 3-L,3-2,3-3,3-4 e 3-5)

AIuviões - QUATERNÃRtO

Sienitos, gabros, fonoliros, carbonaritos - CRETÃCE0.

Diques de d iabásio, diorito - JURÃSstCo,

Granítos Brasilianos.

Metassedimentos, filitos ( Gr upo Açungui).
MetassedimenÈos, rnãrmores calcíricos e dolomÍticos (Açungui).

Mármores calcÍticos e dolomíticos (Açungui)

Anf j bo 1i tos , me r abas i t os ,

QuartziÈos, metacherts.

Xistos, filitos, anfibolitos, cataclasitos, mãrmo¡es (Grupo Setuvâ

Gnaisses con meËassedimentos e metabasitos (pr6-Setuva).

Gnaisses e migmatitos (Embasamento).

JAZIDAS E OC0RRENCIAS DE BARITA. ( @ Veios; g Estrariforme).

Numeração da jazida ou ocorrência no texÈo e mapas.

Mina de barita em at ividade .

Mina de barita paralisada,
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FIGURA 3-Ib

JAZIDAS E OCORRENCIAS DE BARITA QUE APARECEM NOS MAPAS
SUAS RESPECTIVAS NUMERAçõES, A SIGLA DO ESTADO AO QUAL
TEr'tcEM, E INDTcAçÃo oo rrpo ¡.toR¡olõctco.

LEcENDA (continuação)

@ 0r. CAMPO CHÀTO (PR)

@ 02. ROSETRA r (PR)

I@ 03. ROSEIRÀ II (PR)

@ 04. ARAçAZErR0 (PR)

Bl 05. RrAcHo sÃo BENTO _ pRETINHOS (pR)

r@r 06. cANOAS (PR)

Gl 07. PERAU (PR)

@ 08. RTBETRÃo JoÃo coRDo (PR)

@ 09. SETE QUEDAS (PR)

@ I0. c0RDTNHAS (sP)

@ 1t. coRDA GRANDE (sP)

@ 12. s fTro Do AUGUSTO (sP)

@ 13. MoRRO D0 SERROTE (SP)

q) 14. RIBEIRÃO DA ILHA (SP)

@ 15 . BAr RRO DOS EL rAS ( SP )

@ 16. RIO SÃO JOSÉ DE GUAPIARA (SP)

T=3 17. ÃGUA CLARA (PR).

læl Tipo estratif orme.
@ Tipo veío.
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01, CÀMPO CHATO

O depósíto de Campo Chato âpresenta-se no ¡nunicí-
pio de Cerro Azu1, Estado do paranã, localizado às coorderiadas

684,4 E - 7.22515 N na folha SG-22-X-D-I-2, e sob o número 01

no mapa da Figura 3-4. O acesso ao depósito é obtido por estra
da secundária que parte pära oeste a partir do Km 66 da 8r-476

atê o povoado do Tigre (5 Km), percorrendo-se mais 7 Krn at,é o

local da jazlda. A estrutura é estratiforme. Há camadas de Bari
ta intercaladas em quartzitos e metacherts pertencentes ã Forma

. ção Perau do crupo Setuva, afetadas por forte cataclase. A atitu
de da camada principal é N60E/vertical . Há também bl-ocos decÍmé

tricos de barita dispersos no manto de intemperismo que chega a

atingir 30 m de profundidade, A barita nesta jazida apresenta-se

com alto grau de pureza.

02. ROSEIRA I

O depósíto de Roseira I, também conhecíilo como Ma-

|-arazo, apresenta-se no municÍpio de Cerro Azul , Estado do para-

ná, localizado às coordenad.as 686,0 E - 7.226,0 N na folha
SG-22-X-D-I-2, ver mapa da Fj.gura 3-4. O acesso ao depósito é

obtido pelas mesmas estradas que dão acesso ao depósito de Canpo

Chato. O depósito em pauta situa-se 2 Km a nordeste ita jazÍila de

Campo Chato.

A jazída Roseira I apresenta estrutura estratifor-
me e matacões de barita disseminados no perfil de alteração.

Há camadas e veios de barita de espessuras cèntimé

tricas a decimêtricas, encaixadas em quartzitos e metacherts per
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tencentes å Formação Perau d.o Crupo Setuva, os quais, apresentam

-se fortemente cizalhados. A atitude das camadas é N658,/8oN!{. Há

veios de quartzo com indícios de sulfetos de cobre.

03. ROSEIRA II

A jazida de barita de Roseira If aptesénta-ee. no mu

ntclpio de Cerro AzuI, no Estado do Paraná, possui coordenadas

686,2 E - 7.226,4 N na folha SG-22-X-D-I-2. No mapa da Figura 3-4

êstá representada pelo número 03. A jazida de Roseira fI encon

tra-se a aproximadamente 500 m a nordeste da jazida de Roseira r

e é também conhecida como Mina dos Paulistas. O depósito baritÍ-

fero encaixa-se em uma faixa de guartzitos e/ou metacherts verti

calizados que constituem uma escarpa com desnÍvel de aproxirnada-

mente 30 m. Há veios de quartzo e veios de barita remobil,Ízados

a partir de uma camada que representaria a continuação para nor-

deste da camada baritifera de Campo Chato e Roseira f. Roseira

fI encontra-se alinhada de forma concordante com as estruturas

S^ dos depõsitos citados.

04. AR.âçAZETRO

o depósito de barita de Araçazeiro apresenta-se no

municipio de Cerro Àzul, Estado do Pâraná. O depósito citado pos

sui coordenadas 691-,3 E - 7.230,3 N na folha Sc-22-X-D-f-2. Está

representado no mapa da Figura 3-4 sob o número 04. O acesso ao

depósito é obtido por estrada secundária que parte da Br-476 pg

ra oeste da localidade denominada Campinhos, percorrenilo-se 5 Km

até o local- denominado Poço.
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O depósito de Araçazeiro estã constj_tuÍdo por len-
barita intercaradas em mármores carcíticos da Formação pe

Grupo Setuva.

05. RIACHO SÃO BENTO - PRETINHOS

O depósito de barita do Riacho São Bento também de

nomínado Pretinhos encontra-se localizado no municipio de Adria-
nópolis, Estado do Paraná. Apresenta-se sob coordenadas Togro E

7 .249 ,2 N na folha sc-22-x-B-v-3. Na Figura 3-3 o depõsito de

Riacho São Bento estã representado sob o número 05. O acesso ao

depósito é dado no seu primeiro trecho pela estrada que liga
Adrianópo1is a Epitácio Pessoa, tomando-se estrada secundária pa

ra leste antes de Epitácio Pessoa até a Fazenda Canoas e deste

Iocal prossegue-se mais 7 Km até o depósito.

A mineralização baritÍfera do Riacho São Bento

estratiforme e ocorre intercalada em mármores dolomiticos da

mação Perau do Grupo Setuva.

06. CANOAS

O depósito de Canoas apresenta-se no municÍpio de

Adrianópo1is, Estado do paraná. Na Figura 3-3 o depósito de ca-
noas está representado sob o número 06. o acesso ao depósito ê

dado no seu primeiro trecho pela estrada que liga Adrianópolis a

þitácio Pessoa. Percorre-se desde Àdrianópolis ]4 Km e tona-se estrada secr.n

dãria para leste perærrendo-se mais I Ift até o depósito. A mineralização -ba-

ritÍfera está associada ao depósito estratiforme de Pb-Zn encaixado em dolcrni

ta-'guartzo-nn:sævita xistos da Formação Perau do C,ru¡n Setuva.

e

For
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07. PERÀU

O depósíto do perau apresenta-se no municÍpio de

Adrianópolis, Estado do paraná, possui coordenadas 7Ol,B E -
7.25It9 N na folha SG-22-X-B-IV-4. No mapa da Figura 3-3 está
representado pelo número 07. O acesso ao depósito ê obtido pel"a

ant.iga estrada de Adrianópol i s-Curit iba, percorrendo-se aproxi
madamente 30 K¡n a partir de Adrianópolis até a localidade das

confluências dos rios Perau e Grande.

Trata-se de um depósito estratiforme contendo ba-
rita, constÍtuído por camadas, lentes e em parte veios encaixa-
dos em calcaxistos da Formação perau do Grupo Setuva. Apresenta

-se acíma de um horizonte itabirítico situado, por sua vez,Iogo
acima do horizonte que apresenta minêrio de chumbo. As lentes
de barita atingem 30 cm de espessurai o conjunto da faixa mine-

ralizada atinge 6 m de espessura, porém, de forma não contínua.

O princípa1 minério do Perau é o de pb-Ag disposto em camada si
Èuada alguns metros abaixo da mineralização de barita e acina

de mineralização de cobre .

08. RTBEIRÃO JOÃO GORDO

O depósito baritÍfero de Ribeirão João Gordo apre

senta-se no município de Cerro Azul , Estado do paranå, possui co

ordenadas 687,0 E - 7.257,3 N na folha SG-22-X-B-IV-4. No mapa

da Figura 3-2 estã representado sob o número 08. O depósito apre

senta mineralização de barita com estrutura filoneana, encaixa-

da em rochas granÍticas do complexo Três Córregos. A barita apre

senta-se junto corn quartzo em veios anastomosâdos que compõem
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faixas de atê 4 m de espessura.

09. SETE OUEDAS

O depósito baritÍfero de Sete euedas, está locali-
zado no municÍpio de Cerro Azul, Estado do paraná. o depósito a

presenta coordenadas 670,6 E - 7.269,2 N na folha SG 22-X-B-rV-1,

No mapa da Figura 3-2 está representado pelo número 09. O acesso

ao depõsito dè sete euedas é obtido por estrada de leito de ter-
ra, através de um percurso de 6 Km a partir do lugarejo homôni-

mo. A mineratização de barita encontra-se associada a quartzo em

veios de espessuras centimétricas que preenchem fraturas do 9rg
nito Três Córregos. Há também mineralização de baríta dissemina-

da no granito.

IO. CORDINHAS

O depósito baritífero de Cordinhas apresenta-se no

municipÍo de Ribeira, Estado de São paulo. O depósito possui ooor 
i

denadas 678,4 E -'1 .274,0 N na folha SG 22-X-B-IV. No mapa da Fi l

gura 3-2 está representado pelo número 10. O acesso ao depõsito 
j

é obtido a partir de Ribeirão da flha mediante percurso de 9 Km j

pela estrada que liga ao povoado de Maringá, toma-se então estra 
l

da secundária a leste até o povoado das Cordinhas medÍante per- 
i

curso de 5 Km.

A mineral-Ìzação baritífera apresenta-se em forma 
ide veios encaixados em rocha granÍtica pertencente ao Complexo

Três cõrregos.
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11. CORDA GRÀNDE

O depõsito de Corda Grande apresenta-se no municÍ-
pio de RÍbeira, Estado de São Paulo; possui coordenadas 689,3 E

- 7.277 ,0 N na folha SG 22-X-B-IV . No mapa da Flgura 3-2 este

depósito está representado sob o número 1I. O acesso é obtido to
mando-se variante da estrada do povoado de Maringá, em direção ã

Fazenda Terras Novas percorrendo-se 8 Km.

A mineralização de barita apresenta-se em veios

comespessuradeaté40cmencaixadosnogranitoTrêsCórregos.

12. SÎTIO DO AUGUSTO

O depósito baritífero denominado SÍtio do Augusto

está situado no município de Ribeira, Estado de São Paulo; pos- 
I

sui coordenadas 684,6 E - 7.278,0 N na foLha SG 22-B-IV. No ma

pa da FÍgura 3-2 este depósito está representado sob o número 12.

O acesso ao depósito é obtÍdo peLa estrada do SÍtio do Augusto, per 
,

correndo-se 6 Km a partir do povoado de ltapirapuã. As minerali-
zaçõesbaritÍferasapresentam-seemveiosencaixadosnogranito

Três Córregos.

13. MORRO DO SERROTE

odepósitodeMorrodoSerroteapresenta-senomu-
nicípiodeRegístro,Estad'odeSãoPau1o'possuicoord'enadas

24o 22' s - 47o 4l'w s j-tuadas na folha sG 22-v-A-4. No mapa da l

Figura 3-5 este depósito está representado sob o número 13. O a-

cesso ao Morro do Serrote é obtido percorrendo-se 168 Km na
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Br-11,6 desde São Paulo e tomando-se estrada vicinal para leste
por3Km.

O depósito está constitufdo por veios de barita
encaixados no complexo alcalino de Ouquiá. Há apatitas e magneL,i-

tas assocj-âdas ã mineralização baritífera. O complexo de Juquiá
está constltuído por piroxenitos, peridotitos, sienitos, ijoli-
tos e carbonatitos.

14. RIBETRÃO DA ILHA

O depósito baritÍfero de nibeirão da Ilha apresen-

ta-se no município de Ribeira, Estado de São paulo; possui coor-
denadas 678,5 E - 7.270,1 N sÍtuadas na folha SG 22-X-B-IV, No

mapa da Figura 3-2 este depósito está representado pelo número

14. O acesso ao depósito é obtido percorrendo-se I31 Km pela es-
trada ltapeva-Bom Suces so-Rlbeirão da Il_ha.

A mineralização baritifera apresenta-se e¡n veÍos
que cortam o complexo alcalíno de Itapirapuã, que por sua vez,

encontra-se intrudido no granito Três Córregos.

15. BAIRRO DOS ELIAS

O depósÍto baritÍfero do Bairro dos EIias apresen-

ta-se no municipio de Guapj-ara, Estado de São paulo; possui coor

denadas 24o 16' s - 48o 3l- t w situadasr¡a fol-ha SG z2-E-r-2. No

mapa da Figura 3-5 este depósito está representado sob o número

l-5 e seu acesso é obtido da seguinte maneira: da estrada que l-i-
ga Guapiara ao povoado Bairro dos Elias, toma-se a estra¿la da Mi

nercal para o sul e percorre-se 500 m.



64

A mineral-ização de barita apresenta-se em veios
que cortam mármores calcÍticos do crupo Açungui.

16. RIO SÃO .]OSÉ DE GUAPIAR.A

O depósito baritífero de São Josê de Guapiara apre

senta-se no municÍpio de cuapiara, Estado de São paulo; possui

coordenadas 24o 12'S - 48o 30'vt situadas na fol-ha SG 2Z-F-I-2.
No mapa da Figura 3-5 este depósito esta representado pelo núme

ro f6. O acesso ao depósito é obtido percorrendo-se 1 I(m a partir do

Km 262 (desde São paulo) da estrada São paulo-Apiaí.

A mineralizacão de barita está disr:osta e¡n veios
encaixados em mármores catcíticos associados ao crupo Açungui.

f 7. ÁGUA CLARA

A jazida de Água CLara está representada no mapa

da Fígura 3-3 sob o número 17,

As caracterÍsticas da jazida baritífera de Água

Clara não serão apresentadas neste item, posto que, estão trata
das de forma mais aprofundada en itens especÍficos da presente

tese.
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3.2.2. TIPOLOGIA DOS DEPÕSITOS DE BARITA DO VALE DO RTBEIRÀ

Na região do Vale do Rlbeira são encontradas diver
sas jazidâs e ocorrências de barita, como foi visto no item ante

rìor. Estão constituÍdas por depósitos que podem ser agrupados

fundamentalmente em dois grandes tipos:

- Depósitos estratiformes tipo Ãgua Clara.

- Depósitos filoneanos.

O Írapa da Fignrra 3-6 oferece uma visão de conjunto da

distri-buição dos depósitos de barita, diferenciados em seus típos ncrfo

tógícos, e da relação que apresentam ccm asunidades l itoestrat igrãficas
e intrusivag associadas, na região do Vale do RibeÌra.

O primeiro tipo de depósito, ou seja, depósito estra

tiforme tipo Água Cfara, apresenta mineralizações singenéticas de

barita, concordantes ccm o acamâfiento r]¡s 5squênsi¿s hospedeiras. Estas se-

quências estão representadas por rochas lreta-sediJrentares e ¡reta-vulcâ

nicas pertencentes à Formação Perau do crupo Setuva.

Os seguintes depósitos podem ser íncfuídos no tipo
estratiforme Ãgua CLara:

- Campo Chato

- Roseira I
- Roseira II
- Araçazeiro
- Riacho São Bento - Pretinhos
- Perau

- Canoas

- Água Clara.

Estes depósiÈos encontram-se sítuados no Estado do

Paraná, associados a sequências vulcano- sedimentares da Formação

Perau d.o Grupo Setuva. Algumas destas sequências, como as hospe
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deiras das jazidas de Campo Chato, Roseira I, Roseira If e Àra-

çazeíro, eram atrÍbuÍdas ã Formação Votuverava do Grupo Açungui,
porém, são sequências perfeitamente correl-ac ionáveis com as se-
quências da área de Água Clara e do perau, não apenas por sua

continuidade fíSica icomo pelas semelhanças litológfcas e estrutu

rais gue apresentam. Além disto, os xistos destas sequências

exibem oaracterÍsticas metâmorfo-estruturai s que sugerem ser

mais antigos que as rochas da Fornação Votuveïava, como por exen

plo o fato de apresentarem quase sempre uma xistosidade a mais

que os xistos da Votuverava.

No segunilo tipo de depósitos de barita, reúnem-se

aqueles com mineralizações fifoneanas. Este tipo pode ser divi-
dido em três sub-tipos, de acordo com a rocha encaixante:

- Depósito filoneano encaíxailo no granito Três Córregos.

- Depósito filoneano encaixado em complexo alcalino mesozóico.

- Depósito f il-oneano encaixado em mármore calcítico do Grupo

Açunguí.

São exemplos de depósitos filoneanos encaixados no

complexo granítico Três Córregos, os seguintes:

- Ribeirão João Gordo

- sete Quedas

- Cordinhas

- Corda Grande

- SÍtio do Augusto.

Para estes depósitos são levantadas duas hipóteses
genéticas. uma hipótese relaciona a gênese do depósito ao hidro-
termal-ismo desenvolvido em associação com o èomplexo

granitico Três córregos, enquanto que a outra hipõtese vincu-
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la a gênese ao hidroteiñalismo que se associa ao magmatismo que

gerou os corpos nagmáticos alcalinos Þresentes na região, prin-
cipalmente ltapirapuã, Barra do Itapirapuã e Mato preto.

Para a elucidação do problema genético destes de-

pósitos, são necessários estudos mais aprofundados que não se

enquadram nos objetivos da presente tese.

Os depósitos filoneanos encaixados em complexos al
calinos mesozóicos estão representados pelos seguintes:

- Morro do Serrote

- Ribeirão da I lha

- Minerafização baritífera em Mato preto

- Mineralização baritífera em Barra do Itapirapuã.

O depósito de Morro do Serrote encontra-se encaixa

do no cornplexo alcalino de Juguiá e o d.e Ribeirão da ILha no de

Itapirapuã, Os depõsitos de J"lato preto e Barra do Ttapirapuã

apresentam ocorrências filoneanas de barita, encaixadas respecti
vanente nos complexos alcalinos homônimos. Em Mato preto a jazi-
da é de fluorita, enquanto que em Barra ¿lo Itapirapuã a minerali
zação principal é de Terras Raras. A gênese destes depósitos es-

taria relacionada ao sistema hidrotermal gerado durante o mâgma-

tísmo alcaLino. Em Barra do Itapirapuã foram observados vestígi-
os de uma atividade tardimagmátíca e/ort hidrotermal, responsável

peJ-a silicificação intensa e enriquecimento em barita, fluorita
e sulfetos (Lapido Loureiro & Tavares, 1983).

Finalmente, o terceiro sub-tipo, isto é, depósito

fíloneano encaixado em mármores calcíticos, encontra-se represen

tado pelos seguintes exemplos:

- Bairro dos Elias
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Rio São Jos6 de Guapiara.

Estes depósitos apresentam-se encai-xados em mármo-

res calcÍticos do Grupo Açungui muito prõximos a corpos granÍti-
cos. Há também o magmatismo alcatino do Cretáceo afetando a re

9ião.

São muito escassos os dados sobre estes depósitos
de barita encaixados em mármores calcÍtj-cos do Grupo Açungui r râ
2ão pera quar não são apresentadas hipóteses genéticas para o
sub-tipo que eles representam.
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4. GEOLOGIA LOCAL

A jazida de barita de .Água CLara está situada no

flanco noroeste do anticrinaf homônímo, próximo ao vértice desta
estrutura que é também conhecida como antÍclinal Ríbeirão da Bar
ra' o citado anticr-inal apresenta eixo com direção NE com suave
caimento para SW, cono foi observado anteríormente na Figura 2_I.

Na área de Água Clara afLoram as seguintes litolo_
gias pertencentes å Formação perau: quartzitos, metacherts, már_

mores dolomÍticos, dolomíta-quartzo-muscovita xÍstos, orto_anfibo
litos e formações ferríferas bandadas. Como já referido no capÍtu
1o correspondente ã geologia regional , estas rochas são assigna_
das ao Proterozóico Médio. Além destas l itofogi as , foram reconheci
dos sÍl-Is traquíticos, os guais constituem apófises do corpo do

sienito de Tunas. o sienito de Tunas intrudiu durante o cretáceo
Superior (110 M.a. segundo CordanÍ, 1974) rochas pertencentes ã for
mação Perau, causando uma auréola de metamorfismo de contato da

ordem de 50 m de espessur.a. o contato do corpo sienitico de Tunas

dista aproximadamente 3 Km da jazida de barita de Á,gua Clara.
.As Figuras 4-I, 4-2 e 4-3 proporcionam uma visão da con

figuração geológica local na área da jazida de barita de Água Cla
ra. Andrade e sir-va (1984) ¿p¡ssentou r¡na coh¡¡¡a estratigráfica de de

talhe da área da jaz!ð,a. Na Figura 4-4 encontra-se reproduzida a

citada coluna, acrescida de informações atualÍzadas.
Como já foi visto anteriormente (Figura 2-21 , foram

apresentadas colunas estratigráficas mais abrangentes, proporcio_
nando uma correlação entre os nÍveis ocupados pelas jazidas de
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F IGI,JRA 4- 4:
COLUNA ESTRATIGRÁFICA DE DETALHE DA ÁREA OA JAZIOA OE EARITA DE
OE ÁGUA CLARA.

MUSCOVITA XISTO/DOLOM ITA - OUARÍZO. MUSCOVIIA XISTO

com intercolqções de l€nt€s e cqmddds centrimétricos

o d€cimét/icos de BARIIA com mognetito e pi/ito,
e formoçlío ferríf€ro bdndodq mqqnetítico,

Em nÍveis super¡ores opresenta ortoonfibolilos,

EARITA ossociodd o magnefito e pirito

Corpo principdl do ,¡ozido.

DOLOiT4ITA-oUARTZO- l\,lu SCOVITA X lSfO

com infercoloções de cqmodqs e lenfes cenl¡métricos

o decimétricos de BARITA com mqgnetito e piritq,

formoçdo ferrítero bondqdo mqgnetítrcd e metochert.

Ìr4ÁRN4oRE DoLoMílco stLÌcoso com intercoloçôes centimérricos
de melochert ê muscovitd risto

lntercolqções de lentes e níveis ceniimél.icos

de BARITA puro.

MARMORE DOLOMITICO SIL ICOSO

com inlorcoloçóes oté métr¡cos

de metochert.

Minerolizoçõo de Pb, (Zn) e Cu.

0UARTZITO com intercõloções csnlimétricos o métricos

de METACHERT.

FONTE: ANDRADE E SILVA ('1984) (MODIFICADA)
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Água Clara e do Perau.

Como pode ser observado na cornparação., entre a colu
na estratigráfica da jazida do Perau com a coluna correspondente

levantada na área de Água Clara, estes depósitos encontram-se em

horizontes estratigráficos perfeÍtamente correlacionáveís. Trata

-se do nÍvef situado imedÌatamente acima da transição verticaf
de mármores dolomÍticos para dolomit.a-quattzo-muscovita-xistos

em Âgua Clara e transição para carbonato-quart zo-biot ita xÍstos
no Perau.

Neste nÍvel da sequência, ou seja, no nÍve1 estra-
tigráfico hospedeiro da mineralização baritÍfera, ocorrem inter-
calações centimétricas a decimétricas de formações ferríferas
bandadas , pertencenEes à facies de óxidos, sub-facies magnetÍti
ca no conceiLo de subdivisão de James (1954) para as formações

ferríferas bandadas.

Os quartzitos da área de .Ã,gua Clara apresentam-se

muito homogêneos, com granulometria fina a néôia,ær branca; em horÍzon

tes restritos são micáceos apresentando muscovitas em pequenas

proporções. Alguns horizontes, dentro do pacote de quartzitos, a

presentam-se com textura muÍto fina, homogêneos, muito puros,

isentos de minerais pesados, constituÍndo-se por mais de 958 de

quartzo. Estes horizontes apresentam espessuras centimétricas a

métricas. As características assinaladas sugerem que tais hori-
zontes correspondem a metacherts. A Fotomicrografia 4-t exibe

algumas destas características.

os nármores dolomíticos da área de Água Clara apre

sentam-se sobrepostos em forma concord.ante ao pacote constltuído
por quartzitos e metacherts. Trata-se de mármores dol_omíticos
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FOTOMICROGRAFIA 4-1 Metachert da base da co
luna estratigráfica da ãrea da jazid,a de Ãguã
Clara. Observa-se a estrutura orientada que a
presenta o quartzo recristalízado por metamor
fismo e a grande pureza da rocha que nesta a
mostra apresenLa-se constituída exclusiva*en:
te por quartzo. Textura granoblástica.

- Seçao delgada AL-10
- nic6is cruzados
- Escala: F-{ 0r3 nrn
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silicosos que apresentam intercalações relativamente abundantes

de Iâminas de espessuras milimétricas constituÍdas por material
silicoso. A fotomicrografia 4-2 exibe caracterÍsticas do banda-

mento microestrutural apresentado pelo mármore dolomÍtico silico
so. As 1âminas silicosas apresentam grande continuidade lateraI,
sugerindo que representem finas intercalações de metacherts.

Estes mármores apresentam em sua parte inferior mi

neralizações de Cu, Pb e ZD, caracterizando a ocorrência metáli-
ca sulfetada de Água clara, situada no Morro do Zinco, a aproxi-
madamente 800 m a NE da mina de barita de.Água crara. Esta ocor-
rência estã constituída por mineralização sulfetada, disposta em

vênulas, composta principalmente por galena, pirita, calcopirita
e esfalerita. A galena e a pirita aparecem sob granulometrias

desde fina a grossa, porém a calcopj-rita e a esfalerita encontram

-se apenas em granulometrias muito finas. Nas Fotomicrografias

4-3 e 4-4 podem ser verificadas algumas das características,
observãveis ao microscópj-o, das calcopiritas, piritas e esfaleri
tas presentes na ocorrência sulfetada de Âgua Clara.

Na parte superior do pacote de mármores dolomÍti-
cos' aparecem camadas de espessuras centimétricas de barita de

cor branca, relativamente pura.

A unidade de mármores dolomÍticos passa para a uni

dade de xistos mediante uma zona de transição vertical. Esta zo-

na de transição apresenta em média 6 m de espessura e está repre

sentada por mármores dolomÍticos com intensas intercalações cen

timétricas de metacherts e muscovita-xistos.

Sobre a r¡¡ridade de transição, tem-se na sequênciarum

pacote de xistos com esoessuras que atingem a ordem de 300 m. Es
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FOTOMICROGRAFIA 4-2 Mãrmore ciolomítico sili
coso da área da jazída de Ãgua Clara. Apreseã
ta bandamento microestrutural representado pe
1a alternância de horizontes dolomíticos (D)
e silicosos (s) ' 

- seção dergada AL-l9
- nicóis cruzados
- Escala3 r---r 0r3 mm



79.

1{

t

jI

FOTOMICROGRAFIA 4-3 Mineralização constituída por piritarcal
copirita e esfalerita no mãrmore dolomítico silicoso da área -
de Ãgua Clara. A pirita (Py) aparece como incLusão na calcopi-
rita (Cpy) que apresenta esfalerita (Sf) na borda em estrutura
de embaiamento. Paragânese Py +Cpy -rSf.

- Seçao polida AM-01
- Nicóis paralelos
- Escala: l.--{ 0102 mm
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FOTOMICROGRAFIA 4-4 Calcopirita (amarelo claro na foto) e
esfalerita (cínza claro na foto) situadas em vânu1as no
mãrmore dolomítico silicoso de Ãgua Clara.

- Seçáo polida ACL-08-8
- Nic6is paralelos
- Escala: l=--< 0107 mm
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te pacote estã constituÍdo na sua base por dolomita-quartzo-mus

covita-xistos, encaixantes do corpo principat da jazida de bari-
ta de Á,gua Clara. Estes xistos apresentam grande variação no sen

tido vertical, aparecendo horizontes com predominância alternada
de doromita, guartzo ou muscovita. Na parte superior do pacote

predominam muscovita-xistos e aparecem as intercalações de orto-
-anfibolitos já representados nas colunas estratigráficas da Fi-
gura 2-2 no capÍtulo 2, e da Figura 4-4 neste capÍturo.

os xistos apresentam textura grano-lepidoblástica
e pelo menos duas xistosidades muito nÍtidas, sn paralera a so

e, sn+r de crenulação. As Fotomicrografias 4-5 e 4-6 exibem ca-
racteristicas mineralógicas, texturais e mi-croestruturais presen

tes nos xistos encaixantes da jazida de barita em epÍgrafe.
Podem ser observadas nestas fotomicrografias, tan-

to a textura grano-lepidobrástica, guanto a xistosidade sn pa

ral-ela . SO cortadas por Sn+I de crenulação.

No campo foram observadas dobras isocl-inais com de

senvolvimento de xistosidade ptano axialrcizalhamento dúctil com

transposição e dobras assimétricas com fl-anco rompido. Estas es-
truturas refletiriam os eventos tectônicos de cavalgamento e em-

purrão referidos no CapÍtulo 2.

O corpo principal da jazida de barita, encaixado

nestes dolomita-quartzo-muscovita-xistos, encontra-se na sequên-

cia estratigráfica a aproximadamente 50 m acima das ocorrências
de Cu-Pb-Zn e 30 m a partir da base da zona de mj-neralizações ba

ritíferas precoces que são constituÍdas por lentes e camadas cen

timétricas intercaladas no mármore dolomítico silicoso. o corpo

principal está representado por uma camada de 1 m de espessura,
formada essencialnente por barita aænpanhada por abr:ndante maginetita e em
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FOTOMICROGRAFIA 4-5 Dolomita-quartzoruscoviÈa-xisto encai-
xante do corpo principal da jazida de barita de Ãgua Clara.
Observa-se a textura grano-lepidoblãstica. Mineralogia:Dolomi
ta (D), Quartzo (Q), Muscovita (M), Opacos (O) .

- Seçao delgada ACL-08-4
- Nic-ois cruzados
- Escalat l--| 0108 rmn
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FOTOMICROGRAFIA 4-6 Dolomita-quarËzo-muscoviÈa-xisto encai-
xante do corpo principal da jazida de barita de Ãgua Clara.
Observa-se a xistosidade S' paralela a SO e Sn+l de crenula-
çao' 

- seção delgada Av-48
- Nicõis cruzados
- Escala: l----l 0r3 run
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meiìores propol:çoes por pirita , hematita e quartzo. Tanto a-

baixo quanto acima da camada de barj-ta ocorrem várias lentes bari

tíferas de espessuras decimétrj-cas, assi-m como várj-as lentes e pe

lo menos duas camadas constituídas por formação ferrífera banda-

da magnetítica, de espessuras que atingem até 25 cm. As camadas

das formações ferrÍferas encontram-se encaixadas nos xistos logo

acima do corpo principal de barita.

A atitude da camada de barita N10E/20NV'¡ é concor-

dante com a xistosidade S' da encaixante que na ãrea é paralela

a SO. Esta configuração estrutural concordante se manifestartam

bém, nos corpos l-enticulares de bariLa e nas formações ferrífe-
ras bandadas.

A mineralização de barita apresenta, em geral ruma

granulometria que varia de sub-milimétrica a milimétrica. A tex

tura é granoblástica, com grãos apresentando contatos retosrcur

vos e lobulados na classificação de Spry (1969) . Muitas vezes

os contatos apresentam junção trÍplice com ângulo a 1200. Na Fo

tomicrografia 4-7 podem ser observadas características texturaj-s

presentes nas baritas. No item 7.I. serão complementadas as in-

formações referentes ãs mineratizações baritíferas.

Na formação ferrifera bandada que se associa ã mi

neralização baritÍfera de Ãgua Clara, pode-se observar a alter-
nãncia ritmica entre lâminas constituídas por magnetita com hema

tita subordinada e lâminas constituídas por metachert. Estas 1â-

minas são, em geral, de espessuras mitimétricas. A Fotomicrogra-

fia 4-8 exibe características mineralõgicas e texturais muito

frequentes na formação ferrífera de Ãgua Clara.

Na área de Á,gua Clara foram observados dois sills
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FOTOMICROGRAFIA 4-7
Ãgua Clara exibindo
tam contatos retos,

Barita do corpo principal da
textura granoblástica. Os grãos
curvos e lobulados.

- Seção delgada ACL-08-02
- Nic6is cruzados
- Escala3 r--l 0,3 mm

jazida de
apresen-
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FOTOMICROGRAFIA 4-B Formação ferrífera bandada de Água Cla-
ra. Observam-se os cristais euh6dricos de magnetita (branco
na foto) envoltos por quartzo (preto na foto) compondo textu-
ra granoblãstica.

- Seçao polida ACL-05-6
- Nicóis paralelos
- Escala: l*-----{ 0r3 mm
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de traquito com espessuras de aproximadamente 50 cm, estes sills

aparecem inÈercalados no pacote de mármore dolomÍtico infrajacen

te ao pacote de xistos que hospedam a jazida de barita,

o pacote de xistos encaixante da jazida de Água

Clara apresenta, em sua parte superior, intercaJ-ações de corpos

de anfibolitos que foram caracterizados neste estudo como orto-
derivados . Este assunto encontra-se detal-hado no capítulo inti-
tulado Rochas Magmatogênicas e Contribuições Exa lativo -Vulcano -
Sedimentares na .Á.rea do Depósito de Água Cfara.

Por sua vez, mais detalhes sobre a jazida de bari-

ta e mineralizações associadas, serão apresentados no capÍtulo

denominado Características e Gênese do Depósíto de Barita de Á-

gua Clara.
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5. ROCHAS MAGMATOGÊNICAS E CONTRIBUIçõES EXALATIVO-VULCANO-SEDT
I{ENTARES N.A Á.REA DO DEPÓSITO DE ÁGUA CLARÀ

Como visto nos capÍÈul-os de ceologia Regional e Geo

logla Locar, a seguência hospedeÍra de Ãgua crara está constituÍ
da por rochas meta-sedimentares e meta-vuIcânicas da Formação pe-

rau, Grupo Setuva.

As rochas meta-sedimentares estão representad.as por
quartzitos, metacherts, rnármores doromÍticos, filitos e diversos
tipos de xistos gue variam de muscovÍta-xistos a dolomita-guartzo
-muscovíta-xistos - As rochas metavul-cânicas estão representadas
por orto-anfibol itos . Alguns xistos pod.em representar meta-tufos,
A sequência em seu conjunto apresenta, portanto, um caráter meta_

-vulcano- sedimentar .

No âmbito desta sequência, encontram-se as camadas

e lentes de barita que constituem o depósito de Ãgua Clara, Asso_

ciadas ao horizonte estratigráfico de ocorrência da nineralização
baritÍfera ocorrem formações ferríferas bandadas. Em nÍvel_ estra
tigráfico pouco inferi-or ocorrem as minerarizações sulfetadas de

Cu-Pb-Zn.

A mineraLização sulfetada e de baríta, as formações

ferríferas bandadas e os corpos de metacherts, representariam as

con tr ibu içõe s exaf ativo-r,r.rlcano-serl-imentâres, conlo tratadas mais adiante,

A sequência vu lcano-sedimentar de idade proterozói_
ca que hospedä a jazida de Ãgua Clara, apresenta-se cortaila por
diversos sills traquÍticos que constituem apófises do sienito de

Tunas. Estas rochas magmáticas do cretáceo foram tambêm estudadas,
inclusive no gue diz respeito ao padrão de distribuição de eremen
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tos Terras Raras com o objetivo de confrontar com os padrões ob-
tidos para as rochas ineta-ígneas ( orto-anf ibol itos ) da sequência

hospedeira proterozóica, como será visto no CapÍtulo 6.

5.1. ROCHAS MÀGMÀTOGENICAS - ORTO-ANFIBOLITOS

ìMuitosesforçostêmsidopraticadoS,porparÈede
diversos pesquisadores, com o objetivo de determÍnar critérios e

métodos confiáveis na distinção entre orto e para-anfibolitos. 
I

Emboraa1gunsautorestenhamusadométodosdecam-

po para indicar a natureza de anfibolitos, como por exemplo Wil-
cox & Poldevaart (1958) e Walker et al . (1960) que reconhecem

para-anf ibol itos por apresentarem bandamento , ou Heier (1962) ,

queosidentificapeIaassociaçãocommármores,estesmêtodos

não apresentam uma diagnose conclusiva. Evans & f.eake (1960), já i

naque1aêpoca,conc]-uiramcomevidênciasguimicasqueanfibo].itos
ldo oeste da frlanda, que frequentemente aparecem associados a már ì

-l
mores e quartzitos, são orto-anfibol_ i tos . 

i

Diversos trabalhos forarn publicados apresentan¿lo j

contribuições ao reconhecj-mento de orto e para-anfiboritos. Estes 
i

trabal-hos reportam-se ã composição guímica dos anfibolitos, deter 
l

minando-se relações entre elementos tanto màiores como tra- ,,

ços, as quais, não seriam afetadas pelo metamorfismo. Dentre es- 
I

tes trabaLhos destacam-se Engel & Engef (1951-), Evans & Leake 
I

11960) , Leake (1963), teake (19641 , S ha\^' & Kudo (1965), Satyana-

rayana et al. (1974) , Gokhale & cothe (I9ZB).
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Ao dar-se inícto aos trabalhos de reconhecimento

geológico na área de Água Cl-ara detectou-se a presença de corpos

concordantes de anfibolÍtos, lntercalados no pacote de xistos
encaixantes da mineralízação baritÍfera.

Inicialmente não havia dados capazes de eLucidar
o caráter orto ou para-derivado destas rochas. com o

objetivo de esclarecer este pon to , procedeu-se a um estudo que

teve inÍcio pela caracterização petrogråfica dos corpos de anfÍ- 
:

bolitos, Foram reconhecidas,em J-âminas, caracteristicas que suge 1

riam a presença de textura ofÍtica reliquiar, porém, não se apre

sentavam suficientemente nítidas para serem consideradas evidên- 
|

cias diagnósticas.

OptÕu-se portanto, por uma verificação mediante

análises quirnicas das amostras provenientes dos corpos anfibolÍ-
ticospresentesnaFormaçãoPerau'principa1mentenaáreade

Água C1ara.

Asaná1isesguÍmicastêmcontribuÍdosobremaneira

na determinação da origem dos anfibol-itos. Leake (f964) efetua j

umacriticaadiversosdestesmétodosusadosatéàque1adata.

Leake (op. cit.) assevera que embora os orto-anfÍbofitos possam

frequentemente ser distinguidos dos para-anf ibof itos por seus i

ì

mais altos conteúdos em Cr, Ni, Ti e mais baixa razão k de 
i
:

NiqqLi(k=K^O./lr¿ ¡a2O + K2O, ver Niggli, L954) , critêrios base :

ados nos níveis composicionais destes elementos são geralmente

pouco aplicáveis, visto que, muitas rochas ígneas podem apresen- 
:

tar baixo conteúdo de Cr, Ni, e Ti e, taÍb6¡, o rnetassôÍìatisr¡o alcatj¡ro 
j

emterrenosmetarnõrficosfrequentementeafetaarazãokdeNig-

sri.
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Segundo Leake (1964), para-an f Íbol ito s geralmente

resul-tam do metam.orfísmo de folhelhos carbonáÈicos tanto calcÍti
cos como dolomÍticos. Os para-anfibolttos, segundo este autor I

podem, por conseguinte, ser considerados como misturas ilescarbona

tadas de calcita ou dolomita com pelj-tos; enquanto que os orto-
anfibolitos são tipicamente meta-doLeritos, meta-basaltos ou

meta-tufos básicos, completamente recristalizados.
Segundo Leake (op.cit.) os anfibolitos com mais de

250 ppm de Cr e mais de 200 ppm de Ni são seguramente orto-anfi-
bolitos, porém, aqueles com quantidades menores destes elementos

traços, podem ser orto ou para-anfibolitos. Os anfibolitos da

ãrea de Água Clara apresentam tendência de valores de Cr e Ni

acima destes patamares, mas, há também valores mais baixos, como

pode ser observado no Quadro 5-1. portanto, os valores de Cr e

Ni enbora não representem evidência definitiva, sugerem tendên

cia para o campo dos orto-anfibolitos,
Leake (L964) sugere que as correlações entre ele-

mentos nas rochas Ígneas. refletiriam os trends de diferenciação
magmática e portanto seriam diferentes das correlações encontra-

das em rochas sedirnentares, permitindo a identificação da origem

dos anfibolitos.

Leake (op.cil) chama atenção para o fato de que

nas rochas Ígneas básicas o Ti apresenta correlação negativa com

o ñg Ae Nlggli ( mg =.ItLrJO / FeO+2FeiO3+MnO+MgO, úide Niggtí 1954)

enguanto que o Cr'e o Ni apresentam correlações' positivas com o m.g,

sendo negat.ivas as correlações entre Ti e Ñi e entie Tí e Cr..nes

tas rochaê e por conéeguinte nas suas derivadas,como os orto-anfi
boIítos. os para-anf ibol- itos (misturas de pe Iito,/doLomito ou de



QUADRO 5-1

VALORE S DE Cr, Ni e TiO2 DOS ANFTBOLTTOS DA .ÁREA DE ÃGUA CLÀRÀ.

TíO 
2

Cr

Ni

ASM-B

0 ,40

450

3f0

AL-28

0 ,37

1400

265

AL-32

0 ,54

40

62

AL-36

0,31

920

264

AL-42

TlO2 (3) Cr e Ni (ppn)

2,2

48

60

Af.-4 5

0,319

2L0

95

\o
t\)
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perito/carcário) devem exibir uma correração positiva entre Tí e

Cr e entre Ti e Ni, porque Ti, Cr e Ni são todos mais êscassos
em dolo¡nÍtos e calcárj_os que en pelítos (Leake, op.cít.).

No euadro 5-2 são apresentados val_ores do r,?g de Nig

sri para os anfiboritos de Ãgua cr.ara, assÍm como os valores dos

elementos que servem de base para cáIculo deste coeficiente.
Ao efetuar_se a plotagem dos valores dos QuadrÞs 5_I e

5-2 em gráf iæs, verifica-se oue os anfibolitos da área de água CIa
ra apresentam correlação negativa ð.e ng e Ti ( Figura 5_I) , correla_
ção positiva de ng com Cr e Ni (Figura 5-Z) e, como poder-se-ia de-
duzir dos dados anteriores, apresentam correlacão negativa de Ti
com o Cr e com o Ni (Figura 5-3).

Considerando-se os princÍpios expostos por Leake
(L964) , os dados dos anfibotitos de Ãgua Clara discutidos acima

sugerem uma origern ígnea para estas rochas.

Por considerar-se que o uso de vários métodos e de

vãrios eÌementos conduzem a:interpretações mais confiáveis, fo-
ram adotados outros métodos que também envol-vem anáfises quÍmi_
cas de elementos maiores e elementos tracos para a iclentificação
do tipo de anfibolito pïesente na área de Ãgua Clara.

A ênfâ-se dada a esta fase da Þesguisa, orende-se à i_trporbân

cia do recontrec jrrento de oontri-buições vulcãnicas na área, fato fùndanental

para a interpretação genética das mineralizações de Água C.lara.

Dentre os métodos selecionados para complementar a

determinação do tipo de anfibolito que integra a sequência hospe

deira de Água Clara encontra-se o proposto por Gokhale & Gothe
(1978). TYata-se de ,on método de aoesso reratÍvarnente si'rples, posto gue,são

consideradas as ærqnsÍções quimicas das anostras apenas no gue diz res¡:eito



QUADRO 5-2

V.AIORES DE Ng DE NIGGLI E DOS ELEMENTOS QTJE SERVEM DE BASE PAR.A o cÁ],cuLo DESTE

COEFICIENTE NOS ,ANFTBOLITOS DE ÁGUA CLARA.

Mgo 13,54

FeO 6,63

Fe2O3 2,23

MnO 0,I2

ASM-8 AI,-28b

r3, r3

6,07

2 ,16

0,L7

AL-32a

0,547 0,554

6 ,63

8 ,16

4 t5'7

0,2I

Ãr-34

12,8

5r8

3'1

0 ,15

ng = YtgO/EeO + Fe2O3 + MnO + MgO

Ar,-3 6

0,2'15

11,5

6rL

119

0 ,16

at -42

0,513

4,0

6,3

13,0

o,27

AT--4 5

0,553

6r3

3,8

o,I2

0 ,109

(Õxidos em ?)

0,319



FIGURA 5-,I:
cRÁFrco /r9 x r¡oz- aNFrBoL¡Tos DA ÁREA oE Ácua CLARA EXlBrNoo coRRELAçÃo
NEGATTVA ENTRE arg DE NiEqti E TiOz (EV|DÊNC|A OE ORTO- AN F|BOL|TO ).

o,600

o,4æ
_9z

Ê



FIGURA 5-2:
GRÁF|CO /r9 Xù I ñEX Ni - ANF|BOL|IOS DE ÁGUA CLARA
ME X Cf E II'' X Ni (EVIDÊNCIA DE ORTO-ANFIBOLIIO)-

ã
.9
2

E

EXTBTNDO CORRELAçõES POS|TtVAS

o Cr x Ni (oor¡)



Tioze6l 2,4o

FIGURA 5-3
GRAFTCO Ti x cr E ti x Ni - aNFtBOLTTOS OE ÁGua cLARA EXtBtr{Do CoRRELAçõ€S
NEGATIVAS DE I¡ X Cr E Ii X Ni (EVIOêNCIA DE ORTO-ANFIBOLIlO).

o Ci xf{i
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ao conteúdo de FeO, Fe2O3 e SiOr. Segundo Cokhal.e & Cothe (op. cit.) no dìÊ

gnana triangular cofirFÐsto por Feo, pe2o3 e sio, a protagem dos valores ærres
ponder¡tes a para-anfi-boLitos caem nô campo com valores de sio2 situados entre

86 e 988, enquanto gue os pontos de arDstras correspondentes a orto-anfi,boli-
tos apresentän-se no camrÐ e¡ que sio2 va-ria entre 65 e 868 com relação ao to
tal da conposição sn Feo + Fe2o3 + Sio2.

Na Fi$rra 5-4 evidencia-se que todos os pontos plotados no

diagrrana triangular (Feo, Pe2o3, sio2) , correspondentes ãs amostras de anfj-bo

litos da seguê''cia hospedei,.:ra da jazida de Ãgua clara, caem dentro do canpo

dos orto-anfi-bolitos, deì.jnr-itädo de acprdo com o proposto no trabal-ho de Go-

kl're & Gothe (l-978). No Quadro 5-3 são apresentados os varores de cornposi-

ção guÍnr:ica dos anfj¡olitos de Água c1a¡a em Feo, Fe2o3 e sio2r estes valores

servira¡n de base para os cáIcr:i-os dos pontos plotados na Figura 5-4.

Shar^/ & Kudo (1965) propuseram que a distinÇão entre orto_

anfj-bolitos e para-anfÍboritos pode ser efetuada nìediante anárise de fi:nç6es

discrj¡n-inantes que envolvem um niqrero elevado de eleÌìentos - shalv & Kudo (op.

cit') argr¡rentam gue a detenn-i-nação da origem dos anfjòolitos será mais efi-
caz na redida em que se cuIrq)ram os seguùrtes reqr:isitos ou premÍssas básicas:

t. Considerar os intervafos dos valores de composiçõo quÍmica

determinados e não apenas as médias.

2. Usar vários e.Iementos ao mesmo temÞo. Em outras paÌavras,

significa que é desejável pesquisar a,distinção entre gru-
pos de pontos em um espaço de "n,, dimensões.

Ooerentes islln as prelrLissas básicas citadas ac jrna, Sha¡¿ & Ku-

do (op.cit.) efetuaram testes de fi:nções discri¡ninantes para a disti¡ção

de orto e para-anf 1-boJ.itos, propondo a segrrinte função discrjminante:

"l 
= -2,69 log Cr - 3,18 toq V - f,25 log Ni + 10,57 log Co

+ 7,73 log Sc + 7,54 tog Sr - I,95 1og Ba - I,99 l'og Zr

- Ì9,58.



FIGURA 5-4:
DIAGRÂ A TRIANGULAR FEO. FE?O3 - SiO2 @M LIMIIE DOS CAMPOS ENTRE ORTO E PARA- ANF IBOLITOS
PRoPosro P()R GOKHALE a GorHE.(19?a)- (vaLoREs Dos aNFrBoLrros DA sEouÊNcta HospEDEtRA DA JAztDA
DE ÁGUA CLARA EVIoET,ICIAM oARÁTER oRTo-DERIVÀDo).

O ANFIBOLITOS DA FORMAçÃO PERAU

PARA-ANFIBOLITOS
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QUADRO 5-3

coMposrçÃo QUfMrcA DE ÀNFTBOLTTOS DA FORITAçÃO PERÀU EM SiO2 
'

Fe2O3 e FeO, BASE PARA O DIAGRAMA DE GOKHAIE & GOTHE (1978)

QUE DIFERENCTA OS TIPOS DE ANFIBOLITOS (veT FiguTa 5-4),

AUOSTRA s io2 Fe2O3 FeO

AL-2 8 a

AL-28b

Ar,-29

AL-30

AL-33

Ar,-34a

ÀL-3 4b

AL-35

AL-36a

.Ar.- 3 6b

Ar.- 3 7

AT-38

AL-45a

AL-4 5b

ASM- 8

46 ,8
46,7

47 ,0

45,8

46 ,2

46 ,3

48,I

45 ,8

46,9

48,0

47,g

48,2

49,7

5f,r
50,3

3r5

2r2

3'4
ta

rr7

3.0

3'1

2rg

rr9
2,5

3ro

3r8

3r8

2,2

5,'78

6,07

6 ,07

6 ,36

7,66

5,63

5 ,80

5,7I

5,92

6, t0

6 ,07

5,85

5,70

6,63

Em?
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Segundo os autores citados, valores de X, positi_
vos correspondern a orto-anfÍbofÌtos enquanto que valores de Xl
negativos correspondem a para-anfibol itos , ou seja:

Xl t 0 Orto-anfibol-itos

Xt 
" 

0 Para-anfibol'itos '

No Quadro 5-4 estão expostos os valores das análi
ses químicas dos elementos considerados no cálcuto da função

discriminante Xr,. em amostras de anfibolitos da área de Água

Clara, Ao efetuarem-se as deternj.nações dos valores ,de X, para

estas amostras, verifica-se que situam-se entre 14,69 e 2!,I7 ,

todos positivos, correspondendo portanto a orto-anfÍbolitos. es

valores citados, isto é, os valores do discrimínante XI calcula
dos para os anfíboLÍtos de Água Clara encontram-se, taml:ém no Ouadro 5-4.

De acordo com Shar^¡ & Kudo (l-965) a classificação
dos anfibolitos mediante este mét,odo é muÍto segura e pode alcan

çar um erro d.e apenas 5,4 Z. Sha\4r & Kudo (op.cÌt.) ressaltam que

os elementos que mais contribuem na discriminação dos anfibolí-
tos são Co e Sc e que, portanto, poder-se-á fazer-se uso d.e uma

segunda função discriminante que considere apenas esÈes el-emen-

tos, Os autores citados sugerem o emprego da função discriminan
te X2 = 3,89 log Co + 3199 1og Sc - 8,63 , a quâl, apresenta a

vantagem de ser menos onerosa por utilizar apenas dois elemen-

tos, porém, o erro de classificação passa de 5,4 E para l_I,9 g.

O critério de distinção entre orto e para-anfibol itos é idêntico
ao da função Xr. isto é:

X2 Þ 0 Orto-anf ibo Ii tos

XZ < 0 Para-anfibol_itos .

A função discriminante X2 foÍ calcul-ada para diver



OUADRO 5-4

VÃIORES DA FIJNçÃO DISCRIMfNÄNTE XI E DOS ELEI{ENToS QUE SE RIEIq DE BASE PARA o
c.Árcul.o onsra ruNçÃo EM ANFrBoLrros DA ÁREÀ DE Á.cuA CLÀRA.

Cr

V

Ni

Co

Sc

Sr

Ba

Zr

AI,- 3 4

1060

260

','7 Ê

r05

68

140

18

AL-36

x1

920

280

264

L00

66

??

170

20

Elementos (ppm) X, (vide texto)
os r¡alores da função ðisqrinLi¡ante, todos aci;ra de zero, indicarn ca¡ãter orto-derivado,

Ar.- 4 2

20,72

48

880

60

1r5

80

100

r180

136

AL-45

L9 ,90

2to

380

95

90

72

270

340

42

L4 ,69 2L,T7

N!
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sas amostras dos ânfibolitos em estudo. Os vafores de Co, Sc e

da função X2 correspondente encontram-se no Ouadro 5-5. Verifica

se que todos os valores de X, dos anfibolitos da região de Á,gua

Clara são positivos e se encontram entre 5,17 e 6,98, corroboran

do a sugestão de que estas rochas correspondem a orto- anfibol-itös.

Após o emprego de diversos mêtodos com o objetivo

de identificar a origem dos anfibolitos presentes na Formação Pe

rau do Grupo Setuva, na área da jazida de Água clara, pode-se

concluir gue estes anfibolitos são orto-derivados. O faf.o expos-

to evidencia o caráÈer vulcano-sedimentar da secruência hospedei-

ra da jazida baritifera de Ãgua clara.

5 . 2 . coNTRrBUrçõES EXALATTVO-VULCANO-SEDTMENTARES

A sequência meta-vulcano-sedimentar da área da ja-

zida de .Á,gua Clara apresenta horizontes que podem ser interpreta

dos como associados a contribuições exalatlvo-vulcano-sedimenta

res. Estes horizontes correspondem ãs seguintes entidades da se

quência estratigráf ica :

- Formação ferrifera bandada.

- Depósito baritÍfero de Água Clara,

- Metachert.

Em seguida serão abordados aspectos destas entida-

des geológicas, deixando-se as características do depósito bari-

tÍfero para serem tratadas num capítulo especial.

O pacote de quartzitos situado na base da seguên-
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QUADRO 5-5

vAroRES DE Co, Sc E DA FUNçÃO DTSCRTMTNANTE X2 PARA OS ANFTBOLT

TOS DE ÁGUA CLARÀ.

AMOSTRÀS
ANFrBoLrTos Co (ppm) Sc (ppm) x, (vide texto)

AL.2 8

Ar.,-29

AL-3 O

AI,- 3 3

Ar-34

AI-35

AL-3 6

N,-37

Ar.-38

Ar,-42

AL-4 5

6 ,97

6,72

5 ,77

6,74

6,54

6,55

6 ,4t
6,38

6 ,49

6,98

6,38

95 96

94 84

95 48

100 80

r05 68

94 t6

100 66

85 76

96 72

r15 80

90 72

Os vafores da função discriminante, todos po

sitivos, indicam caráter orto-d.erivado.
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cía vulcano-sedimentar da área estudada, apresenta intercalações
de camadas e l-entes que exibem textura muito fina e composÍção

praticamente monomineráIíca de quartzo. Estas l-entes e camadas

devem corresponder a corpos de metacherts.

Várias hipóteses ¡roderiam ser levantadas sobre a

gênese dos rnetachertg, como por exempl-o:

- Acunulação sedimentar de railiolários.

- Substituição de ca.Icários mediante siJ-icificação.

- Processo exalativo-vulcano-sedinentar.

As duas primeiras hipõteses podem ser descartadas

no caso de Á,gua Clara,Caso a gênese fosse a partir de sedlmentos

de radiotários, provavel-ment.e as estruturas destes organismos

serian parcialmente preservadas dentro do grau baixo de metamor-

fismo que afeta o pacote vulcano-sedimentar . As características
texturais micro- granobl ás t Í cas do metachert puderam ser obser-

vadas na Fotomicrografia 4-1 no capÍtulo anterior. Na região de

Água C1ara não foram encontradas evidências entre as unidades Ii
tológicas que possam sugerir um processo de silicificação de ca1

cários de modo a gerar os metacherts.

A hipótese mais plausÍvel para a gênese dos meta-

cherts estã relacionada a um processo de caráter exalativo-sedi-
mentar. Um modelo baseado neste Þrocesso seria capaz de explicar
a vasta extensão lateral- das camadas de metacherts, assim como,

a ausência de caracteristicas que possam sugerir outras h-ipóteses.

Os dados referentes aos padrões de distribuição de

efementos Terras Raras obtidos nos metacherts corroboram a hipó-
tese citada, como pode ser observado no CapÍtulo 6.

Na área de Á.gua Clara foram identificadas várÍas
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lentes e camadas de espessuras que atingem a:.ê 25 cm, constituí-
das por fornação ferrÍfera bandada de caráter magnetítico. Na Fo

tografia 5-l podem-se observar aspectos deste importante tipo de

mineraJ-ização que se apresenta assocíado å jazida de Água clara.

As citadas lentes e canadas apresentam-se locaLj za

das, em sua maioria, até poucos metros acima da camada principal-

de baríta. Foram encontradas algumas l-entes da formação ferrÍfe-

ra também abaixo da camada barítÍfera, embora a manifestação da

mineralização ferrÍfera ocorra principaJ-mente acima da minerali-

zação baritÍfera. Há também uma manifestação da mineralização de

ferro concomitante ã mineratização de barita. Os corpos de bari-
ta registram a presença de abundantes magnetitas associadas, dis

postas em bandas alternadas refletíndo o acamamento. Na Fotogra-

fía 5-2 podem ser observados aspectos deste bandamento de espes-

sura centimétrica a mifimétrica.

As formações ferriferas bandadas da área de Ãgua

CJ-ara apresentam-se na facóes de óxidos, sub-faeies magnetítica

na classificação de .Tames (1954).

As magnetitas apresentam-se em grande parte marti-
tizadas, como pode ser observado na Fotomicrografia 5-1 .

Os xistos encaixantes da jazida de barita de Água

Clara apresentam também magnetitas. As magnetitas presentes nes

tes xistos exibem estruturas de sombras de pressão como pode

ser observado na Fotomicrografia 5-2. Este fato sugere que estas

magnetitas sejam pré-metanõrf ícas . Existem nos xistos, também,

magnetitas estiradas indicando que foram remobilizadas durante o

metamorfismo ou formadas por este processo. Na Fotomicrografia

5-3 observam-se os vários tipos de magnetitas presentes nos xistos
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l'.ìt
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tr'

r.r}' ,- a,'n-l
bandada da ãrea de Ãgua

por níveis magnetíticos

-,|
FOTOGRAFIA 5-1 ¡ormaçao terrrtera

Clara. Observa-se o bandamento definido

e silicosos de espessuras milim6tricas.
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I

FOTOGRAFIA 5-2 Barita exibindo bandamento provocado por hori

zontes nilim6tricos a centim6tricos com a presença de abundan-

tes magnetitas.
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FOTOI1ICROGRAFIA 5-1 l'lagnet itas pertencentes a f orrnação f errí
fera bandada da área de Água Clara. Apresentam-se fortemente
martitizadas nas bordas, Èextura granoblãstica,ângulos a l2Oo.
Magnetita (amarelo mã,lio na foto), hematita (amarelo claro na
foto), quartzo (cínza na foto).

- Seçao po1ída AL-05-C
- nj cõis paralelos
- Escala: F------r 0,15 mm
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FOTOMICROGRAFIA 5-2 Magnetita (preta na foto) em

-guartzoruscovita-xisto encaixante do dep6sito de
Ãgua Clara. Apresentam microestruturas de rotação e
de pressão' 

- seção delgada AG-x
- Nic6is cruzados
- Escala: l._--_l 0r3 rm

dol-omita-
barita de

sombra
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FOTOMICROGRAFIA 5-3 Magnetitas (branco na foto) de
tipos no xisto encaixante do depósito de Ãgua Clara.
titas tanto estiradas como idiomõrficas.

- Seção polida AG-X
- nic6is paralelos
- Escala: r._--.t 0115 rnm

diversos
Há magne
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e suas respectfvas estruturas.

As formações ferríferas de Água Clara serlam forma

das .por- processo exa lativo-vulcano-sedimentar . Este fato será

abordado tanbém no próxirno capÍtulo, quando serão exanni¡rados os padrões

de distribuição de elementos Terras Raras determlnados nestas

formações ferríferas bandadas.

O processo exal ativo-sedimentar tem sido proposto

para explicar a gênese de mineralÍzações hospedadas no crupo Se-

tuva princípalmente en relação ao depõsito do Perau. Macedo

(1986), baseado no comportamento geoguímico de elementos e no

controle estratigráfico e estruÈural da mineraJ-ização do Perau,

reforça a proposta de uma gênese associada a um processo exalati

vo-sedimentar para este depós ito .
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6. OS EI,EI{ENTOS TERRAS RARAS NO ESTUDO DA SEQUÊNCIA HOSPEDEIRÃ

DA .fAZIDA DE Á.GUA CI,AR.A

O estudo de uma jazida deve ser efetuado inti¡namen

te associado ao estudo de sua sequência hospedeira. Em terrenos

precambrianos, para determinar-se a presença de contribuições

vul-cânicas e exalativo-vulcano-sedimentares, fazem-se necessá.

rios estudos relativamenÈe complexos. Para este efeito, os pg

drões de distribuição de elementos Terras Raras constituem ferra
menta ímportante,

Os elenentos Terras Raras são de grande utllidade
em estudos de caráter petrogenêtico. Os padrões de distribuição
destes elementos proporcionam ímportantes subsídios à interpreta

ção da evolução genética de rochas e mineral- Í z ações .

Os elementos Terras Raras que íntegrâm a série dos

lantanídeos, constituÍda por 15 elementos, são os seguintes: Lan

tânio, Cério, PraseodÍmio, Neodímio, Promécio, Samário, Európio,

GadolÍnio, Térbio, Disprósio, Hólmio, Érbio, Túl-ío, Itérbio e

Lutécio. Estes efementos apresentam números atômicos situados

entre 57 correspondente ao Lantânio e 7l- correspondente ao Luté

cio. O elemento Promécio não ocorre na natureza devido ã rãpida

desintegração de seus isótopos (Figueíredo, 1985) .

Os elementos Terras Raras apresentam comportamen

tos quÍmicos reLativamente semefhantes. Este fenômeno prende-se

ao fato de que suas estruturas se dlferenciam entre si pelo nú-

mero de elétrons da camada interna não das camadas exter

nas "s" e "p" responsåveis pelas ligações químicas.

Na natureza, os elementos Terras Raras apresentan
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valência únlca 3, com exceção do Európlo e Cério que podem tam-

bém apresentarem-se respectivaniente sob a forma de Eu+2 
" c"+4,

em função das condições referentes ã fugacldade do oxigênÍo e

potencial de óxido-redução (HaskÍn a Schmit|u, 1967') .

O grupo dos elementos Terras Raras apresenta con.-

treÇão do raio iônico à medida cTìle aunenta o núnero atônico, devido ao acrés

cjrro de carga no núc1eo. Este fen&neno dencxni¡rado contração dos lantanídeos,

está representado na Figura 6-1 com os dados de Fryer (1983) . Nesta fignra ob

serva-se, também, a varÍação da valência e raio íônioo do Oe e Lâ.

Há um aumento na massa atômíca dos elementos Ter-

ras Raras em forma contÍnua desde o Lantânio com massa atômica

138,9t até o r,utécio com massa atômj-ca L74,97. Por este motivo,

na série dos lantanídeos os elementos do La ao Eu são denomina-

dos Terras Raras leves, enquanto que os elementos do Gd a.o Lu

são denominados Terras ia.as pesadas. Este dado é de suma impor

tância nas interpretações petrogenéticas baserìdas no padrão de

distribuição dos elementos Terras Raras, posto que, os grupos

d.as Terras Raras leves e das pesadas podem apresentar concenta-

ções diferentes, refletindo fenômenos da evol-ução geológica das

rochas e mineral-izações nas quaís se apresentam.

Os elementos Terras Raras refletem, de maneira mui

to nÍtida, os efeitos da regra de Oddo-Harkins, posto que, os

elementos de número atômico par são mais abundantes que seus

vizinhos de núnero atômico 1mpar. Este fato deve-se ã maior esta

bilidade dos núc1eos atômicos e maior produção de isótopos quan-

do o número atômico é par (Haskin & Schmitt, 19671 .

O fenômeno anunciado pela regra de Oddo-Harkins

provocaria uma forte segmentação nas curvas de distribuição dos
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elementos Terras Raras ao serem plotados os valores da composi-

ção de uma amostra de rocha ou mineralização. Com o objetivo de

elÍminar este efeiÈo faz-se necessária a normalização dos valo-
res de concentração de cada elemento Terra Rara na amostra, divi
dindo-o pela concentração do respectivo el-emento em um padrão.

Os meteoritos condrÍticos são normalmente empregados como padrão,

posto que, a composição destes corpos representaria a composição

da Terra não diferenciada. Ao normalizarem-se os dados pelos me-

teoritos condrftícos, obtem-se um fator de concentração gue deve

refletir os estådios da evolução da entidade geológica que se pre

tend.e caracterizar.

No presente trabal-ho os dados de normalização cor-
respondem à composíção dos meteorítos condrÍticos segundo Even-

sen et aI, (1978) . Os valores destes dados foram apresentad.os no

item 1.2.2. íntítulado "Métodos dos Trabal-hos de Laboratório".

Diversas litologias da sequência me ta-vulcano-sed i
mentar hospedeira da jazida de .Á,gua Clara, foram analisadas quan-

to ã composição de elementos Terras Raras. Os resuÌtados obtidos,

após a normalização, foram pLotados em gráficos log-norrnais, on-

de ten-se nas abcÌssas os elementos Terras Raras dispostos em

ordem crescente de seus números atômicos e, nas ordenadas apare-

cem os valores normalizados das concentrações d.os respectivos

elementos.

Foram determinados em cada amostra os L2 elementos

Terras Raras seguintes: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm,

Yb e Lu. Os dados das concentrações dos t2 elementos proporcio-

nam gráficos com elevado grau de representatividade do padrão de

distribuição das Terras Raras na rocha ou mineralização estudada.
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Em algumas amostras prescindiu-se da determinação do el-emento

Tm. Ao analisar-se a bibliografia sobre este assunto,como por e-
xemplo em Condie & Harison (t976) e Graf Jr (1978) pode-se obser

var que o padrão de distribuição das Terras Raras pode ser iniciql
mente visualizado a partir da determÍnação de 7 elementos. pa

ra este efeito, faz-se necessário a determinação do Eu juntamen-

te com um de seus contíguos (Sm ou Gd) de naneira a possibilitar
a detecção de possÍveis anomalias do elemento Európio, e que se

complemente con a determinação de pelo menos doís elementos de

cada grupo de Terras Raras, ou seja, grupo das Terras Raras Ie-
ves e das pesadas,

Os gráficos obtidos, ao plotarem-se os dados norma

lizados dos elementos Terras Raras, foram analisados e confronta

dos com outros gr:áficos publicados na literatura especializada,

com o objeLivo de reunÍr informações que possibilitem interpreta

ções sobre a evotução genética das rochas e mineral-Ízações da

sequência hospedeíra da jazida de Água Clara. Estes dados foram

de grande inportância prlncipalmente na caracterização dos orto-
anfibolitos, metacherts e formações ferriferas bandadas da se

quência hospedeira da jazida de Água Clara.

6.l.ELEMENTOS TE RR-A,S RARAS NOS ORTO-ANFIBOLITOS, FORMAçõES

FERRIFER.ê.S BANDADAS E METACHERTS

Numerosos estudos têm usado os elementos Terras Ra

ras para interpretar o tipo de magma .gerador de rochas meta-vul-



118 .

cânicas. Os elementos Terras Raras são partícularmente úteis em

estudos destas rochas porque o padrão de distribuição destes ele

mentos é apenas fracamente afetado quando rochas cristalinas

sofrem metamorfismo (carcia , Ig78) .

Foran estudados os padrões de distribuição dos ele

mentos Terras Raras nos orto-anfibo li tos da sequência hospedeÍra

da jazida de .Âgua Clara. Como visto anteriormente, estes orto-an

fibolitos pertencem à Formação Perau do crupo Setuva assígnada

ao Proterozóico Médio. Para efeito de comparação foram feitas

anáIíses de elementos Terras Raras em rochas traquíticas da re-
gião, as quaís, constituem apófÍses do sienito cretácÍco de Tu

nas.No Quadro 6-l oonst¿m ôs dados de conposição ern elementos Terras Ra

ras de traquito e dos orto-an fibol ito s que ocorrem na área de Á-

gua C1ara, Os dados das concentrações em elementos Terras Raras

foram normalizados com relação aos meteoritos condriticos apre-

sentados por Evensen et al . (1978), (ver item I.2.2. desta tese),

e em seguida plotados ern gráficos que possibilitam a visualiza-

ção da assinatura em elementos Terras Raras das rochas em apreço.

ProcedÍmento idêntico de traLamento dos dados foi efetivado para

as demais determinações dos padrões de distribuição de Terras Ra

ras em outras litologías e mineralizações tratadas neste capÍtu-

1o.

os orto-anfibofito s da região de Água clara apre-

sentam um padrão de distribuição uníforme dos el-ementos Terras

Raras, exÍbindo uma curva horizontalizada da concentração destes

elementos com relação aos meteoritos condríticos. Não apresentam

anomalia para o elemento Európio e são relat.ivamante pouco enri-

quecidos com relação aos condritos. Estas caracterÍsticas obser-

1



QUADRO 6-1

COMPOSIçÃO EM ELEMENTOS TERRAS RARAS DOS ORTO-ANFIBOLITOS E TRAQUITO

QUE OCORREM NA ÁREA DE .Á,GUA CLARÄ.

AL-28 2,49 5 ,86 5 ,I4

PJ,-29 2,54 6,11 5 ,I4

AL-37 3,16 6,72 6 ,77

At-45 3,7 4 g, g9 g ,7'7

La Ce

AS¡,1-7b Il2,I0 L97,6O 62,46 14,05 0,64 10,40

Nd Sm

I,93 0,47 1,36

1, 8t 0 , 34 I,27

1,89 0 ,47 L,37

2,68 0,69 2,59

Eu

oRTO-ANFIBOL]TOS (AL-28, AL-29, pJ.-3'7 | AL-45)

TRAOUITO (ASM-7b)

Gd Dy

I,42 0 ,35 t, 08

I,28 0,29 0,97

1,30 0,31 I,03

2 ,20 0,65 L,67

8,83 2,04 5,63

)Ho Er Tm

0 ,37 0 ,78 0 ,I2

0,20 0,75 0,11-

0 ,28 0,78 0 ,I2

0,30 1,30 0,2I

I,L4 5,89 0 ,96

Yb Lu

(ppm)

P
\0
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v-aveís nas Figuras 6-2, 6-3, 6-4 e 6-5, estariam indicando que

os orto -anf ibof itos da sequência hospedeÍra da jazida de Água

Clara são derivados de uma rocha Ígnea pouco diferencíada, com

uma assinatura em Terras Raras similar àquelas dos basaltos de

arcos de ifhas em estágios precoces ou dos basaltos de fundos

oceânicos, como as que constam na Figura 6-6. Nesta figura são

apresentadas assinaturas em elementos Terras Raras de rochas

vulcânicas segundo Garcia (1"978) .

Estas caracterÍsticas são bastante diferentes da

quelas proporcionadas pelo padrão de distribuição dos elementos

Terras Raras dos traquitos pertencentes ao complexo sienÍtico de

Tunas. Na Figura 6-7 encontram-se plotados os valores correspon

dentes às concentrações dos elementos Terras Raras de um sill tra

quítico que constitui uma apófise do sienito de Tunas. Pode-se

observar, na figura citada, gue o padrão de distribuição dos ele

mentos Terras Raras nestas rochas apresenta forte enriquecimento

das Terras Raras leves, forte anomalj-a negativa para o Európio e

uma curva semi -horizontaliz ada para as Terras Raras pesadas. Há

também um grande enriquecimento geral em Terras Raras com reLa-

ção aos meteoritos condríticos. As características registradas

indicam o caráter diferencíado dos sil-Is traquiticos, contrastan

do com os resultados apresentados pelos orto-anfibol itos da For-

mação Perau na ãrea de Água Clara.

As formações ferrÍferas bandadas e os metacherts

da ãrea de Água Clara foram analisados com relação a seus elemen

tos Terras Raras.Dados destas anál-íses em amostras selecionadas

encontram-se no ouadro 6-2.

As formações ferrÍferas da área de Água clara apre
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FIGURA 6- 3:
PAORÃo DE oIsTRIBUIçÃo DE ELEMENToS TERRAS RARAS EM oRTo.ANFIBoLITo
DA REGIÃo DE ÁGUA CLARA.
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FIGURA 6- 4:
PADRÃO 

_DE D|STR|BUTçÃO DE ELEMENTOS TERRAS RARAS EM ORTO -ANF|BOL|TO
OA REGIAO DE AGUA CLARA.
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FIGURA 6.5:
PADRÃO 

-DÊ 
DISTRIBUIçÃO DE ELEMENÎOS TERRAS RARAS EM ORTO-ANFIBOLITO

DA REGIAO DE AGUA CLARA.



FIGURA 6- 61

ASSINATURA EM ELEMENTOS TERRAS RARAS DE ROCHAS VULCÂNICAS

SEGUNDO GARCìA (1972 ),

NEFELINITO (Hovq¡¡)

ANDESIlO CALCO-ALCALINO
( llhos Aleutot)

DE FUNDO OCEAN ICO
(codrio Moso-Atlôntico)

BASALÎO TOLEíTICO DE ARCO OE ILHA (JAPÃO)
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FIGURA 6- 7:
PADRÃO DE DISTRIBUIçÃO DE-ELEMENTOS TERRAS RARAS EM TRAOUITO QUE CONSTITUIañFtsE oo coMpLExo stENíTtco DE Tut{as.

(Pm) Tb



QUADRO 6-2

CO¡,IPOS I çÃO EM ELEMENTOS TERRAS RÀRAS DE AMOSTR.AS DAS FORMAçõES FERRÍFERAS

BAND.ADAS E METACHERTS DA ,ÁREA DE .ÁGUA CLARA.

Af,-05c* 32,I8 48,48 L7,96

ASM-I* 9.53 9,50 8,43

Ar,-03* 24,'78 L6,54 14,94

PJ,-26* 42 ,5O 13 ,2I 42,44

Ar,-12 * * 5,62 8,9'7 3,89

ba Ce Nd

AL-15** 2,I3 2 ,94 1,0I 0 ,26 0,031 0,30 0,054 0,010 0,11

Sn

4 ,32 O ,32 3,03

I,79 0, 36 t,96

2,80 0,44 r,79

7 ,56 L ,2O 4 ,46

Eu Gd

* (Formação ferrÍfera)

Dy

r,69 0 ,26 0,91

0,87 0 ,12 O,46

0,98 Q,20 0,40

2,19 0,39 0,90

o ,I7 0 ,013 0 ,16

HO

0,09 0,44

Er Tm

** (Metachert)

0,08 0 ,'12 0,13

0 ,07 0,39 0, t0

Yb Lu

0,33 0,08

0,67 0,14

0 ,02 0, 15 0 ,03

0,0I8 0 ,02 0,016

(ppm)
t\J{
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sentam padrões de distribuíção de elementos Terras Raras que pg

dem ser visuafizados nos gráficos das Figuras 6-8, 6-9, 6-10 e

6-L1. Estes padrões de distribuição são muito semelhantes åque-

les apresentados pelas formações ferríferas da área do Perau, re
forçando a correl-ação estratÍgráfica entre estas áreas. Os padrões

de distribuição das Terras Raras das formações ferríferas do Pe-

rau estão retratados nas Figuras 6-12, 6-13, 6-14 e 6-15.

Padrões de distribuição dos elementos Terras Raras

em ouLras ocorrêncías de formações ferríferas bandadas no Vale

do Ribeira, apresentam díferenças com relação àqueles das forma-

ções ferríf eras de .Á,gua Clara e d.o Perau, Este fato pode ser

constatado por intermédio do gráfico da Figura 6-16, no qual apa

recem os resultados das determinações de Terras Raras na forma-

ção ferrífera da localidade de Fazenda Banespa, no vale do rio
Ribeíra, Estado de São Paulo.

No Quadro 6-3 apresenta-se a composição em el-emen-

tos Terras Raras das amostras que serviram de base para a elabo-

ração dos gráficos onde visualiza-se a assinatura em Terras Ra-

ras das formações ferriferas do Perau e Fazenda Banespa.

A dÍstribuíção dos elementos Terras Raras nas for
mações ferríferas de Ãgua C1ara exibe uma tendência de enriqueci

mento em Terras Raras leves, uma marcada anomalia negativa do e-

lemento Európio e em diversas amostras aparece também uma nÍtida
anomalia negativa para o elemento Cério (Figuras 6-8 , 6-9, 6-10

e 6-11).

Este tipo de distribuição é coerente com o tipo
aÞresentado pelas formações ferrÍferas do Proterozóico e diferen
te do tipo apresentado pelas formações ferrÍferas do Arqueano.



FIGURA 6-8:

:l?.119 -o: _o'¡I*rBUr çÃo DE ELEi¡tENros TERRAS RÀRAS E FoRMAçÃo FERRíFERA
BANDADA DE AGUA CLARA.
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FIGURA 6-9:
PAORÃO DE DISTRIBUIçÃO OE ELEMENIOS TERRAS RARAS EM FORMAçÃO FERRíFERA
EAHDADA DE ÁGUA CLARA



FIGURA 6-10:
PADRÃo DE DISTRIBUIçÃo DE ELEMENToS TERRAS RARAS EM rcRMAçÃo FERRíFERA
BANDADA DE AGUA CLARA.



FIGURA 6 -11:

l1g1¡9 !! o'grRrBurçÃo DE ErEMENros TERRAS RARAS EM FoRMAçÃo FERRíFERA
BANOADA DE AGUA CLÂRÂ



FIGURÀ 6 -I2:
ng!49Dq DtsrRrButçÃo DE ELEMENToS TERRAS RARAS EM FoRrraçÃo FERRíFERA
BANDADA DO PERAU.
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FIGURA 6.,I3:
PADRÃo DE DISTRIBUIçÃo DE ELEMENToS TERRAS RARAS EM FoRfTAçÃo FERRíFERA
BANDADA DO PERAU.
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FIGURA 6- 14:

lag!Ão DE DtsrRlBUlçÃo DE ELEMENToS TERRAS RARAS Eü FoRMAçÃo FERRíFERA
BANDADA DO PERAU,
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FIGURA 6-,I5:

ng.l¡9 _DE_ 
gr:IlBurçÃo DE ELEMENToS TERRAS RARAS EM FoR AçÃo FERRíFERA

BANDADA DO PERAU,

Ol
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QUADRO 6-3

COMPOSIçÃO EM ELEMENTOS TERRAS R.ARAS DE AMOSTRAS DAS FORMAçõES FERRÍFERÀS

BANDADAS DO PERAU E FAZENDA BANESPA.

PS-23* 6,03 12 ,95 5 ,9I

PERAU-2* 13,7I 28,1-8 18,t9

PERAU-I* 25,84 50,03 27,82

PS-22* 2 ,95 I0,04 2,37

tErIE-l* t' 32 ,7 9 5l , 47 3]., 47

La Ce Nd Sm

I,20 0,19 I,02

3,83 0,83 3,05

5 ,27 1, 01 3,95

0 ,47 0, 08 o ,4I

5,50 1,16 3,L2

Eu Gd

* Perau ** Fazend.a Banespa

Dy

0 ,96 0 ,20 0 ,49

2 ,60 O ,45 1,10

2,60 0,56 1,35

0,38 0,09 0 ,23

1,81 o,32 0,79

Ho Er Tm Yb

0,48 0,07

0, 90 0,14

r,25 0 ,2L

0,18 0, 04

0,81 0 ,I4

Lu

(ppm)

@
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Fryer (1983),ao efetuar um estudo de integraçã.o de dados de Ter-

ras Raras em formações ferrÍferas, conclui que estas mineraliza-

ções no Proterozóico apresentam concentrações em Európio variá-
veis desde suave enriquecimento até anomalia negativa. Fryer (op.

cit.) cita que algumas formações ferriferas proterozóicas apresen

tam anomalia negativa também para o elemento Cério. Com relação

às formações ferríferas argueanas o autor citado assevera que são

caracterizadas por um enriquecimento relatÍvo em Eu comparado com

os outros elementos Terras Raras embora possa apresenÈar, em a1-

guns casos, concentração normal e até certa depleção neste ele-
mento. Os padrões de distribuíção dos elementos Terras Raras em

fornações ferríferas do Proterozóico e do Arqueano compilados

por Fryer (op. cit.) são apresentad.os respectivamente nas Figu-

ras 6-17 e 6-l-8. É possíveI observarem-se os pontos em comum que

apresentam os gráficos de Água Clara com os do proterozóico de

Fryer (1983), tais como anomalia de Ce e de Eu.

O elemento Európio apresenta anomallas devido a

suas caracteristicas relacionadas ao raio iônico e capacidade de

mudança de nível energético da valência +3 para a +2, Devido ãs

caracteristicas citadas o Eu é um el-emento que permanece retido
nos feldspaÈos em um processo de diferenciação, causando fortes
anomalias negativas com relação aos demais elementos Terras Ra-

ras nas soluções residuaís de processos magrnáticos e por conse-

guinte nos processos exalativos associad.os. O comportamento do

elemento Eu é tratado em Figueiredo (1985).

Em algumas amostras, como por exemplo nas apresen-

tadas na Figura 6-l-0 e 6-11, o padrão de distribuÍção dos elemen

tos Terras Raras exibe uma marcad.a anomalia neqativa de Ce. Este
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FIGURA 6. 'I7:
ASSINÀTURA EM ELEMENTOS TERRAS RARAS EM FORMAçôES FERRíFERAS
PROTEROZóICAS SEGUNDO FRYER (1983),
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FIGURA 6-l8l
ASSINATURA EM ELEMENTOS TERRAS RARAS EM FORMAçöES FERRíFERAS
AROUEANAS SEGUNDO FRIER ( 1983).
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fato pode ser interpretado co¡no evidência de que, pelo menos em

parte, houve uma interação entre as soJ-uções exalat ivo-vulcano -
-sedimentares e a água do mar. .As águas marinhas apr:esentam ano-

malia negat.iva do elemento Ce a partir do proterozóico (craf Jr
19771. O padrão de distribuição dos elementos Terras Raras em á-
guas marinhas está representado em gráficosna Figura 6-I9, cons

truídos a partir de dados de Fryer (1983) e Fortin (1989).

O elemento Ce apresenta anomafias devido ã sua ca-
pacidade de mudar da valência +3, comum entre os elementos Ter-
ras Raras, para a vaIência +4, possibil_itando sua entrada na com

posição dos nódul-os de manganês dos fundos oceânicos. com efeito,
Fleet (1984) assegura que os nódulos de manganês atuam como um

dos maiores reposÍtórios de Cêrio. Este fenômeno serÌa a causa

do baixíssímo tempo de residência do Ce na água do mar, em compa

ração com os demais elementos Terras Raras, como pode ser apreci
ado no Quadro 6-4 onde encontram-se os dados de tempo de residên.r

cia extraidos de Gofdberg (196I) apud Fleet (1984) . Outro fator
que influenci,aria para que o Ce apresente um baixo tempo de resi
dência na água do mar é abordado por Goldberg (op.cit.) apud

Fteet (op. cit.). o qual propõe que o Ce+3 nos oceanos é oxÍda
- +¿.do para Ce ' sendo precipitado como CeO2, enquanto que os outros
efementos Terras Raras permanecem em solução no estado de óxido-
redução +3, isentos de un fracionamento entre eles. Esta propos-

ta é corroborada por estudo experimental de Carpenter & Grant
(1967), onde verifica-se que o Cério forma rapidamente hidróxi-
dos de Ce coloidais na água do mar com um pH igual ou superior a

8. A estabil-idadê do Ce e seus compostos sob diferentes condições

de Eh-pH, a T e P ambiente, pode ser apreciado no grãfico da Fi-



FIGURA 6-19:
PADR¡O DE DISTRIBUIçÃO DE ELEMEI'IIOS IERRÀS RÀRAS
EM AGUAS MARINHAS,
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QUADRO 6-4

CONCENTRAçõES E TÐMPOS DE RESIDÊNCIA DE ELEMENTOS TERRÀS

RARAS NA .ÃGUA DO MAR.

acD{cEbnRÄÇão *
-,I(mq.1 ')

Tn"ÎPO DE RESIDÈ{CIA * *

( anos )

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Dy

HO

Er

T'm

Yb

Lu

J

l_

0,6

3

0,05

0,0r

0'7

0r9

0r2

0r8

0r2

0r8

012

440

80

320

270

180

300

260

460

530

690

r800

530

450

**
Brewer (I975) apud Fleet (1984)

Gol-dberg et a.L. (1963) apud Fl-eet (l-984)
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gura 6-20 reproduzido de Fortin (f989).
'Um forte enrÍquecimento em Terras Raras leves acom

panhado por uma ma¡cada anomalia negativa do elemento Európlo são

caracterÍsticas de fluidos diferenciados associados a vulcanismo

(Evans, 1978 apud Fryer, 1983), Este fato é analisado por Fryer
(op. cit.) quando trata da contribuição vulcânica em formações

ferríferas bandadas. Como visto anteriormente, estas caracterís-
ticas esLão presentes na assinatura em elementos Terras Raras

das formações ferríferas bandadas de Água Clara, sugerindo, por

conseguinte, uma contribuição de caráter exalativo-vuJ-canogênico

como fonte de mineralização destas formações ferrÍferas.
As sugestões sobre a gênese das formações ferrÍfe-

ras de Água Clara, à luz dos elementos Terras Raras, são congru-

entes com o exposto por Graf Jr (1977), o qual- assinal-a que o pa

drão de distribuição de elementos Terras Raras das formações fer
rÍferas bandadas está relacionado aos seguintes fatores:

- Ao padrão de distribuição de eLementos Terras Raras da fon

te do material ferruginoso (sol-ução) .

- Ao padrão de distribuição de elementos Terras Raras da á-

gua do mar dentro da qual flui a solução ferruginosa.

- Ao grau de mistura entre a solução ferruginosa e a água do

mar.

As formações ferrÍferas bandadas de Á,gua Clara exi
bem padrões de distribuição de el-ementos Terras Raras congruen-

tes com uma soJ-ução ferruginosa de orígem exal ativo-vulcanogêni-

ca que sofre, pelo menos em parte, fnteração com a água do mar.

O padrão de distribuição de elementos Terras Raras

apresentado pelo metachert de Ãgua C1ara (Quadro 6-2 e Figura
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FIGU RA 6- 20:
GRAFICO Eh-pH EXIBINDO 0S CAMPOS DE ESTABILIDAoE 0O ELEMENTO
Ce E SEUS COMPOSTOS.

FONTE: FORTIN (1989)

(T-P ombirntcs )
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6-21) indicam semelhanças com aqueles apresentados por crostas

de centros hidrotermais como os que constam em Fleet (1984) p¡l.n

cipal-mente ccm relação ã ordem de concentração dos el-ementos. Há

também semelhanças com os padrões apresentados por águas mari

nhas, como os que constam em Fryer (1983), excetuando-se a ausên

cj-a da anomalia negativa do Ce, fato comum nas curvas de dÌstri
buição das Terras Raras em água do mar (Figura 6-19). A anomal-ia

negatíva de Eu poderia também indicar caracterÍstica de exalito
distal como sugerido por Lottermoser (1989).

Às caracterÍsticas apresentadas pel-os padrões de

distribuição dos elementos Terras Raras nos metacherts presentes

na área de Ãgua Clara sugerem que estes corpos tenham sua origem

associada tambêm a processos exal-ativos submarinos. por estes

processos ter-se-iam emanações hidrotermais ricas em sÍlica, as

quais, teriam acesso ao fundo oceânico mediante fumarolas, e que

se espalhariam interagindo com a água do mar até ocorrer a pre

cipitação.

Vários parâmetros influem na solubilidade da sÍli
ca, porém, as variações de temperatura e do pH exercem um contro

Ie preponderante sobre a sofubilidade e precipitação do SiO, e,

portanto, sobre a formação do chert que deu origem ao metachert.



FIGURA 6-2I:
PADR;o oE DIsTRIsUIçÃo DE ELEMENToS IERRAS RARAS EM METACHERTS
DE AGUA CLARÂ
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7. CARACTERÎSTTCAS E GÊNESE DO DEPÓSITO DE

14 9.

BÀRITA DÐ ÁGUA CLARA

7.T. CARACTÐRTSTICÀS DO DEPÓSITO DE BARITA DE ÁGUA CLARÀ

O depósito de barÍta de Água Clarj estã constituÍ
do por um corpo principal e diversos subsidiários. O corpo prin_
cipal está representado por uma camada de espessura variável-. Na

mina, ao longo de B0 metros de galeria a espessura do corpo prln
ci.pa1 de barita situa-se entre 60 cm e I m. Na boca da galeria
maior, o corpo de barita apresenta 1 m de espessura e configura
ção estrutural concordante com a xistosidade e acamamento dos
xistos (Fotografia 7-l) .

O corpo principal ila jazida de barita de Água CIa_
ra apresenta-se na base da sequência de do lomita_quart zo_muscovi
ta-xistos descrita anteriormente no capÍturo intitufado Geofogia
Local-, e encontra-se acompanhado por vários corpos lenticutares
de espessuras centimétricas e extensões métricas. Foram também

identificadas camadas de barita na parte superior da sequência
de mármores dolo¡niticos sÌlicosos J_nfrajacentes aos xistos. As_
pectos destas camadas pÕdem ser observados na Fotografia 7_2. l¡os má-rno

res citados enæntra-se a nli¡erar.ização de cu-pb-zn descrita nc capÍturo 4.
Próximo ao corpo principal da jazida de barita a_

floram camadas e lentes constituídas por formação ferrÍfera ban
dada perÈencente à facies de óxÍdos, sub-¡acies magnetÍtíca, na classifl
cação de Ja¡res (1954) .Esta fomação ferrÍfëra bandàda encontra-se j¡ti¡rìaren-

té associada à milleralizaclo baritÍfd.ra. A maioria de se.us aflora-
mentos estão l-ocalizados dentro d.e uma faj.xa de xistos de apro_
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FOTOGRAFIA 7-1 Camada de barita do corpo
de espessura na entrada da boca da galeria
a concordância entre a camada baritífera e
e S dos xistos encaixantes.

n

principal com 1 m
maior. Observa-se
as estruturas SO
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FOTOGRAFIA 7-2 Lâminas e camadas de barita e/ou metachert
(mais resistentes âo intemperismo) alternadas com 1âminas e
camadas de mãrmore dolomítico (menos resistente ao intempe-
rismo) . Pertencentes à mineral ização baritífera inferior do
depósito de Ãgua Clara.
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xÍmadamente 20 m de espessura, sobreposta ao corpo principal da

jazida de Água Clara, havendo também l-entes da formação ferrffera tan

Èo jnfrajacentes ccnþ em disposição lateral ao ærpo prj¡cipal de barita.

As camadas de barita apresentam gïande continuida-
de, e foram controladas em afloramentos situados até 1 Km ao nor

te da mina de Água Clara, porém com espessuras menores, apenas

cent imétricas .

A coluna estratÍgráflca da área da jazlda de 
.Água

C1ara foi ilustrada na Figura 4-4 do CapÍtulo 4, quando abordou-

se a geologia local .

No topo e na base do cor¡:o prìrtcipal de baritâ en@ntram-se-

faixas milimétricas a centimétricas, constituidas por dotomíta-
quart zo -mus covit.a-xi sto, litologicamente similar à encaÍxante.

Aspectos destas intercalações podem ser observados na Fotogra

f ia 7-3.

Os cotpos da jazida que se encontram encaixados em

xistos, estão constituÍdos por barita acompanhada por magnetita,

hematita, piríta e quartzo, Nos corpos encaixados em mármores do

lomítÍcos, a minerafização está composta por barita acompanhada

por quartzo em escassas proporções.

A barita e minerais associados apresentam em média

uma granulometria muito fína, variando desde 0,01 mm até excep-

cionalmente 10 mm nos cristais de barita e até 5 ¡nm nos demais

minerais.

Os corpos de barita encaixados nos xistos apresen-

tam um bandamento nÍtido, com variações na tonalidade da cor cin
za desde muito clara até muito escura e em parte avermelhada. O

bandarTento refl-ete a presença de leitos de espessuras ÍLilim6tricas a centímé
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FOTOGRAFIA 7-3
int.ercalados na
de Ãgua Clara.

Níveis de dolo¡nita-quartzo-muscoviLa-xistos
parte inferior da camada principal de barita
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tricas, constituÍdos por magnetita e hematita ou por pirj.ta,
os quais se dispõem intercalados nas ca¡nadas e lentes bari
tÍferas. Aspectos das caracterÍsticas macroscópicas d.esta minera

tização, inclusive o bandamento, podem ser observados na Fotogra

f ia 'l-4.

A mineralização baritÍfera e os minerais associa-

dos (magnetita, hematita, quartzo e pirita) apresentam textura
granoblástica, Os grãos de barita apresentam contatos retos, cur

vos e lobulados na classificação de Spry (1969), conforme foi
visto no CapÍtulo 4, Os cristais de barita apresentam dois níti
dos sistemas de clivagem segundo 001 e 210, podendo ser claramen

te distinguidos do quartzo associado, em seções delgadas, como

pode-se observar na Fotomlcrografia 7-1.

Em atgr:ns níveis da mineralização a magnetita chega

a representar até 40 ?, exibindo textura granobÌástica junto com

a barita como pode ser observado na Fotomicrografia 7-2.

As mineralizações de barita de Água Clara, apresen

tam grande quantidade de níveis piritosos concordantes com o aca

mamento. Nestes nÍveis, a pirita apresenta-se euhédrica enquanto

que nas microfraturas este mineral exibe quase sempre cristais
ar:hédlricos . Na Fotomicrografia 7-3 podem ser observad.as caracte-

rÍsticas das piritas que acompanham a barita e encontram-se inti
mamente relacionadas com o acamamento. As caracterÍsticas destas

piritas dispostas em Leitos muito extensos e delgados I sugerem que sua fonra-

ção seja sir¡sedj¡nentar d.a ¡resma forma que a baïita. Posterionrente, algtlrìas pi

ritas sofreram processos de recridtalização metamóifica. junto com a

mineralização baritÍfera.
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FOTOGRAFIA 7-4 Amostras de barita do depósito de Ãgua Cla
ra. Observa-se o bandamento causado pelos níveis ricos em -
magnetitas parcialmente alteradas a hematita e goethita (a-
mostra da esquerda). Observam-se também estruturas boæuork
preenchidas por minerais secundários de ferro: goethita e
hematita (amostra da direita) .
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FOTOMICROGRAFIA 7-1 Cristais de barita (B) perfeitamente di
ferenciados dos de quartzo (Q) r por apresentarern dois nÍtidoã
sistemas de clivagens.

- Seçao delgada AB-11
- Nic6is cruzados
- Escala! r---| 0103 run
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FOTOMICROGRAFIA 7-2 Magnetitas fortemenÈe martitizadas (cla-
ros na foto) exibindo textura granoblãsÈica junto a barita (eå
curo na foEo). Pertencente ã camada principal de barita.

- Seçao polida ASM-I
- Nicóis paralelos
- Escala: |--------.r 0105 nm
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0

t

FOTOMICROGRAFIA 7-3 Pirita (amarela na foto), magnetita
(branca esverdeada na foto), barita e quarÈzo (cinza escu
ro na foto). Pertencente ã camada baritífera principal.

- Seção polida ASM-1
- l¡ic6is paralelos
- Escalat r._--_r 0105 nrn
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7 .2. O CARÃTER EXA-LATIVO-VULCÀNOGENICO DAS PIRITAS QUE ACOIVIPÀ

NHA.["I A MINERALI ZAçÃO ERRTjlÍ TERÀ DE .ÁGUA CLARA

No processo de estudo da gênese do depósito de .4-

gua Clara, foi utilizada uma importante técnica constituÍda pe

la determinação de Ni e Co nas piritas associadas à mineraliza-

ção baritífera e o cáIculo da razão Co/Ni que estes minerais a

presentam. Para este êfeito, foram selecionadas amostras conten

do piritas dlspostas em estruturas acamadadas, relacionadas à mrnera]iz.ação

baritífera, procedendo-se ã deterrninação do conteúdo cìe Ni e Cc\,mediante o

emprego de nicrossonda eletrônica, tn cada ponto de determinação anali-
sou-se S e Fe para efeÍto de control-e do mineral pirita, Foram

efetuadas nove anáLises pontuais por amostra, sendo três em ca-

da grão, seguindo-se a sequência borda-cenÈro-borda .

Os dados das anáIises por microssonda efetrônica
das piritas de Ãgua Clara que se encontram associadas à minera-

lização baritÍfera, assim como das razões Co,/Ni que apresentam,

podern ser observad.os nos Quadros 1-I ,7-2, 1-3,7-4 e 7-5. No

Quadro 7-6 são apresentad.os os valores médios da composição des

tas piritas em Ni, Co e a razão Co,/Ni,

A concentração de Ni e Co em pir.itas e a razão

Co/Ni que estes minerais apresentam, constitui importante i¡stru.

mento para a d.etermínação de sua origem. Ðe posse destes dados

é possÍvel distÍnguir piritas sedimentares, hidrotermais e vuL

canogênicas.

Segundo Monseur (.1967) as pirltas sedimentares a-

presentam razão Co/Ni nenor que l- , com val-ores de Co inferiores
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QUADRO 7-1

DADOS DE ANÁLISES OUfMICAS, POR MICROSSONDA ELETRÔNICA, DE PIRI

TAS ASSOCIÀDAS Ã MINERALIZAçÃO BARITÍFERA DE ÁGUA CLARÀ, ACOMPA

NHADOS DA RAZÃO CO,/Ni QUE APRESENTAM.

AMOSTRA ACL-O 8-O 8

PONTOS S Fe Ni Co Co,/Ni

r 53,81 46 tgr 0 420

2 53 t70 47 ,16 70 480 6,86

3 53,81 46 ,94 0 840

4 53,36 46,63 200 790 3,95

5 53,48 46 ,96 70 480 6 ,86

6 53,31 46 ,99 20 460 23 ,O0

7 54,23 46,66 220 780 3,54

8 53,82 47 ,0I 20 470 23 ,50

9 53,61 46 ,56 7L0 960 f,35

S, Fe (3) Ni, Co (ppm)
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QUADRO 7-2

DADOS DE ANÁLISES OUIMÍCAS, POR MICROSSONDA ELETRôNICA, DE PTRI

TAS ASSOCIADAS À MINERåLIZAçÃO BARITfFERÀ DE Á.GUA CLAR.A, ACOMPA

NHADOS DA RÄZÃO CO,/Ni.

AMOSTRÀ ÀCL-O 8- O 2

ColNiPONTOS

I
2

3

4

5

6

7

o

9

54,I7

54,27

54 ,42

53,73

54 ,25

53,02

54,26

54,60

53,9'7

46,'13

41 ,06

46,63

46,73

46,78

45,31

47 ,r0
46,77

46,97

400

0

800

0

390

70

40

130

U

650

390

350

380

550

430

10^

490

460

I,62

0,44

r ,47

orr¿t

9,75

3,77

s, Fe (?)' Ni, co (ppm)
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QUADRO 7-3

DÀDOS DE ANÁ,LTSES QUÍMICAS, POR MICROSSONDA ELETRôNIC.A, DE PIRI

TAS ASSOCTADAS À, MINERALIZAçÃO BARITÎFERÀ DE ÁcUA CLARÃ, ÀCOMPA

NHÀDOS DA RÀzÃo colNi,

A.},IOSTR.A AG- 12

PONTOS S Fe Ni Co ColNi

I 53 ,25 46 ,93 20 610 30 ,50

2 54,10 46 ,55 0 510

3 54 ,69 46 ,90 10 720 72,00

4 54,14 46,50 240 680 2,83

5 53,89 46,74 0 460

6 53,48 46 ,98 60 650 10,83
'7 54,18 47 ,03 10 440 44,OO

8 54,09 46 ,6'1 110 550 5 , OO

9 53,64 47 t28 70 540 7 ,7r

S, Fe (8) Ni, Co (ppm)
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QUADRO 7-4

DADOS DE AN^Á,LrSES QUf MTCAS, POR

TAS ASsocrADAs À, ¡lrmnnar,rzaçÃo

NHADoS ¡e nazÃo colNi.

ulntnôNtca, DE prRr

Á,cue cLARA, AcoMpA

I"lICROSSONDA

saRrrfF.nRA DE

AMOSTRA AV-25

PONTOS NiS Fe Co CorlNi

I
2

3

4

5

6

7

I

9

54,30

54,20

53,63

54,58

54,63

53,02

54,07

55 ,18

54 ,42

46,98

46,50

46,16

46,80

47,06

46 t3l-

46,56

46 ,40

46,19

0

27 60

480

0

l-20

320

600

90

200

520

490

4240

420

530

15 30

1040

740

5090

0 r I8

8,83

4 ,42

4,78

r,73

8,22

25 ,45

S, Fe (g) Ni, Co (ppm)
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QUADRO 7-5

DADOS DE ANÁLISES QUfMTCAS, POR MICROSSONDA ELETRÔNICA, DE PIRI

TAS ASSOCIADAS À MINEF-ALI ZAçÃO BÀRTTIFER.A DE ÃcUA CLARÀ, ACOMPA

NHADOS DA RAZÃO CO,/NÍ,

AMOSTRÀ AV-34

rJi colNiPONTOS

I
2

3

4

5

6

7

o

9

53 ,49

53,80

54 ,53

53 ,84

53,97

53 ,46

54,05

54 t02

s4,34

46 ,99

46,6I

46 ,46

46,98

46 t7I
46,19

46 ,59

47,)-o

46,43

6,20

10,33

4 ,46

12,00

16,00

'7,00

f00

30

130

50

0

0

30

0

70

620

310

580

600

340

420

480

470

490

S, Fe (?) Ni, Co (ppm)
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oUADRO 7-6

VALoRES MÉDros DA coMposrçÃo ¡¡l xi E co DAS prRrrAS DE ÁcuA

RA, euE sE ENCoNTRÀM AssocrADas Ã MTNERALTzeçÃo on BARrrA,

SUAS RESPECTIVAS RÀZõES co/Ni,

CLA

E

AMOSTRA,S

ACL-0 8-08

ACL-08-02

AG-L2

AV-2 5

AV-34

Ni (ppm) Co (ppm) Co,/N Í

140

200

60

510

50

630

460

570

l-620

480

4 ,50

2,30

9,50

3,f8

9,60

MEDIA DAS RAZõES colNi 5,82
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a 100 ppm. De acordo com Loftus Hills & Sofomon (1967) as piri-

tas vulcanogênicas, não acomoanhadas por mineralização de Pb e

zn, apresentam razão Co./Ní maior gue I . Loftus Hills & Solomon

(op. cit.)assinalam gue piritas de origem vuJ,cânica, associa-

das a minerais de <:humbo e zinco, apresentam razão Co,/l¡i nenor

que a unidade, os autores citados indicam, também, que pÍritas

sedimentares em folhe.lho apresentam razão Co/Ni inferior ã uni-

dade .

Ao examinarem-se os valores das razões co/Ni das

piritas de Água Clara expostos nos QuadTos 7-l a'1-6 e, conside-

rando-se os trabalhos de Monseur (op. cit.) e Loftus Hills & So

lomon (op. cit.) pode-se deduzir que as piritas de Ãgua Clara

são vufcanogênicas,

Outros trabalhos sobre o assunto indicam que a de

terminação da gênese de piritas a partir da concentração de Ni,

co e as razões Co,/Ni gue estes minerais apresentam é bastante

complexa como exposto por Bralia et aI . (1979).

Bra1ia et aI . (op. cit.) realizam uma ampla compi

laÇão dos trabaÌhos desenvolvidos e apresenLam as seguintes con

siderações sobre o tema:

- Piritas sedimentares são caracterizadas por baixos valores

de Ni, Co e principalmente por baixa razão Co/Ni. Para as

piritas sedimentares a média das razões co/Ni é de aproxi-

madamente 0,63 segundo Price (1972) apud Brafia et aL. (op.

cit.). AIém disto, os conteúdos de Ni e Co nas piritas se-

dimentares são fortemente correlatos, apresentando um índi

ce de correlação de 0,93. Há ainda uma relação entre a ra-

zão Co,/Ni no mineral e na rocha encaixante. As razões
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Co,/Ni nas piritas gedimentares parecem ser controladas, pe-

1o menos em parte, pefa concentração destes elementos nas

rochas encaíxantes.

- Piritas de veios hidroternaÍs apresentam fortes variações

no conteúdo de Ni e Co, assím como nas razões co/Ni. Estas

variações são apresentadas de forma característica pelas

piritas presentes em um mesmo depósito e côm frequência na

mesma amostra. Price (f972) apresenta um valor de 1,17 pa-

ra a média das razões Co,/Ni nas piritas de veios hidroter-
maís.

- Piritas de depósltos exalativo-vul cano -sedimentares são ca

racterizadas por apresentarem razão Co/Ni entre 5 e 50,com

a média em torno de 8,7. Nas piritas destes depósitos o e-

lemento Co apresenta-se usualmente com uma concentração su

perior a 100 ppm enquanto que o Ni geralmente exíbe concen

tração menor que 100 ppm. Os valores das concentrações mé-

dias de Co e Ni nestas pÍritas são de 486 e 56 ppm res!
pectivamente.

Os estudos mais aprofundados sobre a determinação

c.lo tipo genético de piritas, cujos dailos foram apresentados aci

ma,sugerem que as piritas associadas ã mineral-ização de barita
de Á,gua Cl-ara foram formadas por um processo exalativo -vulcano-

sedimentar.

As piritas estudadas apresentam valores de razões

Co,/Ni com média de 5,82 (ver Quadro 7-6), Este valor apresenta-

se muito prõximo da média apresentada por Bralia et aI . (L979')

que é de 8,7 para as piritas tigadas a processos vulcano-exalati

vos .
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As piritas em pauta apresentam em mêdia 752 ppm de

Co e I92 ppm de NÍ,

Embora haja um certo enriguecimento em Ni nas piri-
tas de .Á.gua Clara, proporcionando diminuição dâ razão Co,/Ni em aI
gumas amostras, os dados referentes a Co e Ni nestes ntinerais
(Ouadros 7-L a 7-6) são coerentes com as indicações de Bratia et
al. (1979) para piritas associadas a processos exalativo-vulcano
gênicos.

7.3.GÊNESE Do DEPÓSITO DE BARITA DE Á,GUÃ CLARÃ

Como já referido anteriormente, foram obtidos dados

que indicam um carãter vulc ano- sedimentar para a sequência hospe-

deira da jazida de Água Cfara. Em sequências vu lcano-sedimentares

são conhecidos importantes depósitos sulfetados, geralmente acom-

panhados por mineralizações baritíferas.

Os depósitos em pauta têm sido estudados sob diver-
sos enfoques. Várias tipologias têm sido descritas. Adotam-se mui

tos termos e cl-assificações consid.erando-se morfofogia, gênese,

localde formação, composição el¡ elementos e minerais, tipo de en-

caÍxante, ambiente tectônico ou combinação de alguns destes parâ

metros. Dentro deste tema destacam-se, nas duas últimas décadas,

trabafhos como Õs citados em seguida enumerados em ordem crono-

1ó9ica: Sangster (L972), Sawkins (1972), Hutchinson (1973), Ridge

(L973t, Spooner & Fyfe (1973), Brathr^raite (1974), Lambert & Sato

(I974), Sato (1974), Sangster & Scott (I976), Sol-omon (1976),



169.

Ridge (1976)¡ Large (1977\, Sato (1977), Solomon & Walshe (1979),

Flnlovt-Bates (1980), Hutchinson (1980), Large (1980), Soon (1980) ,

Franklin et al . (1981), Gustafson a Will-iams (1981) r Large (198I),

Russell et al.. (1981), Hutchinson (1982), Large (1983), Beckel

(1984 ) Baumann (1986).

Soon (1980) assinala que os depósitos estratiformes

de barita constituem um largo espectro de tipos, variando desde

aqueles encaÍxados em rochas sedimentares pertencentes a sequên-

cias desprovidas de vulcanismo, até aqueles associados diretamen

te a rochas vulcânicas.

São exenplos do tipo excfusivanente sedjrÊnta-r os depósi

tos de Nevada, Washington e Àrkansas nos Estados Unidos (Soon,op.

ciÈ.). No outro extremo do espectro aparecem, segundo este autor,

aquel-es depósitos de barita encaixados em rochas vulcânicas como

Kuroko e Rosebery. Entre os dois extremos, segundo Soon (op.cit.),

estão os depósitos de barita encaixados em rochas sedimentares per

tencentes a sequências que apresentam contribuições vulcânicas

como Ranmelsberg e Meggen, O depósito de barita de Água Clara per

tence a este grupo.

O depósito de barita de Água Clara apresenta diver
sas caracteristÍcas que guardam relação com sua evolução genéti-

ca. Estas caracteristicas , consideradas isoladamente, podem re-
presentar evÍdências permj-ssivas com relação à gênese no conceito

de Snyder (f967).

Não obstante, o conjunto de feÌções que a jazida

apresenta pode ser conslderado para sugerir processos de evolução

genética capazes de explicar a presença destas feições.

Ã continuação encontram-se relacionadas, em forma
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resumida, diversas feições ou caracterÍsticas presentes na jazi

da de Água Clara e que guardam importâncía para a dedução de sua

evolução genética.

- Às mineralizações de barita encontram-se em camadas e len

tes concordantes com o acamamento das rochas encaixantes,

- A encaixante dos corpos principais de barita está constitu
Ída por dolomÍta-quartzo-muscovita-xisto.

- A sequência hospedeira da jazida de barita apresenta orto-
anfibol-itos, confirmando a existêncía de manifestação vul-
cânica durante sua evolução.

- A sequência encaixante da jazida de Ã,gua Cfara está afeta-
da por netamorfismo regional- dinamo-termal no grau fraco,

- A textura do corpo baritÍfero é granoblástica.

- As camadas de barita apresentam i.ntercalações de Leitos de

magnetíta com escassa hematita e .leitos de pírita.

- As pirÍtas desÈes l-eitos associados ã mì-neratização de barita

apresentam concentrações de Ni, Co e razões Co,/tli tÍpicas
de piritas formadas em processo exalativo-vulcanogênico.

- No mesmo nÍve1 estratigráfico das mineralizações baritífe-
ras ocorrem formações ferrÍferas bandadas, cujas manifesta

@s nnis importantes estão registradas a poucos metros acima do

corpo principal de barita na sequência estratigráfica.

- As formações ferrÍferas cj-tadas, apresentam caracterÍsticas
que sugerem a participação de manifestação vulcânica em sua

gênese, como por exemplo a assinatura em elementos Terras

Raras.

- Há mineralizações sulfetadas em nÍveis estratigrãficos si-
tuados abaixo do depósito de barita com zoneamento vertical
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de baixo para címa de Cu passando para Pb-Zn.

As caracterÍsticas apresentadas pefa jazida de Ãgua

Clara sugerem o seu enquadramento como dep6sito exalativo submari

no de encaixante sedimentar no conceito de Large (1"98I), porém,

sem a conotação tectônica que este autor atribui a este tipo de

depósito. Segundo Large (op, cit.) depósitos exalativos submari-

nos são aquefes formados sobre o assoalho marinho a partir de so

luções hidrotermais emanadas no fundo do mar. As sequências sedi

mentares hospedeiras apresentam com frequência intercalações de

rochas vulcânicas. As soluções citadas são derivacìas de água do

mar que circuLam por céIulas de convecção em terrenos com um ele

vado gradiente geotérmico, sob condições de rifteamento, atingin
do profundidades de até 15 Km (Russell et al. 1981). As soluções

cita-das atingen o oceano mediante fumarolas e interagem com a á

gua do mar precipitando minerais.

A atividade ígnea poderia ser responsáveI pelo aque

cimento de ãguas subterrâneas que entrariam em processo de con

vecção até atingirem o fundo oceânico (Russelt 1968, Lambert &

Scott 1973 e Russell et af. f98I) . Há autores que defendem a par-

ticipação direta de águas magmáticas como Krause et aI . (1955)

apad Russell et at. (op. cit.).
A barita com frequência sobrepõe-se estratigrafica

mente ou ocorre como extensão taterar das minerar-izações estrati
formes de sulfetos, Há un zoneamento tanto vertical como lateral
das mineralizações; este zoneamento é centrado ern um núcleo rico
em cobre, com chumbo e zinco mais dispersos e barita ocupando po

sições periféricas (Large, lgBI) .

No zoneamento vertical a seguência mais frequente
da base para o topo é cu-zn-pb-Ba como por exemplo ern Rarnmersberg.
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No zoneamento lateral o zinco sofre dlspersão maÍs forte que o

chumbo, cono por exemplo em Mount Isa, Mc Arthur River e Tom,

proporcionando uma sequência tÍpica (Cu) -pb-Zn- (Ba) (Large,Iggl).
O zoneamento lateral é interpretado como um reflexo das diferen-

ças de solubilidade que os minerais apresentam na solução minera

l-izante à medida que esta se esfria e interåge com a água do mar

ao afastar-se dos canais alimentadores ou fumarolas como expost-o

por Large (1980). A maior dispersão do zinco em relação ao chum-

bo no zoneamento horizontal seria atribuÍdo à maior capaiidade

das soJ"uções de alta salinidade para carrear o zinco de acordo

com Finlow-Bates (1980) . O ferro encontra-se disperso nos depósi

tos sob a forma de pirita e/ou pirrotita, algumas vezes formando

um núcleo como em Sullivan, ou sob a forma de hematita na parte
periférica àa facies estratiforme como em Tynagh.

Como visto anteriormente, o depósÍto de barita de

Água Clara apresenta-se e strat igrã f icamente acima de ocorrências

sulfetadas de Cu-Zn-Pb e há mineralizações de ferro na forma de

magnetita e hematita com tendências a uma disposição periférica
com relação ao depósÍt.o de barita.

A Figura 7-1 apresenta o esquema do modelo genético

e o zoneamento proporcionado nos depósitos exalativos submarinos

de encaixante sedinent.ar.

As bases deste rnodelo não diferem daquelas perten-

centes a model-os propostos para depósitos de sulfetos maciços vuL

cânicos que incluem o tipo Kuroko. Solomon (1976) afirma que o

modelo genêtico para os depósitos de sulfetos maciços vulcânicos

deve envol-ver circuÌação convectiva de água superficial (princi-
palmente água oceânica) como sugerido por Ellis (1967) , Corliss
(1971) e autores posteriores. Este modelo geotermal- não descarta,

mas não se baseia em uma contribuição de soluções magmáticas (So
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lomon, op. cit,). Ohmoto & Rye (1"974) apud SiIIitoe (1977) deter
minaram mediante estudos de razões isotópicas, que as soluções
formadoras do minério de Kuroko apresentam 758 de água do mar.

Large (1983) ao efetuar estudo sobre importantes
depósitos de sulfetos rnaciços encajxados nos sedjJrìentos de seguências \,11l-ca

no-sedjnìentäres I refere-se à associação das minerarizações baritífe
ras com estes depósitos. Os depósitos de Rammelsberg e Meggen na

A1emanha, Sil-vermines na rrlanda I Tom no Canadá e Lady LoretÈa
na Austrália apresentam importantes mineralizações baritíferas.
O depósito de Suflivan no Canadá não apresenta barita. Nos depósi
tos de Mc Arthur River e Mount Isa na Austrália a barita aparece

apenas como traços.

À continuação efetua-se uma discussão sobre varia-
ções da solubj-lidade do BaSO4 em função de parâmetros físicos,
químicos e geológicos, culminando com sugestão sobre o mecanismo

de precì.pitação de barita no modelo exalativo submarino.

Na Figura 7-2 são apresentados gráficos elaborados
por Blount (l-977) ilustrando as variações de solubil-idade da bari
ta em função da T, p 

" .NrCl- (temperatura, pressão e concentração

em NaCf) em soluções aquosas,

Ao estudar-se os gráfÌcos da Figura 7-2 pode-se e

fetuar a dedução de diversas conclusões enunciadas por Blount
(op.cit.) e apresentadas em seguida.

A solubilidade isobárica da barita em H2O pura é

máxima sob uma temperatura de aproximadamente IOOoC (Figura 7-2 h).
Este máximo migra para temperaturas mais elevadas à medida que au

menta a concentração de NaCj_ na solução aquosa (Figura j-2 Bl .

A solubilidade ísotérmica da barita cresce com o
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aumento da pressão (Figura 7-2 A') e com o aumento da concentra-

ção de NaCI na solução aquosa (Figura 7-2 Bl .

O efeito do NaCl sobre a soLubilidade da barita é

mais forte em temperaturas elevadas, principalmente acima de

I00oc lrigura 7-2 Bl .

A concentração de NaCl na ãgua do mar é de 27,21

g./Kg (Defant, 196l) o que corresponde a aproxirnad amente 0,5 M.

Os valores de solubj.lidade da barita para uma solução com esta

concentração foram lançados no gráfico da Figura 7-2 B a partir
de dados de Blount (1977t . Verifica-se que em soluções que apre

sentam concentraçoes desta ordem e mais elevadas, a solubilidade
da barita tende a ser diretamente proporcional à temperatura em

qualguer intervalo.

Em resumo, pode-se concluir que em soluções aquo-

sas ricas em NaCI a diminuição da temperatura e/ou a1Ívio de pres

são poCeriam causar a precipitação de barita.
Do exposto pcder-se-ia i¡lferj.r gue soluções descenden.

tes ricas em NaCl, percolando rochas, solubilizariam BaSO4 ern

função do aumento de T e P, e ao retornarem ao fundo oceânico

pelo processo convectivo, precipitariam este mineral devido à

diminuição da temperatura e d.a pressão.

Não obstante, o transporte de grancles quantidades

de BaSO4 em soluções aquosas parece ser pouco provável devido a

sua baixa soLubilidade (Blount, 1977') - De acorclo com Finlow-Bat€s

(1980) o Ba++ é muito solúvel no campo de estabilidade do H2S

nas soluções aquosas e somente se precipita como barita no campo

onde SO;- é dominante entre os compostos de enxofre, ou seja,em

ambiente oxidante. Este fato ocorre abaixo da faixa de 20OoC,
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posto quer em temperaturas mais elevadas dá-se a redução térmica

do enxôfre (Finlow-Bates op. cit. e Beckel, 1984).

Por conseguinte, sugere-se que a barita seja preci

pitada quando as soluções exalativas suLfetadas atingirem ambien

te oxidante, gerando so¡- que captará Ba++ disponÍvel nos ocea

nos e na pr6pria solução. Este fenômeno seria facilitado em mâres Pro

terozóicos por apresentarem grande disponibilidade de Ba++ segun

do Maisonneuve (1982).

Corûo visto a l¡ar ita precipita-se em nìeio oxid.ante e a água

do mar apresenta pH em torno de 8,0 a 8,5 (Krauskopf, 1972). Nos

diagramas Eh-pH e PO2- Ps2 apresentados por c'arrels a Christ (1965)

ver.ifica-se que os campos de estabilidade da pirita, magnetita e

So¡- Iimitam-se mutuamente. Portanto, nas proximidades destes l.i

mites, peguenas oscilações no pH e/ou Eh ou PS2 e/ou Po2 poderi-

am causar a mudança do campo de estabifidade da barita para o da

pirita ou para o da magnetita. Este fenômeno explicaria a presen

ça de leitos de pirita e magnetita íntercafados nas camadas de

barita de Ãgua Cf ara.

O modelo exafativo- vulc ano -sedimentar e os parâme-

tros que controlam as mineralizações, expostos neste ítem, são

coerentes com os dados apresentados pela jazida de barÍta de Ãgua

Clara e portanto são sugeridos para a explÍcação da gênese deste

depósito.
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7.4. O CAR.ÁTER PROXIMAL VERSUS DISTAL DA JAZIDA DE ÁGUÀ CLARA

O empregodos termos proximal e distal é comum nas

ciências geológicas, em garticular no domínio da sedimentologia.

Há muito temÞo que os sedimentóIogos adotan como critério para

classificar os sedimentos a distância que aÞresentam com rela-

ção às áreas fontes dividindo-os em proximais e distais.
Somente na década de 70 a partir do trabalho de

Ridler (1973) é que os termos proximal e distal começaram a ser

usados com referência aos depósitos minerais e suas relações com

o vulcanismo (Bouladon et al- , I9l6).

Pouit (1976) considera a distinção entre minerali
zações proximais e dÍstais, empregando como critério a distância
entre a mineralização estratiforme e o aparelho vulcânico e/ou a

zona de emergência das soluções hidrotermais que originam as mi-

neralizações.

Large (I979) discute o uso dos termos proximaÌ e

distal. Este autor argumenta que um dos grandes problemas rela-
cionados ao uso destes termos é a Ídentíficação do centro vulcâ

nico ao qual deve-se fazer referência. large (op. cit.) refere-

-se ao fato de depósitos distais como Suffivan (Canadá) e Rio ¡fac

Arthur (AustráIia) apresentarem-se sobrepostos a zonas de altera-

ção, sendo que neste último foram reconhecidas estruturas de um

sistema alimentador adjacente ao depósito, Large (op. cit.) che

ga a sugerir que os termos distaÌ e proxj_maJ- sejam usados apenas

no sentido sedimentológico , ou seja, para referir-se ã distância
do transporte mecânico .
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PIimer (I979) refuta os argunentos de Large (I979)

e expõe que o uso dos termos proximal e distaL deve ser efetuado

com referência à distância em tempo e/ou espaço em que um depósi

to se forma com relação a un centro vulcânico e não ao centro

exalativo ou fumaróIico, os quais não coincidem necessariamente

com o centro vulcãnico. É seguindo esta linha de raciocinio que

tenta-se classificar a jazida de barita de Água Clara.

Não obsÈante, o estabelecimento de caráter proxi-

mal ou distal de uma jazÍda é tarefa bastante complexa. Há, em

efeÍto, gradações tanto dentro do tipo distal como do tipo pro-

xinal, e o mais comum é se estabelecer que uma jazida é mais dis

taÌ ou proximal em termos refativos (Bouladon et al., 1976').

Diversos autores têm procurado estabelecer as ca-

racterÍsticas mais típicas de jazidas proximais e de jazidas dis

tais.

Bouladon et al. (1976) ao trataren o ambiente

paleo-vulcânico afirman que as jazidas Þroximais apresentam-se en

caixadas em derrames ou sobre domos vulcânicos, enquanto que as

distais situam-se, ãs vezes, a mais de 40 km de um centro vufcâ-

nico, As jazidas proximais situam-se associadas a uma pilh4 vul-

cânica de carâter intermediário a ácido que ocorre sobreposta ao

vuLcanismo básico ou em contato direto com este, enquanto que as

distaís associam-se a sequências detríticas finas ou acompanhan-

do intercalações de tufos em rochas meta- sed imentares tipo cal-co

xÍstos , situadas acima de derrames básicos (Bouladon et af.,op.
cit.). Este autor afirma ainda gue as jazidas proximais apresen-

tam mineralização maciça sobre uma zona d.e minêrio com estrutura

stockuoyk enquanto que as distais apresentam camadas mineral-iza-
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das regulares.

Plimer (I979) assevera que nos depós.itos proxJ.mais

o centro vulcânÍco é ident-ificável com facitidade e geralmente

apresênta forte relação genética com o ¡ninério exafativo como por

exempl.o em Kuroko no Japão. lvos depósitos distais torna-se mais

difÍciI provar uma relação genética entïe a mineralização e o vuL

canismo, e em alguns casos é possíveI que não haja relação di-
reta (Plimerr op. cit.). O autor citado argumenta que um depósi.-

to dlstal tipo Rammetsberg (ALemanha) pode também apresêntar at
guma feição proximal como o minério kniest que poderia represen-
tar condutos de fLuidos, porém, afastados do centro vulcânico,
posto que este depós j-to apresenta várías caracterÍsticas tÍpicas
de depósÍtos distais, como alta proporção de sedimentos clástios
e quimicos com relação a rochas vulcânicas, fraca alteração de

caráter hidrotermal-, minério de pb-Zn, etc..
Com o crescimento da dÍstância no tempo e no espa-

ço a partir de um centro vulcânÍco, a proporção de vulcânicas so

bre sedimentâres e a intensidade de al_teração hidrotermal_ decres

cem. Chamínés de alteração, extensas zonas alteradas com minério
disseminado, dominadas por quartzo-ser ic ita e assembléias ricas
em Mg, encontram-se espacialmente associadas a depósitos estrati
formes de metal base proximais, enquanto uma fraca alteração a

quart zo- serici ta e assembléias ricas em Fe e Mn encont-ram-se pre

sentes em depósitos distais (pIimer, 1978) .

. Com o aumento da distância no tempo e no espaço

com relação ao centro vulcânico, o conteúdo de Fe, Cu e S dos

depósitos de metaís básicos decresce enguanto cresce o conteúdo

de Zn, Pb, Ag, Mn. Ba e F (plimer, op. cit.).
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A jazida baritÍfera de Água Clara, considerada em

conjunto com as ocorrências sutfetadas da área, apresenta ca-

racterÍsticas de um depósito distal. Em Ãgua Cfara há uma alta
proporção de rochas meta-sed imentare s em relação às meta-vutcâni

cas, não foram observadas alterações hidrotermais de caráter ge-

neralizado, a mineralização apresenta-se em estratos e Ientes re
gulares, não há mineralização tipo stockuork na base do depósito

que represente stz'ingen, há. predoininância de barita sobre os sul
fetos.

As características apresentadas sugeren que o depó

sito de barita de Á.gua Clara seja de natureza distal , isto é,

quê tenha se formado afastado do centro vulcânico.
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8. CONCLUSõES

À continuação são apresentadas, em forma resumida,

importantes caracteristicas geológicas da jazida de barita de

Ãgua Clara e aspectos do Precambríano do VaIe do Ribeira. Tanto

estas características da jazida, quanto os aspectos das sequên-

cias precambrianas, foram estudadas durante a presente pesquisa

em suas díversas fases.

A jazida de Água Clara está constituida por cama-

das e l-entes de barita que apresentam mineralizações associadas

de magnetita, hematita, pirita e quartzo,

A sequência estratigráfíca na área de Água Clara

apresenta quartzitos, metacherts. mármores dolomíticos siÌicosos,

dolomita-quart zo -muscovíta-xi stos, formações ferríferas banda-

das e orto-anfibolitos.
A sequência vulcano-sedimentar hospedeira da jazi-

da de Água Clara pertence ã Formação Perau do crupo Setuva.

A Fornação Perau é atribuída ao Me so-Protero zóico.

A idade da jazida de barita é de aproximadamente

I 400 M.a., obtida ¡nediante sua correlação com a jazÍda do Perau

datada pelo método Pb,/Pb em galenas.

As encaíxantes da camada que constitui o corpo prin

cipal da jazida de barita de Água Clara estão representadas por

dolomita-quartzo-muscovita-xistos .

o depósito baritifero apresenta-se concordante com

o acamamento e a xistosidade plano axial .

A sequência hospedeira da jazida possui rochas me
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ta-vulcânicas de caráter básico cal- co-a lcal Íno , representadas pe

los orto-anfibolitos.

Estes orto-anf íbo l ito s apresentam assinatura em e-

lementos Terras Raras similares ãs de basaltos de arcos de ílhas.

A jazida de barita apresenta-se íntimamente rela-
cionada a formações ferrÍferas facíes óxidos aub-facíes magnetÍ

tica.

As formações ferríferas bandadas. juntamente com

os metacherts da área de Água Clara, representam contribuições

de caráter exa.lativo submarinas.

A assinatura de elementos Terras Raras gue as for-
mações ferrÍferas da área de Água Clara apresentam, são compatÍ-

veis com uma gênese por sofuções ferruginosas de origem exalati
vo-vul canogênica que sofrem, pelo menos em parte, interação com

água do mar.

A jazída de barita apresenta-se associada a mine-

ralizações sulfetadas de Cu-Pb-Zn que ocorrem nos mármores doLo

mÍticos infrajacentes aos doJ-omita-quartzo-muscovÍta-xístos.

Do ponto de vista tectônico, mod.eLos tanto fixistas
quanto mobilistas têm sido pxopostos para explicar a evolução

das sequências precambrianas da região. Nos últimos anos a ten-
dência tem apontado para modefos mobílistasr com abertura e fecha

mento d.e bacias e processos de subducção.

A mineralização baritÍfera de Água C1ara pertence

a uma época metatogenêtíca, me so-proterozóica, geradora de impor

tantes jazidas de sulfetos maciços com barita subordinada e

vice-versa,

o depósito de Ãgua C1ara caracteriza urn tipo entre
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os depósitos de barita do VaIe do Ribeira.

O caráter exa Lat ivo-vulcanogênico das piritas asso

ciadas à mineralização baritífera de Á,gua Clara foi determinado

mediante análises por mÍcrossonda eletrônica do Ni, Co, e, deter

minações da razão co,/Ni nestes minerais.

A jazida de barita de Ãgua cÌara apresenta gênese

exal-ati-vo-vul-cano- sedimentar de natureza distal .
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