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RESUMO

O depósito João Néri, localiza-se no sul do Estado de São Paulo, no
Município de Guapiara. Encontra-se numa sequência de rochas metavulcano-
sedimentares de direção nordeste denominada de Formação Água Clara do
Grupo Setuva, a qual está inserida no domínio geotectônico da Faixa de
Dobramentos Apiaí. A deposição dos sedimentos e o episódio vulcånico
associado ocorreram, provavelmente, entre, 1,8 e 1,5 b.a.. As rochas foram
afetadas por metamorfismo entre'1,3 a 1,0 b.a., com superimposição de um
evento metamórfico próximo a 700 m.a., no Proterozóico Superior.

As rochas da Formação Água Clara sofreram três processos
deformacionais, revelados pelas superfícies Sr, de direçäo NE, paralela ao
acamamento Ss; 52 de direção NE, porém com mergulho mais acentuado e S.,
de direção NW, que impôs ondulações nos rumos de mergulhos dos eixos de
dobras NE, dando à região um padrão estrutural do tipo "domos e bacias". A
assembléia mineral constituída, predominantemente, por margarita, flogopita,
granada, diopsídio, tremolita e plagioclásio é indicativa de metamorfismo da
fácies xisto verde superior possivelmente atingindo a fácies a anfibolito inferior
(Yardley, 1989).

A formação Agua Clara ocorre de forma alongada na direção NE,
provavelmente condicionada por grandes lineamentos. E constituída,
predominantemente, por metacalcários impuros com estratificação cruzada.
Essas características expressam que o ambiente deposicional foi de
plataforma, posteriormente afetado por um regime tectônico distensivo

As mineralizações de Zn, Pb, Ag e Cd do depósito João Néri estão
associadas a metachert carbonático que, por sua vez, está encaixado,
concordantemente, com metacalcários silicosos. Os principais controles
identificados são de natureza: estratigráfica (Formaçäo Água Clara); litológica
(metachert) e mineralógica (barita). A assembléia mineral típica do depósito é
constituída por: pirrotita, pirital, blendal, galena, calcopirita, arsenopirita, pirita2
e blenda2. A ganga é representada principalmente por quartzo, calcita e
dolomita, e subordinadamente margarita e plagioclásio.

Os estudos isotópicos de Pb do depósito João Néri apontaram idade
de formação das mineralizações ao redor de'1600 m.a., a qual deve também
expressar a idade de deposiçäo dos metamorfitos da Formaçäo Água Clara.

Dentre os tipos conhecidos na literatura o depósito João Néri
aproxima-se mais das jazidas estratiformes de origem vinculada a processos
vulcano-exalativo sin-sedimentares. O ambiente tectôno-estratigráfico, a forma
de ocorrência, a associação litológica, a paragênese mineral da mineralização,
assim como os dados isotópicos de Pb, levam-nos a correlacionar este
depósito com aqueles do "tipo Perau" , já qualificados como sendo francamente
do tipo exalativo-sedimentar.



ABSTRACT

The João Néri deposit is located in the southern part of .Säo Paulo state
near Guapiara town. ïhe ore body lies on a .segment of a NE trending
metavolcanic rock sequence which is part of the Agua Clara Formation-Setuva
Group, all included in the geotectonic domain of the Apiai Fold Belt, considered as
of lower Proterozoic age. The rocks of the Água Clara Formation exhibit typical
features of a plataformal depositional environment which has been affected by
extensional deformation. Later they underwent three deformational events, as
represented by penetrative structures which are the following:

Sr = So : compositional banding foliation;
52 : NE trending and oblique to 51 = Ss;

53: NWtrending and imposing ondulation on the NE fold axis.
Alltogether these structures give a dome and basin structural interference

pattern to this region, at a regional and local scale. There is convincing mineral
paragenetic evidence of a med¡um grade metamorphism which affected the Água
Clara Formation.

The Zn, Pb, Ag and Cd mineralization observed in the Joäo Néri deposit is
directly linked to a carbonatic metachert bed which, in turn, is bounded by a
concordant siliceous metalimestone. The most common controls of the
mineralization are: stratigraphic (Água Clara Formation), lithological (metachert)
and mineralogical (barite).

The Pb isotopic analyses on galenas of the Joåo Néri deposit yelded an
age of 1600 m.a. which was interpreted as the age of the Zn, Pb, Ag, Cd
mineralization. This age might express, as well, the sedimentation of the Água
Clara Formation.

All the geological and geochemical evidences lead to the conclusion that
we are dealing with a deposit of stratiforme nature. The Zn, Pb, Ag, Cd
mineralization might be linked to a hydrothermal volcano-exhalative syn-
sedimentary activitiy, which is promptly supported by the morphology, rock and
mineral assemblages as well as by Pb and Sr isotope data.
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T. TNTRODUçÃO

1.1 - Histórico

Segundo Knecht (1938) a ocorrência de baritina e galena, denominada João
Néri, foi "pesquisada superficialmente através de um pequeno poço que atingiu uma
profundidade de 4 metros, tendo sido exposto um veio de baritina, com uma
espessura de 0,80 metros direcionado segundo N75E, mergulhando para norte.
Este veio acha-se encaixado em calcário cristalino de coloração cinza azulada da
Série Sáo Roque, orientado N71E com mergulho de 45 graus para norte".

O depósito de Pb, Zn, Ag e Cd João Néri, foi pesquisado em 1984 pela
CPRM através da Superintendência Regional de São Paulo. Segundo Silva & Lopes
Jr. (1985), as áreas da regiäo de Guapiara foram requeridas para pesquisa em
funçäo de ocorrências de bário, chumbo e cobre que, através de correlaçöes
estratigráficas, estariam situadas em contexto geológico-metalogenético similar ao
da Mina do Perau e, portanto, potencialmente favorável a conter mineralizações
estratiformes de Pb-Zn-Ag e Cd com rentabilidade econômica.

O depósito de João Néri encontra-se encaixado em rochas da Formaçäo
Água Clara, Grupo Setuva, a qual até o momento, apesar de apresentar
características metalogenéticas propicias, ainda näo revelou nenhum depósito de
metais base, economicamente significante. Assim, um estudo mais aprofundado do
referido depósito faz-se necessário, o que nos motivou a estudá-lo e apresentar os
resultados na forma de uma dissertação de mestrado.

1,2 - Localização, Vias de acesso e lnfraestrutura

A área localiza-se ao sul no Estado de Säo Paulo, (Fig. 1) Município de
Guapiara, contida na Folha topográfica Guapiara (SG.22-X-B-ll-2), escala 1:50.000.
O depósito Joåo Néri encontra-se a aproximadamente 300 metros a sudoeste do
cemitério da cidade de Guapiara.

O acesso, a partir de Säo Paulo, pode ser efetuado pela rodovia Castelo
Branco até o trevo de Tatuí, tomando-se a partir deste a rodovia para ltapetininga.
Em ltapetininga segue-se pela SP-250 que serve as cidades de Capåo Bonito e
Guapiara e que tem continuidade para Apiaí. A distância total atinge
aproximadamente 270 km.

1.3 - Aspectos fisiográf icos e geomoÉológicos

A região situa-se no Planalto Atlântico, que abrange relevo colino-
montanhoso, profundamente dissecado, com topografia acidentada, drenagens
encaixadas e vales profundos com vertentes fortemente inclinadas (Pró-Minério
1981). As cotas mais elevadas situam-se em torno de 1.000 m e as mais baixas ao
redor de 700 m, sendo que as mais elevadas constituem reflexos dos
metassedimentos do Grupo Açungui, estes situados nas proximidades da serra de
Paranapiacaba e também dos metassedimentos do Grupo Setuva que ocorrem na
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serra da Samambaia. Nestas rochas (Setuva e Açungui), as drenagens acham-se
controladas pelas variações litológicas e estruturais, sendo em geral do tipo
retangular dendrítico. Diques básicos, muito freqüentes, responsáveis pelo padrão
retangular das drenagens, cortam as rochas mais antigas formando os lineamentos
de cristas ou vales de acordo com a natureza da encaixante e sua resistência
relativa à erosão.

A rede de drenagens da região é formada pelos tributários da margem
esquerda do rio Paranapanema, através das duas bacias principais que ocorrem na
área. A do rio São José de Guapiara, de maior expressäo areal, atravessa a regiäo
no sentido SW-NE e apresenta como tributários principais os ribeirões da
Fazendinha, do Capinzal, da Araucária, e os córregos do Padre Doutor e da Bica. A
bacia do rio Apiai-Guaçu, a NW da area, apresenta como tributários principais os
córregos do Cavaleiro e da Samambaia.

A vegetaçäo predominante é a de campos sujos com matas ciliares e
capões esparsos. A S-SE são ainda observados remanescentes da floresta
subcaducifolia tropical, um tipo intermediário entre as formaçöes florestais perenes
da encosta e as formaçöes não florestais do interior. Esta formaçäo foi intensamente
devastada dando lugar à agricultura, que na região é caracterizada pelo intenso
cultivo de tomate e de pêssego, além de culturas de subsistência (feijão, milho,
arroz, mandioca).

O clima, identificado como mesotérmico brando super-úmido com subseca,
apresenta temperaturas médias anuais em torno de 19" a 18" C. O verão é brando e
o mês mais quente acusa média inferior a 22" C. No inverno são comuns
temperaturas mínimas em torno de 0'C nos seus meses mais frios (junho-julho),
assim como a ocorrência de geadas (5 a 10 dias durante o ano). A média
pluviométrica anual é de 1.250 mm (Galvão 1967).

2. METODOLOGIA

2.1 - Pesquisa biblíográfica

Para consolidar os conhecimentos geológicos prévios, efetuou-se uma
revisão bibliográfica dos principais trabalhos regionais do vale do Ribeira, dando
ênfase àqueles de caráter metalogenético, bem como àqueles da bibliografia
internacional que versam sobre mineralizações de metais base.

Para a seleção de amostras e os tipos de análises a serem efetuados foi
também necessário realizar pesquisa bibliográfica, principalmente para análises
isotópicas, litoquímicas de elementos maiores, traços e de Terras-Raras bem como
para a interpretação dos dados.

2.2 - Elaboração de ôase plani-altimétrica

As fotos aéreas utilizadas para localização e fotointerpretação da área,
incluíram aquelas em escala 1:60.000 da USAF/1966, 1:25.000 da Secretaria de
Agricultura e 1:35.000 da CESP/1980. Para a interpretação regional utilizou-se a
imagem de satélite Landsat-banda 5.
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Nesta fase elaborou-se um mapa geológico preliminar, o qual serviu de
base para os trabalhos de campo.

Foi também confeccionada uma base plani-altimétrica, l:5.000, a partir da
ampliação da carta topográfica 1:10.000 do DAEE, para o mapeamento geológico
de detalhe do depósito.

2.3 - Trabalhos de Campo

O mapeamento geológico realizado na escala 1:5.000 numa área
aproximada de 5,3 km2, foi executado através de perfis geológicos contínuos, em
todas as estradas, caminhos, picadas e drenagens da área, anotando seguidamente
os dados coletados no campo num mapa memória, incluindo a litologia e dados
estruturais. Em seguida efetuaram-se descrições detalhadas de cada litótipo e de
importantes feições geológicas encontradas. Os diferentes litótipos foram
amostrados para análises petrográficas e químicas.

Para melhor entender o posicionamento das rochas encaixantes do depósito
João Néri, foram efetuados perfis geológicos regionais com a descrição de 61
afloramentos e coletadas 77 amosiras de rochas.

Na área do depósito (5,3 km2), percorreu-se 09 picadas, com extensåo de
700 metros, abertas de 100 em 100 metros, transversalmente à estruturação
regional. Nesta etapa foram descritos 93 afloramentos e 58 amostras de rocha
foram coletadas.

Para a caracte tizaçâo do minério e encaixantes efetuou-se o estudo de 3
trincheiras e de testemunhos de 3 furos de sonda (500 m), através de descriçöes
sucintas e elaboração de seções esquemáticas. Elegeu-se o furo no 2, devido à alta
recuperação e representatividade das rochas loca¡s, para amostragem com v¡stas a
estudos microscópicos de maior detalhe e análises químicas.

2.4 - Trabalhos de Laboratório

a) Microscopia de seções delgadas e polidas:

Após a fase de coleta de amostras foi efetuado o estudo petrográfico em
seções delgadas dos diferentes litótipos das rochas encaixantes e do minério. O
m inério e algumas rochas que apresentaram quantidade significativa de opacos,
foram estudados em seçöes polidas. Estes estudos propiciaram a identificaçäo dos
minerais de minério, suas interrelaçöes espaço-temporais, associações e
paragêneses minerais.

Das amostras coletadas nos perfis regionais 12 f oram estudadas em seções
delgadas. Na área do depósito, devido à pouca variação dos litótipos, somente 6
amostras foram estudadas por seção delgada.

Do furo nq 02, foram amostrados e esiudados 45 seçóes delgadas e 17
seções polidas.

b) Análises químicas do minério e da encaixante

Vinte e uma amostras coletadas nas trincheiras foram analisadas por:



- Espectrometria de absorção atômica para Pb, Zn, Ag e Au.
Por este método, Ag e Au apresentam limites de detecção da ordem de 0,5

e 0,05 ppm, respectivamente.
Dez amostras das trincheiras também foram analisadas por:
- Espectrometria óptica de emissão semi-quantitativa para 30 elementos

com os seguintes limites de detecção:
Fe: 0,05%, Mg O,O2o/o, Ca 0,05%, Ti O,O02o/o

Mn 10 ppm, Ag 0,5 ppm, As 200 ppm, Au 10 ppm, B 10 ppm
Ba 1 ppm, Pb 10 ppm, Sb 100 ppm, Sc 5 ppm, Sr 100 ppm
V 10 ppm, W50 ppm, Y 10 ppm, Zn 200 ppm, Zr 10 ppm
Be 1 ppm, Bi 10 ppm, Cd 20 ppm, Co 5 ppm, Cr 10 ppm
Cu 5 ppm, La 20 ppm, Mo 5 ppm, Nb 10 ppm e Ni 5 ppm.

Trinta e nove amostras de testemunhos dos furos 1,2 e 3, foram analisadas
por:

- Absorção atômica para Pb, Zn, Ag, Cd, e Au e, por espectrometria óptica
de emissão sem i-quantitativa, para Ba, Cu, Sr, B, Mg, Ca, Mn e Fe.

Cinco amostras de rocha foram submetidas a análise de elementos maiores,
traços e elementos terras raras (ETR), nos laboratórios da GEOLAB. As técnicas
utilizadas foram as seguintes:

- Fluorescência de Raio-X: SiO2, Al2O3, Fe2O. total, CaO MgO, TiO2, P2Os,

Cr2O3, NiO, Tl, Rb, Ba, Nb, Y, Zn, U, Co, Ni, Cu, Zr, V, Cr e Sc.
- Via úmida com titulaçáo volumétrica (KMnOo): FeO
- Absorção atômica: Na2O, K2O, MnO
- Espectrometria de plasma (lCP): EïR.
Em duas amostras (CR-77S e 78S) submetidas à análise, no Lamin, para 13

óxidos, utilizou-se a seguinte metodologia:
- Colorimetria: SiO2 e P2O5

- Espectrometria de absorção atômica: Al2O3, K2O, Na2O, MnO e TiO,
- Volumetria: Fe2O3 total, FeO, CaO e MnO
- Gravimetria: perda ao fogo (P.F.) e umidade.

c) Análises isotópicas
- preparaçåo de amostras e bases teóricas.

Para as determinações isotópicas de Pb e Sr utilizou-se a metodologia
descrita por Tassinari et alii (1990). Primeiramente isolando, respectivamente, os
cristais de galena das amostras de minério, e, barita e calcita das encaixantes
carbonáticas. Este procedimento se faz necessário devido ao fato da galena não
possuir U em seus retículos cristalinos, assim como a barita e calcita também não
possuírem Rb. Consequentemente as razóes 'ouPb/ooPb,208Pb/204Pb e utsr/uusr

medidas, descartando-se reequilibrações metassomática-metamórficas, poderiam
ser muito próximas das composições isotópicas da Pb e Sr originais da época de
formaçáo das mineralizaçöes.

- Análise de galenas:
os cristais de galena foram pulverizados em almofariz de ágata, e cerca de

0,28 gramas do pó obtido, foi atacado com ácido nítrico concentrado destilado em
béquer de teflon a quente. Após a dissoluçåo do pó, a solução foi evaporada em um
micro-sistema com ar filtrado, para a concentraçåo do Pb. Após esta fase o Pb foi
depositado, juntamente com ácido fosfórico e sílica gel, em microfilamento de Rênio



descontam inado, para análises espectrométricas, que foram feitas em um
espectrômetro de massa, VG-354, Micromass, com multicoletor, totalmente
com putadorizado.

Utilizou-se para controle de qualidade os resultados das análises dos
padróes internacionais NBS-981 e 982 (Tassinari et alii op. cit.) para a correçäo de
0,01% nos valores obtidos dos isótopos de Pb das galenas do depósito João Néri.

- Análise de baritas e calcitas:
para as análises isotópicas de Sr foram separados concentrados de barita e

calciia por meio denso e cataçäo manual à lupa. Posteriormente, foram pulverizados
em moinhos de bolas revestidos de carbeto de tungstênio. Com os pós obtidos
foram feitas dosagens de Rb e Sr por fluorescência de raios x. As amostras que
apresentaram teores de Rb iguais a zero ou próximo disto foram atacadas por
vários ácidos (fluorídrico, perclórico e clorídrico) e passados por colunas de trocas
iônicas. As análises isotópicas de Sr foram realizadas em m icrofilamentos de
Tântalo descontaminados em espectrômetro de massa VG-354, com multicoletor,
totalmente computadorizado. Os valores da razão isotópica uTSr/8usr foram
normalizados para valores de 875r/865r=0,1 194.

3. ASPECTOS DA GEOLOGIA REGIONAL

3.1 - Considerações Gerais.

A bibliografia referente aos terrenos pré-cambrianos do Estado de São
Paulo, engloba ma¡s de uma centena de trabalhos dos quais merecem destaque as
publicações de Hasui et alii (1975), Chiodi Fe et alii (1983), Chiodi Fs (1984),
Takahashi et alii (1984), Almeida (1985), Bistrichi et alii (1985), Daitx (1985) e
Campanha (1991).

O resumo, a seguir apresentado, expressa a opinião dos principais
pesquisadores da área, ressaltando-se que os modelos evolutivos propostos para a
Faixa Ribeira se revelam muito contraditórios o que demonstra a precariedade dos
dados disponíveis na literatura principalmente em relação aos conhecimentos
relativos à geologia regional, à petrografia e à petrologia, dificultando, assim,
qualquer análise rigorosa da geologia regional da referida faixa.

A regiäo do sudeste brasileiro, segundo Hasui et alii (1975) é constituída por
cinco unidades geotectônicos a saber: Maciço Mediano de Joinville, Faixa de
Dobramentos Apiaí, Faixa de Dobramentos Sáo Roque, Maciço Mediano de
Guaxupé e Bacia Sedimentar do Paraná (fig. 2), dos quais as duas primeiras
unidades referidas serão a seguir objeto de apreciação especÍfica, ao se considerar
que o depósito João Néri está diretamente relacionado à Formação Água Clara, do
Grupo Setuva - Faixa de Dobramentos Apiaí.

3.2 - Embasamento: Maciço de Joinville

O Maciço de Joinville ocorre a sul da falha do Lancinha - Cubatåo e é
constituÍdo pelo Complexo Costeiro (Hasui 1981), enquanto que a norte aflora, em
núcleos isolados, o Complexo Apiaí- Mirim (Chiodi Fs et alii 1983) (Fig. 3).



O Complexo Costeiro segundo Hasui (1986) é constituído por um conjunto
de rochas gnaissicas e migmáticas e núcleos granulíticos preservados de fácies
metamórfica granulito a anfibolito alto, bem como unidades metassedimentares
terrígenas e químicas, também contendo volumes subordinados de rochas
vulcânicas.
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O complexo Apiaí-Mirim inicialmente caracterizado por Chiodi Fe et alii
(1983) na região de Capão Bonito, foi posteriormente considerado por Takahashi
(1984), Theodorovicz (1986) e Hasui (1986) como sendo o embasamento arqueano
das rochas supracrustais meso-neoproterozóicos, na regiäo a norte da falha da
Lancinha-Cubatão,
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E constituído predominantemente por biotita gnaisses, biotita-hornblenda-
gnaisses e micaxisto, todos deformados. Estas rochas foram consideradas por Ebert
(1971), Fritzsons et alii (1982), Biondi & Chiodi Fs (1984) como sendo de idade pré
Setuva.

Esses dois complexos ostentam, como características marcantes, estruturas
im bricadas e blocos rochosos alóctonos, resultantes de efeitos transtensivos,
conforme relato de Hasui (1986). Digno de nota, também, såo os contatos entre
diferentes litótipos, que evidenciam grande movimentação diferencial entre blocos,
refletidos por intensa lenticularizaçåo e mistura de litotipos diferentes.

3.3 - Faixa de Dobramentos Apiaí

Engloba os Grupos Setuva e Açungui os quais const¡tuem-se nas supra-
crustais do embasamento representado na região pelo Complexo Apiaí-Mirim (Fig. 3).

3.3.1 - Grupo Setuva

O Grupo Setuva (Fritzsons et alii op. cit.), é de idade atribuída ao
Proterozóico Médio e pode ser dividido em Formação Perau e Formação Água Clara
(Fritzsons et alii op. cit.). Esse grupo osienta características de seqüências vulcano-
sedimentares e as rochas correlatas são representadas por metamorfitos de médio
a baixo grau metamórfico.

Formação Perau:

A criação desta unidade deve-se a Fritzsons et alii (op. cit.), náo sendo mais
do que uma redefinição da chamada Seqùência Perau, originalmente proposta por
Silva et alii (1981 ) e endossada por Takahashi (1981 ) e Pie¡karz (1981) .

Sobrepöe-se, segundo discordância estrutural, ao Complexo Apiaí-Mirim e
está sotoposta ao Grupo Açungui, através de zonas de cisalhamento. Quartzitos,
calcários metamórficos impuros, micaxistos e corpos de rochas metabásicas
(subordinadas) constituem os termos mais expressivos dessa formaçäo.

Formação Água Clara

Sobrepõe-se, estratigraficamente, à Formação Perau (Fritzsons et ali¡ op.
cit.). Pela formulaçáo de Marini et alii (1967) essa formação foi colocada no topo do
Grupo Açungui sendo, tâo somente, constituida por uma seqüência de rochas
metacarbonáticas impuras. Contudo, Pontes (1982), a subdivide em duas fáceis
distintas, a saber:

Fácies vulcano-sedimentar basal constituída por uma sucessão rítmica, de
metapelitos, metapsamitos, mármores silicosos e rochas vulcânicas (nåo
especificadas), associação essa típica de ambiente marinho profundo e, fácies
carbonática constituída por mármores calciticos e dolomiticos, metamargas e
quartzitos micáceos subordinados.

i -ri



3.3.2. Grupo Açungu¡

As primeiras citações sobre as rochas da região de "Assunguy" devem-se a
Derby (1878) e, posteriormente, a definição original de "Série Assunguy', por Oliveira
(1916,1925,1927), constituído, conforme descrição do mesmci, por ,,Shistos

argilosos, calcareos e quartzitos." Bigarella & Salamuni (1956, 1958) introduzem as
Formações Votuverava, Capiru e Setuva como integrantes da "Série Açungui,' e
Marini et alii (1967) propöem, para a mesma Série, a designação de Grupo Açungui.

Nos últimos anos, Chiodi Fe (1984) considera o Grupo Açungui como
essencialmente sedimentar, composto pelas formaçóes Votuverava (Subgrupos
Lajeado de Hasui et alii 1984a), lporanga, Capirú e ltaiacoca, todas de idade
atribuída ao Proterozóico Superior e capeando por discordância estrutural, o Grupo
Setuva. As rochas predominantes são metacalcários (calcíticos e dolomíticos),
metarenitos, e metas¡ltitos por vezes rítmicos.

3.4 - Evolução geoteclônica da Faixa de Dobramentos Apiaí

Em termos estruturais e metamórficos, os terrenos proterozóicos da regiâo
em estudo, são de natureza policíclica.

Chiodi Fe (1984) associa o desenvolvimento do Grupo Setuva a uma
estrutura tafrogênica e supostamente aulacogênica, mesoproterozóica, resultante
de tectônica ativa recorrente no Proterozóico Médio a Superior e, o Grupo Açungui,
a uma estrutura superimposta no Proterozóico Superior, com evoluçáo de rift para
sinéclise.

Kaul (1984, 1985) com base no magmatismo, propõe uma evoluçäo
geológica para o Ciclo Brasiliano, através do modelo de tectônica de placas, onde o
Sistema Dobrado Apiaí, teria um desenvolvimento oceânico, indicado por
magmatismo toleiítico oceânico.

Hasui (1986), identifica com o auxílio da geofísica (gravimetria) dois blocos
crusiais arqueanos, Vitória a sul e São Paulo a norte, nos quais, em função de
magmatismo granitóide, formaram-se os Complexos Costeiro e Apiaí Mirim,
respectivamente. Sobre estes complexos se desenvolveu a bacia Setuva, de
natureza vulcano-sedimentar. Distensão continental subsequente acarretou
adelgaçamento crustal e rifteamento, bem como, a conseqüente formaçåo de bacias
nas zonas de transtensão. Seguiu-se cisalhamento dúctil de baixo ângulo, ligado ao
cavalgamento do bloco Vitória sobre o bloco São Paulo, de sul para norte, sendo a
sutura marcada pelo lineamento de ltapeúna-Lancinha. O aloctonismo, imbricaçöes,
transposições, deformaçóes internas das massas rochosas, recristalizaçóes e
remobilizaçöes modificaram no fim do Arqueano, drasticamente, o quadro original.
No final do Proterozóico lnferior (Evento Transamazônico) ocorre cisalhamento
dúctil de alto ângulo concentrado em faixas lineares em conexáo com rotação da
massa continental. No Proterozóico Superior, desenvolveram-se as bacias
Itaiacoca, Lageado, Antinha e Capiru, por processos ensiálicos, seguindo-se
cerragem com metamorfismo e dobramentos. No final do Brasiliano depositam-se
sedimentos ¡maturos acompanhados por vulcanismo ácido-intermediário e intrusões
granitóides. Finalmente em tempos ordovicianos/silurianos sobrevem a cratonização
seguida de deposição dos sedimentos da Bacia do Paraná.
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Algarte et alii (1986) destacam uma vergência geral para NW em d¡reçáo ao
craton do São Francisco e denom inam as coberturas proterozóicas como
"geoclinais", relacionadas à evolução de margens continentais. Sugerem provável
subducçâo de noroeste para sudesie, vinculam as rochas Setuva a uma bacia do
tipo rift marginal e consideram o Grupo Açungui como seqüência miogeoclinal ou
bacia epicontinental marinha.

Campanha et alil (1987), propöem um modelo de subducçáo de placa
oceânica de SE para NW e posterior colisão continental, paÊ a Faixa de
Dobramentos Apiaí. As antigas margens continentais seriam delineadas pelas
seqüências plataformais de águas rasas representadas pelas formações ltaiacoca a
NW e Capiru a SE, assentadas sobre as áreas estáveis do suposto craton do
Paraná e do maciço de Catas Altas (Hasui et alii 1984b) ou granito Três Córregos
(Fuck & Muratori 1966, Apud Fuck et ali¡ 1967). O maciço Catas Altas é
caracterizado como um zona de divergência axial (arco magmático), sendo que as
assimetrias de grandes dobras, mergulho de superfícies axiais e sentido de
empurrões indicam uma vergência para NW ao norte do maciço de Catas Altas, e
para SE ao Sul deste. Baseados na constituição litológica, padrão deformacional
(melange tectônica) e perfil gravimétrico de Kaul (1984), colocam a regiåo delineada
pelas formaçöes lporanga e Perau como a zona de sutura da subducçåo aventada.

Soares ('1987) destaca que os episódios litogênicos e tectônicos regionais
desenvolveram-se em dois eventos, caracterizados por intrusões básicas e uma
intensa deformaçáo, com encurtamento crustal e espaçamento litosférico e, pela
transferência de grande volume de material granítico de níveis inferiores da crosta e
mesmo do manto, num megaciclo, envolvendo o proterozóico médio e superior. À
sucessão de eventos coaduna-se a um ciclo completo de geração e destruiçáo de
margem continental ou oceânica.

Com base nas intrusões máficas, manifestaçóes vulcânicas intermediárias,
depósitos vulcarìogênicos e sistemas deposicionais, o referido autor, caracteriza o
Complexo Setuva como originado em bacia retro-arco-ativa no início do
Proterozóico Médio. A deformação dos sedimentos correspondentes, hoje, ao
Complexo Setuva, teria ocorrido num evento de colisão arco/continente, sendo o
arco magmático localizado a NW-W. A bacia Açungui desenvolve-se através de um
novo evento de estiramento litoesférico atrás do arco com o desenvolvimento do
rifteamento, ocorre a formaçåo de mineralizações sin-sedimentares de metais base.
A progressåo da subducção de NW para SE, favoreceu a colisão
cont¡nente/continente, sendo as rochas submetidas a intensas deformações com
cavalgamentos (no estado do Paraná, região de Rio Branco, Batéia) em parte rúptil
e parte dúctil. O estágio final foi o ajuste das saliências e reentrâncias dos blocos
continentais em colisão, originando transcorrências que afetaram também toda a
região sudeste do Brasil, sendo a Lancinha-ltapeúna a principal falha da regiáo.
Sinclinórios, anticlinórios, exposiçáo de núcleos de batolitos graníticos, intensa
recorrência de intrusöes, sob a forma de "stocks" alongados são o reg¡stro deste
evento.

Segundo Ebert et alii (1988), os elementos geométricos e cinemáticos,
observados revelam três processos deformacionais principais, produtos de uma
mesma fase progressiva durante a evolução tectônica da região. A deformação D.,,
foi a principal geradora das estruturas penetrativas regionais, principalmente a
foliação metamórfica Si (X1-NE, Y,-NW e Z1 vertical), relacionada à deformaçåo
tangencial (cavalgamento oblíquo) para N ou NW do bloco Vitória (porçäo SE do
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Lineamento Lancinha) sobre o bloco São Paulo (NW de Lineamento Lancinha),
sendo a zona de sutura marcada pelo Lineamento.

Processos compressivos posteriores que geraram as megantiformes
regionais com planos empinados (X2-NE, Y2 vertical e Z2-NW). A contínua atuaçåo
ou uma posterior reativação de grandes esforços crustais regionais requerem um
reajuste das tensôes secundárias. A deformaçáo 0., transpressiva, dobrou as
estruturas preexistentes ao longo de zonas de cisalhamento dúctil de alto ângulo.

Ebert et alii (op. cit.) admite a evolução geológica proposta por Hasui (1986)
e destaca que o quimismo das rochas metabásicas da região da mina do perau, não
evidencia que a tectônica colisional tenha envolvido subducçåo de crosta oceânica,
mas, apenas que, foi precedida por rifteamento ou limitada separaçäo de massas
siálicas durante uma tectônica distensiva a transtensiva intracontinenial,
provavelmente através de delaminação profunda.

Tassinari et alii (1990) com base em estudos isotópicos de Pb e Sr de
mineralizaçöes do Vale do Ribeira, consideram que as seqüências metamórficas da
Faixa de Dobramentos Apiaí despositaram-se entre 1,8 e 1,5 b.a., sofrendo um
metamorf¡smo entre 1,3 e 1,0 b.a., com superimposição de um evento metamórfico
pelo menos termal durante o Proterozóico Superior, próximo a 700 m.a.

4. GEOLOGIA LOCAL

4.1. Considerações Gerais (Formação Água Ctara)

A área do depósito João Néri encontra-se no dom ínio de uma faixa de
rochas que ocorre principalmente bordejando a porção sudeste do Complexo Três
Córregos. Este complexo foi denominado de maciço Catas Altas por Hasui (1984),
de arco magmático por Theodorovicz et alii (1986), Campanha et alii (1987) e
Soares (1987) e é correlacionada, no estado de Sáo Paulo, por Chiodi Fs (1984),
Takahashi et alii (1984), Silva et alii (1985) e Almeida (1985) com a Formaçäo Água
Clara do Grupo Setuva ocorrente no estado do Paraná.

Marini et alii (1967) identificam a Formação Água Clara e a posicionam no
topo do Grupo Açungui. Scholl (1981) reconsidera a posiçáo estratigráfica,
admitindo ser ela basal, tendo sido corroborado por Pontes (1982).

Pontes (op. cit.), ao estudar a Formação Água Clara, em detalhe, nas
cabeceiras do rio Açungui no estado do Paraná, define duas fácies; a primeira, de
caráter vulcano-sedimentar, é caracterizada por uma associação rítmica de seus
diferentes termos litológicos representados por delgados níveis de metapelitos,
metapsamitos, rochas carbonáticas impuras (mármores silicosos) e rochas de
origem ígnea, indicando ambiente marinho profundo para sua deposição. As rochas
clásticas såo representadas por quartzo-m ica xisto de granulação fina e quartzitos
micáceos. Nas rochas carbonáticas sâo comuns a presença de meiamargas e
mármores impuros. Das metaígneas destacam-se rochas vulcânicas intermediárias
a básicas e anfibolitos diversos, associados a metatufitos básicos e metandesitos,
ocorrendo, ainda neste nível carbonático, também, delgadas intercalaçóes de
formaçöes ferro-manganesíferas (metachert mangano-ferruginoso), às vezes
bandadas.



A segunda fácies, é representada por uma seqüência predom inantemente
carbonática, com raras intercalaçöes de rochas como cálcio-xistos, mica-xistos e
quartzitos micáceos finos. Os mármores são foliados, sendo que nos mármores
impuros observam-se micas que se desenvolvem paralelamente aos planos de
estratificação ou foliação de transposição, o que os diferencia dos mármores da
Formação Votuverava.

A Folha de Guapiara, mapeada por Takahashi et alii (1984), apresenta a
coluna litoestratigráfica representada da base para o topo por:

- Embasamento Arqueano: constituído pelas Suítes Metamórficas Santana e
Apiaí-Mirim, com "augen" gnaisses, milonito gnaisses, hornblenda gnaisses, biotita-
xistos "gnaissóides" e intercalaçöes de anfibolitos;

- Proterozóico Médio: representado pelo Grupo Setuva-Faixa Água Clara, é
constituído de carbonato-xistos com associaçöes subordinadas de metacalcários
calcíticos a dolomíticos, micaxistos, metabasitos e filitos. lntercalados ocorrem
metassiltitos, sericita xistos e metabasitos;

- Proterozóico Superior: é representado pelo Grupo Açungui-Formação
Votuverava, sendo constituído por metassedimentos (metacalcários, metassiltitos,
gorutubitos) correlacionáveis com os que ocorrem entre as cidades de Apiaí e
lporanga.

Bistrichi et alii (1985) apresentam como resultado do mapeamento efetuado
nas Folhas Araçaiba e Barra do Chapéu um coluna litoestratigráfica constituída da
base para o topo por:

- Complexo Pré-Setuva de idade arqueana: encontra-se representado por
ortognaisses de composiçâo variada (granítica e granodiorítica, sienítica a quartzo-
monzogábrica) e gnaisses parcialmente migmatizados;

- Complexo Setuva do Proterozóico lnferior: constituído por
metassedimentos migmatizados, micaxistos, quartzo-micaxistos, quartzitos,
anfibolitos básicos a ultrabásicos e diorito gnaisses. Rochas cálcio-silicáticas, cálcio
xistos, carbonatos impuros, com intercalações de metabasitos, quartzitos e xistos
diversos.

Theodorovicz et alii (1986) no mapeamento das folhas Engenheiro Maia e
Ribeiräo Branco, reconhecem o Complexo Apiaí-Mirim em continuidade às rochas
identificadas nas Folhas de Capão Bonito e Guapiara. Sobrepostas ocorrem rochas
pertencentes à Formaçåo Água Clara, do Grupo Setuva, correlacionáveis à Faixa
Agua Clara de Takahashi ei alii (op. cit.) e também correlacionáveis aos lltótipos do
Complexo Setuva, mapeados por Bistrichi et alii (op. cit.).

Através da associaçåo clorita-biotita-muscov¡ta-quartzo ou clorita-tremolita-
albita, quartzo, Pontes (op. cit.), conclu¡ que o metamorfismo atingiu o grau fraco de
Winkler (1977) para as metamargas, e a parte inferior do grau médio para as rochas
básicas-intermediárias, devido à presença dos m inerais andesina-hornblenda. A
este evento associou-se a 1e fase de deformação, gerando dobras isoclinais, em
geral rompidas e com intensa transposiçáo da estrutura Ss reliquiar. Na região de
São Domingos e São Silvestre essas dobras apresentam planos axiais
subhorizontais. Pontes (op. cit. ) identificou mais duas fases subsequentes, uma de
eixos orientados para NE-SW, dobras apertadas a localmente isoclinais com planos
axiais subverticais e a última fase corresponderia a dobras abertas com clivagem de
fratura plano-axial, de direçåo NW-SE e mergulho subvertical.

O maciço Catas Altas de Hasui et alii (1984b), é constituído por rochas
granitóides (Complexo Três Córregos) e supracrustais do Grupo Setuva (Água
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Clara), que apresentaram durante o Ciclo Brasiliano um comportamento rígido em
relação às rochas do Grupo Açungui (ltaiacoca a norte e Votuverava a sul). Como
característica principal das rochas do maciço é a intensa deformação de
transposição, achatamento, lenticularizaçåo, marcante lineação, com deslocamento
e fluxo de materiais, dobras intrafoliais tendo ou não xistosidade plano axial, bem
como a presença de dobras em bainha. A essa deformação intensa atribuem um
evento de cisalhamento simples e dúctil de baixo ångulo de mergulho e posicionam
este fenômeno como tardi-arqueano.

Takahashi et alii (1 984), na folha Guapiara, consideram que houve três
fases de dobramentos para o Grupo Setuva (Água Clara), sendo a primeira fase de
caráter isoclinal, atualmente paralela a So, uma segunda com plano axial subvertical
e direção NE-SW e, a terceira, caracterizada por suaves ondulações dos eixos das
dobras das fases anteriores, e clivagem de fratura com direçâo NW-SE.

Bistrichi, et alii (1985) reconhecem as três foliações descritas por pontes
(1982), Takahashi, et alii (op. cit.), Chiodi Fe. (1983, 1984), Theodorovicz et atii
(1986), para a Formação Água Clara, e apresentam um detalhado estudo
petrológico das paragêneses m inerais, de cada litótipo, associadas às foliações
desenvolvidas. Este estudo permitiu a determinaçåo de dois eventos metamórficos
regionais e um processo de migmatizaçáo, que atingiram o grau médio a início de
grau forte de Winkler (1977).

Ao estudar a Formação Água Clara na região de Araçaiba, Almeida (.1989)
admite a idade de deposição ao Proterozóico lnferior. A mesma formaçáo é
composta por dois pacotes litológicos principais, a leste por rochas calcio-silicáticas
e metacarbonáticas impuras, e a oeste constituída por rochas calcio-silicáticas,
cálcio-xistos, quartzitos finos, metabásicas e, localmente, metaultrabasitos. A
primeira seqüência é carbonática e a segunda é de sedimentos com rochas
vulcânicas subordinadas.

Reis Neto (1994) apresenta a idade 1980 m.a. (admitindo erco de + 252
m.a.) através do método Pb/Pb em metadolom¡to da Formaçäo Água Clara.

A estratigrafia da Faixa de Dobramentos Apiaí, no Vale do Rio Ribeira, tem
sido nos últimos anos muito discutida. Para vários pesquisadores que atuam na
região, as rochas que compõem o Grupo Setuva de idade atribuída ao Proterozóico
Médio, são caracteristicamente vulcano-sedimentares, assentadas sobre um
embasamento gnaissico (Complexo Apiaí-Mirim) e hospedam mineralizações
sulfetadas singenéticas do tipo Perau. As do Grupo Açungu¡ são
predominantemente sedimentares, de idade brasiliana e abrigam mineralizaçöes
sulfetadas filoneanas epigenéticas do tipo Mina do Rocha (Furnas, Lajeado).

Na região de Guapiara, próxima ao depósito Joáo Néri, (Fig. 4), ocorrem
tipos litológicos representados da base para o topo por rochas calcio-silicáticas (cs),
metabasitos (mb), metacalcários silicosos (ms), metacherts (mch), quartzo-ser¡cita-
carbonato xistos (cx), filitos e sericita xistos (fs), Complexo Granítico Três Córregos
(tc), diques de diabásio (db) e aluviões recentes (al).

Todas as rochas com carbonatos supracitados de uma forma geral
pertencem ao Grupo das calcio-silicáticas. Entretanto, para fins deste trabalho,
achou-se por bem, distinguir (meso e m icroscopicamente) os seguintes termos que
no campo representam unidades mapeáveis (fig. 4): rochas calcio-silicáticas com <
5% de carbonatos; quartzo-sericita-carbonato xistos com proporções variáveis de
carbonatos (até 60%) e minerais micáceos (até 30%) e metacalcários silicosos com
> 90% de carbonatos.
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4.2 - Rochas Calcia-silicáticas (cs)

As rochas calcio-silicáticas afloram bordejando a faixa sudeste do Complexo
Três Córregos, em contato brusco, representado por zona de cavalgamento de NW
para SE, o qual se processou num estado duciil-ruptil, com dobras de flancos
invertidos e rochas brechadas (Fig. 4 e 5).

O contato com as rochas metabásicas próxima à cidade de Guapiara é,
também, por cavalgamento, entretanto I km a NE do depósito João Néri no bairro
dos Pinheiros, pode-se observar em afloramentos o término da extremidade norte
do corpo de rochas metabásicas de forma interdigitada com as rochas cálcio-
silicáticas e metacalcários silicosos. Observa-se, também, que as rochas calcio-
silicáticas encontram-se sotopostas em contato normal com as metabás¡cas e
depois com os metacalcários silicosos.

As rochas calcio-silicáticas apresentam espessura em torno de 400 m na
região de Guapiara e se estendem por mais de 100 km, em geral, bordejando a
porção sul do Complexo Granítico Três Córregos, desde Capão Bonito até a sul de
Apiaí. Apresentam como caracteristica principal o persistente bandamento de
espessura centimétrica, com granulaçâo fina e coloração esverdeada, que por
vezes chega a lembrar os gorotubitos (Barbosa, O. 1941 ) da regiäo de Apiaí.
Exibem intercalações de espessuras decimétricas de metacherts, calcio-xistos,
mármores e metabasitos.

Os corpos de rochas calcio-silicáticas apresentam-se constituídas
principalmente por diopsídio (60%), actinolita-tremolita (30%) e flogopita (15%) em
quantidades variáveis, sendo comum a presença de quartzo e plagioclásio-
Subordinadamente ocorrem clorita, carbonato, epidoto, titanita, apatita e granada.
Estas bandas quando são constituídas predominantemente por diopsídio,
apresentam textura granoblástica. Quando são constituídas por actinolita-tremolita a
textura é nematoblástica e, por vezes, quando predomina flogopita, a textura é
lepidoblástica.

4.3 - Metabasito (mb)

A rocha em questão, denominada genericamente de metabásica, apresenta-
se como um corpo de espessura em torno de 500 m e extensão de várias dezenas
de quilômetros. Aflora a noroeste do depósito João Néri, sotoposto, tectonicamente,
às rochas calcio-silicáticas através de cavalgamento e, normalmente, sob os
metacalcários silicosos (fig. 5).

As observações de campo mostram que no centro do corpo a rocha exibe
granulaçáo grossa, coloração verde escura, nåo está foliada e apresenta textura
ofítica, típica de rocha intrusiva. Nas bordas a granulaçáo é média-fina, a coloração
é cinza esverdeada, com desenvolvida foliaçáo, concordante com a foliação
regional. A diminuição de granulação, e demais mudanças texturais (ofítica,
nematoblástica) e mesmo mineralógicas é atribuída primeiramente ao rápido
resfriamento das partes da borda do corpo e em seguida ao tectonismo atuante na
região.

Apresenta-se em geral, constituído pelos minerais hornblenda (50%) e
plagioclásio (andesina-oligoclásio) (35%). Subordinadamente tem-se quartzo (5%),
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epídoto (5%), apatita, titanita, zircão, e, sericita como produto de saussuritização do
plagioclásio. A textura em geral é granoblástica e, quando foliado, nematoblástica.
Uma amostra, do centro do corpo, de granulaçåo grossa, apresenta ainda textura
ofítica relíctica dos gabros. A hornblenda é anhédrica, muito abundante, tendo
caráter mais sódico e em muitos casos apresenta-se poiquilítica com inclusões de
apatita e quartzo, a andesina se apresenta na forma de ripas, às vezes com
geminaçáo Carlsbad-Albita. Uma amostra da borda do corpo mostra coloraçáo
castanha, granulação fina, foliada, sendo constituída principalmente, por tremolita (com
algum resquício de hornblenda) (60%) e subordinadamente plagioclásio (25%),
quartzo (5%), opacos (3%), clorita, flogopita (5%), óxidos de ferro e argilominerais.

4.4 - Metacalcários silicosos (ms)

Estas rochas ocorrem de forma lenticular com espessura em torno de 200
metros, provavelmente por toda a extensäo da Formaçáo Água Clara, sobrepostas
ao corpo de metabásica aflorante a noroeste do depósito Joäo Néri e sotopostas
aos quartzo-sericita-carbonato xistos (cx).

lntercalaçöes de metacherts mineralizados a Pb, Zn, Ba e Ag, assim como
filitos e sericita xistos ocorrem de forma subordinada.

Em geral, constituem-se em bandas carbonatadas centimétricas calcíticas,
dolomíticas, micáceas e silicosas, com a predominåncia das bandas silicosas.

Apresentam coloração cinza e, conforme a banda observada, a
granulometria varia de média a fina. Como um todo mostram textura granoblástica
predom inante, o So mostra-se bem marcado com 51 oblíquo e por vezes todo
transposto paralelizando a So. Os m inerais pr¡nc¡pais são carbonato (50-95%),
quartzo (1O-45o/,), flogopita (1-40%) e os acessórios muscovita, sericita, zircäo,
clorita, titanita e opacos.

Ao m icroscópio foi difícil distinguir o tipo de carbonato, entretanto em
algumas lâminas delgadas pode-se estimar uma porcentagem média de 7 Oo/o

constituída de calcita e 15% por dolomita. As amostras reagem ao HCI (12%) à frio.
Estas observações sugerem que a maioria das rochas carbonáticas desta unidade
se enquadram no grupo dos metacalcários dolomíticos.

4.5 - Metacherts (mch)

Estas rochas apresentam-se intercaladas concordantemente com os
metacalcários silicosos, acompanhando um dobra antiformal na área do depósito
João Néri (fig. 5 e 6), formando lentes com espessuras de até 5 metros, e extensão de
centenas de metros. A cerca de 10 km a NE no bairro dos Pinheiros, este tipo de rocha
também foi encontrada mineral¡zada a sulfetos de Pb, Zn e Fe.

Ocorrem em dois horizontes principais separados entre si por cerca de 15
metros de rochas estéreis e em pequenos níveis decimétricos encaixados nos
metacalcários e em corpo de barita.

O metachert é a encaixante da mineralização de Zn, Pb, Ag e Cd do depósito Joåo
Néri. Apresenta granulometria fìna, coloraçåo cinza quando fresco e amarelada quando
alterado, sendo composto essencialmente por quarZo (4O a 95o/o) em proporçöes variáveis
com carbonato (2O a7Oo/o) e subordinadamente por margarita, flogopita e opacos.
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A origem deste litotipo não ficou clara no estudo microscóp¡co, entretanto a
associação com carbonatos, barita e sulfetos e a granulometria muito fina (da ordem
de 1 micra) sugerem a deposição química e a designação de metachert carbonático.

4.6 - Filitos e sericita-xistos (fs)

Ocorrem em intercalações lenticulares decamétricas nos metacalcários
silicosos e nos quartzo-seric¡ta-carbonato xistos.

Mesoscopicamente apresentam coloração cinza escura e granulometria
fina. Ao m icroscópio revelam textura lepidoblástica, por vezes nematoblástica,
sendo constituídos de diversas associações minerais, incluindo sericita, muscovita,
flogopita, clorita, biotita, quartzo e subordinadamente granada, cloritóides, turmalina
e opacos.

Fora da área de estudo ocorrem, adicionalmente, grafita-xistos, filitos
grafitosos e metarenitos, também de forma lenticular, com espessuras de dezenas
de metros, encaixados concordantemente nas rochas da Formação Água Clara.

4.7 - Quartzo-sericita-carbonato-xistos (cx)

Este litótipo ocorre a sul do depósito Joáo Néri, sobreposto aos
metacalcários silicosos, também de forma lenticular e diferindo destes apenas no
maior conteúdo de pelitos, em geral denominados de calcio-xistos.

No pacote, como um todo, predominam ainda os termos carbonáticos, mas
com maior freqüência ocorrem os termos puramente pelíticos em intercalaçöes
decimétricas.

As rochas de maior expressividade såo representadas por quartzo-sericita-
carbonato xistos de coloraçåo cinza e granulometria de fina a média. Ao
microscópio revelam-se com textura granolepidoblástica xenomórfica, xistosidade
desenvolvida, e constituídas pelos minerais carbonato (30%), sericita (4O%), quartzo
(20%), muscovita (5%), clorita, flogopita, tremolita em diversas associações
paragenéticas e, subordinadamente, por titanita, zircão, apatita, leucoxênio, rutilo e
opacos.

4.8 - Complexo Granítico Três Córregos (tc)

As rochas deste complexo afloram cerca de 2 km a NW do depósito João
Néri, cavalgando em alto ângulo (70') as rochas calcio-silicáticas da Formaçáo
Água Clara (Fig. 4 e 5).

Segundo Hasui et alii (1984b) o tipo mais comum apresenta megacristais de
feldspatos róseos ou brancos, salientados na matriz cinza escura. A matriz tem
granulação média, apenas ocasionalmente fina ou grossa, e se constituí por
quartzo, microclínio, oligoclásio, biotita e hornblenda. Como acessórios inclui
apatita, t¡tanita, zircão, ilmenita e minerais opacos. Parte da biotita, assim como
clorita, sericita, epidoto e carbonatos são produtos de alteração (biotitização de
anfibolio, cloritização de máficos, saussuritizaçáo de plagioclásio e sericitizaçâo de
feldspatos). Os megacristais são de microclínio, idiomórficos ou subdiomórficos,



geralmente em geminados segundo a lei Carlsbad. Eles apresentam inclusöes de
biotita, quartzo e plagioclásio indicativos de seu crescimento tardio. As dimensões
desses megacrista¡s variam, sendo normalmente centimétricas, vez ou outra
ultrapassando um decímetro e, geralmente nåo tem orientação preferencial, a näo
ser localmente

Gimenez Fs (1993) apresenta dados Rb/Sr em rocha total, que apontam
para o Complexo Três Córregos idades entre 665 e 750 m.a. para granitóides
orientados. Para corpos intrusivos mais diferenciados desta faixa (suite pós-
teciônica) dataçöes KAr apontam idades entre 560 e 590 m.a..

4.9 - lntrusivas básicas (dh)

Na área em queståo ocorrem inúmeros diques de rochas básicas de
espessuras variadas, de 1 até 10 metros, e extensão de mais de 850 metros, sendo
em geral, subverticais e com direção NW, discordantes da foliaçäo regional.

Algarte et alä (1972) considerando a alta incidência de diques na região de
Guapiara, definiram a uma larga estrutura linear, bastante extensa e profunda,
denominada "Fissuramento Guapiara", à qual estariam relacionados também o
condicionamento e o posicionamento de diversos corpos alcalinos do estado de Sáo
Paulo (Jacupiranga, Serrote, Pariquera-Açu).

Em geral verifica-se que os diabásios constituem os litótipos predominantes,
embora localmente exibem variaçöes na granulaçáo para termos grossos,
determinando designações de gabro. Ostentam coloração negra-esverdeada,
estrutura maciça, granulação fina a média, sendo constituídos pelos minerais
labradorita, augita, opacos e pigeonita; como constituintes menores e acessórios
ocorrem biotita, ortoclásio, quartzo e apatita e, como destaque, apresentam elevado
grau de magnetismo.

4.10 - Aluviões recentes (al)

Os depósitos aluvionares recentes, de dimensöes reduzidas, distribuem-se
acompanhando o ribeirão São José de Guapiara. Apresentam-se constituídos por
materiais extremamente mal selecionados onde se misturam argilas, areias e
cascalhos, que incluem aleatoriamente seixos e fragmentos de dimensöes variadas,
formando coberturas superficiais inconsolidadas.

4.17 - Ambiente deposicional

Almeida (1989) ao estudar a Formaçâo Água Clara na região de Araçaiba,
localizada aproximadamente a 30 km a SW do depósito João Néri, propõe que os
metasedimentos da referida formação iniciam a deposição com o desenvolvimento
de fossa oceânica a NW e plataforma continental a SE, sugeridas pela presença de
mármores dolom íticos a calcíiicos impuros, arenosos, intercalados em rochas
cálcio-silicáticas na porçáo SE. Rumo a NW observa-se a presença de cálcio-
silicáticas com intercalaçöes de xistos alum inosos, calcio-xistos, quartzitos finos,
metâbasitos.
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A Formaçåo Água Clara ocorre de forma alongada segunda a direção NE,
por uma extensão de mais de 200 km e largura em torno de 30 km, constituída por
rochas metavulcano-sedimentares. Os contatos com unidades mais antigas
(embasamento) e mais novas (Grupo Açungui) são em geral, por grandes
lineamentos tectônicos (Falha do Espírito Santo) sugerindo um condicionamento
associado a falhamentos profundos em ambientes distensivos. A presença de
rochas vulcânicas (metandes¡to, metadacito, metabasicas) também podem ser
diagnosticas de desenvolvimento de bacia deposicional em ambientes distensivos.

A diminuta área de estudo do depósito Joäo Néri não permite maiores
considerações a respeito do ambiente deposicional, entretanto a presença de
rochas carbonáticas impuras, calcio-silicáticas a NW, os quartzo-sericita-carbonato-
xistos à SE (Fig. 4), e no centro os metacalcários silicosos (termos menos impuros)
permitem sugerir que estes últimos depositaram-se num ambiente restrito (sub-
bacia) de plataforma, (atestado pelas estratificaçöes cruzadas encontradas fora da
área de estudo).

4.12 - Geologia Estrutural

Os metamorfitos que ocorrem na região encontram-se intensamente
dobrados e cisalha<jos. As dobras apresentam eixos N50E com caimentos de 10-

60' para NE e SW, com redobramentos suaves na direção NW dando à área um
padráo de dobras do tipo "caixa de ovos" ou "domos e bacias". Ocorrem dobras
desde aquelas fortemente fechadas e de grande amplitude àquelas suaves e de
pequena amplitude, podendo estas feições serem explicadas pela grande
heterogeneidade dos constituintes litológicos, os quais respondem de forma distinta
aos esforços a que foram submetidos.

A regiáo foi afetada por três processos deformacionais conforme.iá descrito
por Almeida (1989). Na área de estudo o D,,, de natureza dúctil em regime tectônico
compressivo é representado por cavalgamentos de NW para SE, originando a

superfície 51, anastomosada, de direçäo N40 - 60E e mergulhos para SE, paralela
ao bandamento So, e gerando dobras fechadas, por vezes com flancos invertidos e
ápices espessados. Essa deformação encontra-se impressa na porção NW da área,
principalmente nas rochas calcio-silicáticas que apresentam vergência para SE.

Uma segunda deformação, D2, de natureza dúctil, se processou num regime
transpressivo relacionada a zonas de cisalhamento transcorrentes, com
movimentaçåo sinistral, gerou uma foliação milonítica 52, também NE, fazendo um
pequeno angulo com 51 e mergulho acentuado. Na foliação 52, encontra-se
embutida em seus planos uma lineação de estiramento mineral subhorizontal, a qual

analisada com critérios de assimetria, tais como pares S/C e de rotaçöes de
porfiroclastos, revela uma movimentação sinistral para as transcorrências (Almeida

op. cit.). Relacionadas a D2 ainda ocorrem dobras sintranscorrentes, fechadas a

abertas, com plano axial vertical. Esta deformação predomina principalmente na
porção central da área, onde se encontra o depósito e em geral a foliação 52 é do
tipo plano-axial.

O terceiro processo (D3) é representado por uma clivagem de crenulaçåo
53, de direção NW, cruzada aos primeiros, aos quais impôs nas estruturas
preexistentes, ondulações nos eixos das dobras, configurando estruturas tipo domo
e bacia.



Takahashi (1984) caracteriza para a região três sistemas de falhas: o
sistema ENE do tipo transcorrente com movimentação destral; o sistema NNE
também transcorrente com movimentação sinistral, e o sistema de juntas NW. Na
área do depósito Joáo Néri tem-se o sistema NNE e o NW, o primeiro de grande
importåncia, atualmente interpretado como zonas de cisalhamento ocorridas em
estado dúctil e/ou ruptil (provavelmente a D2 descrito acima), separa a Formação
Agua Clara a noroeste do Complexo Três Córregos e a sudeste (falha do Espírito
Santo) do Grupo Açungui. O segundo é de idade mesozóica e está relacionada ao
evento Sul-Atlantiano de fraturas que em geral, encontram-se preenchidas por
diabásios e gabros.

E comum na região a ocorrência de feições de completa transposiçäo para
direçáo NE dos acamamentos originais da rocha, constituindo-se em excelentes
exemplos de rochas miloníticas.

Estruturas primárias como estratificação cruzada e camadas gradacionais
são raramente observadas, e quando encontradas indicam que os pacotes de
rochas se mostram em posição normal. Da mesma forma as feiçöes estruturais de
interseçåo xistosidade/acamamento e de dobras S e Z também, dão a mesma
indicação (porçåo central da área de estudo).

As zonas de cavalgamento assinaladas na parte NNW da área em estudo
(Fig. 4), separando o Complexo Granítico Três Córregos das rochas calcio-
silicáticas e estas dos metabasitos, provavelmente foram reativadas, pois
apresentam registros estruturais de terem ocorridos em estágio dúctil (estiramento e
lineação mineral, dobras em bainha) e ruptil (cataclasitos, intenso fraturamento).
Apesar destas deformaçöes não estarem impressas na área do depósito Joäo Néri
e, consequentemente, nåo tiveram maiores atenções neste estudo, porém, convém
alertar que estes cavalgamentos podem estar relacionados com a colocação do
Complexo Granítico Três Córregos, ou este complexo é muito mais antigo do que a
idade até hoje à ele atribuída.

4.13 - Metamorfismo

O estudo detalhado das rochas encaixantes e do minério do depósito João
Néri, através das amostras dos testemunhos de sondagem do furo ne 2,
apresentado mais adiante, nâo foram suficientes para associar as paragêneses
minerais metamórficas às deformações impostas às rochas. Assim foi necessár¡o
estudar as rochas de composição metapelítica, que ocorrem na Formaçåo Água
Clara (próximo ao depósito), que contém minerais índices que proporcionassem as
determinações das fácies metamórficas.

A amostra CR-36, localizada no bairro da Fazendinha,24 km a sudoeste do
depósito João Néri, foi classificada como quartzo-muscovita-xisto. Apresenta a
assembléia mineral, constituída por quartzo + muscovita + biotita + cloritóide +
ilmenita + turmalina, associada à foliação 51, indicando condições metamórficas da
fácies xisto verde superior. A assembléia mineral constiiuída por quartzo +

muscovita, encontra-se associada a foliaçáo Sr, podendo representar ainda o fácies
xisto verde superior. Os minerais quartzo + clorita encontram-se associados a
foliação 53 (clivagem de crenulação), podendo representar a fácies xisto verde,
provavelmente em condiçöes de retrometamorfismo.



A amostra CR-71, localizada no bairro do Capinzal a 16 km a sudoeste do
depósito, apresenta assembléia mineral associada à foliaçåo 51, constituída por
quartzo + granada + biotita, indicativas de condições metamórficas de fácies xisto
verde superior a anfibolito inferior. A foliação 52 associam-se os minerais quartzo +
muscovita + clorita + opacos, indicativos da fácies xistos verdes. A foliação 53 de
características essencialmente ruptil apresenta quartzo + turmalina em pequenas
venulações.

A amostra CR-19, localizada no bairro da Fazendinha a 25 km a sudoeste
do depósito João Néri, intensamente deformada devido à proximidade da falha do
Espirito Santo, foi classificada como quartzo-xisto. Apresenta a assembléia mineral
constituído por quartzo + muscovita + turmalina associada a foliação S,, em
condições metamórficas do fácies xisto verde superior. Na foliação 32 tem-se
quartzo + margarita, que podem representar o fácies xisto verde baixo, em
condições de retrometamorfismo provavelmente devido as proximidades da falha
referida acima.

A amostra CR-42, localizada no bairro do Pinhal, a 30 km a sudoeste do
depósito João Néri, classificada como quartzo-carbonato-xisto, apresenta a foliação
51 paralela ao acamamento Ss, com assembléia mineral representada por quartzo +
carbonato + margarita + opacos + turmalina, em condiçöes metamórficas xistos
verdes superior.

Após o reconhecimento das assembléias minerais relacionadas às três
fases deformacionais, 51 paralela a 56, Sr obliqua a 51 e a S. perpendicular às
anteriores, foi possível associar a foliação 51 a um evento compressivo de caráter
tangencial (baixo ângulo) em estágio dúctil, possivelmente ocorrido no Proterozóico
Médio (conforme proposição de Tassinari et alii 1990). A foliação 52 encontra-se
relacionada a um evento transpressivo, em estágio ductil-ruptil, com predomínio de
movimentos transcorrentes sinistrais (alto ângulo), com intenso dobramento
associado (Proterozóico Superior). A superfície 53 originou-se provavelmente num
ambiente distensivo, em estágio ruptil (dúctil subordinado), provavelmente no final
do Proterozóico Superior.

No quadro I é apresentado uma síntese evolutiva à que foram submetidas
as rochas e minérios do depósito João Néri ao longo do pré-cambriano.

5 - MINERALIZAçOES DE Pb EZn DO VALE DO RIBEIRA

5.1 - Resenha histórica

A descoberta dos indícios de mineralizações de chumbo de lporanga data
de 1832, (Leonardos 1934), mas somente a partir de 1857, tomou-se conhecimento
do valor das jazidas, constituídas por filões localizados nas regiöes do Morro do
Chumbo, Agudos, Agudinho e Agudos Grandes, e cabeceira do Ribeirão
Taquarussu.

A primeira iazida explotada economicamente foi a Mina de Furnas (Fig. 3 e
7), cuja lavra iniciou-se por volta de 1919, sendo o minério constituído por galena
argentífera, exportado para a Espanha (Paiva 1929, Leonardos op. cit.).
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mineralizantes.

Ad+Ho+Bt+Qz+Ca
+Do+Ar+Py+Pit+
Bl1 + Ga + Cc+As

QUADRO I - Esboço evolutivo da área do depósito Joáo Néri
(modelo proposto para a Área da M¡na Perâu, conforme Bettencourt & Daitx 1992 e adaptado pa-a a âÍea
de estudo)

(Ad) andesina, (Ar) argilom¡nera¡s, (As) ârsenopìrita (Ba) barita, (Blj e Blr) blenda, (Bt) b¡otlta, (Ca) calcita, (Cb) carbonato,
(cc) calcopirita, (cl) clor¡ta, (Do) dolomita, (Dp) diopsldio, (Ep) epidoto, (Fl) flogopita,(Ga) galena, (Gd) granada, (Hb)
hornblenda, (Ma) margarita, (Mu) muscovita, (P¡1 e Pir) p¡r¡ta, (Py) p¡rrotita, (Qz) quartzo, (Se) sericita, (Tr) tremolita, (Tu)
turmâlina,

Segundo Daitx (1985b) as jazidas de Lajeado e Panelas foram descobertas
na década de trinta, as do Ribeirão do Rocha no final da década de quarenta. Em
1952 as da área do Paqueiro. No ano de 1969 entrou em operação a Mina da
Barrinha e em 1974 foi descoberta e iniciada a lavra a céu aberto da Mina do Perau.

Finalmente no início da década de oitenta foram identificados os depósitos
de Araçazeiro, Perau-SW e Canoas (Fig. 3 e 7).

Daitx (op. cit.) apresenta ainda uma retrospectiva sobre o estágio atual dos
conhecimentos sobre as mineralizaçoes de Pb-Ag (Zn) do Vale do Ribeira (PR e
SP), ressaltando a participaçåo do minério de chumbo do Vale do Ribeira com 25o/o

- 35o/o da produçâo nacional durante o período de 1972-1983. Caracteriza dois tipos
de mineralizaçöes para as principais jazidas e ocorrências de Pb, Ag (Zn), tipo
Panelas ou tipo Mina do Rocha, segundo Chiodi Fs 1984) com as minas Panelas,
Rocha, Barrinha, Furnas, Lajeado e Paqueiro e tipo Perau (Chiodi Fs op. cit.) com
mina Perau, depósito Perau SW, Canoas, Araçazeiro, Rio do Leite/ltacolomi e
Guapiara (Joåo Néri). Apresenta a gênese das mineralizaçóes utilizando os dados
dos principais pesquisadores que atuaram na região como: E. P. Oliveira (1925 e
1927\, Paiva (1929), G. M. Oliveira (1937), Bastian (1946), Guaranys & Velasco
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(1949), A. F. Barbosa (1955), Melcher (1968), Cassedane ('1971), Souza (1972),
Fleischer (1976), Souza & Campanha (1977), Odan et alii (1978), Barbour & Oliveira
(1979), MMAJ/JICA (1981, 1982 e 1983), Chiodi Fe, et alii (1982), C. R. Silva et atii
(1982), R. B. Silva et alii (1982), Lopes (1983) e Barbour et alii (1984), e Finalmente,
com base na história do Vale do Ribeira e nos comentários de Melcher (1960, 1968)
e Fleischer (1976), apresenta uma visåo negativa quanto o possíveis novas
descobertas de depósitos com significativo conteúdo econômico para a região do
Vale do Ribeira.

5.2 - ldéias genéticas gerais

Para Algarte et alii (1986) na reg¡ão da Folha ltararé 1:250.000, ocorreram
sete estágios metalogenéticos pr¡ncipais, onde eventos tectono-geológicos e
ambientais propiciaram a geração e/ou acumulação e/ou concentraçáo de um
grande número de bens minerais. Os períodos ou épocas em que se processaram
os mais importantes estágios metalogenét¡cos foram o Proterozóico Médio,
Proterozóico Superior e o Mesozóico (Jurássico-Cretáceo).

E na regiáo situada a norte da Falha da Lancinha, onde eståo
representadas as Formaçöes Perau, Água Clara e parte da Formação ltaiacoca
(Grupo Setuva), do Proterozóico Médio; e Votuverava, Capiru e lporanga (Grupo
Açungui), do Proterozóico Superior, que localizam-se a grande maioria dos recursos
minerais da região do Vale do Ribeira (Fig. 3 e 7). Os principais jazimentos aí
encontrados sáo concentrados em níveis litoestratigráficos específicos, e situam-se
preferencialmente, em fácies carbonáticas.

Algarte et alii (op. cit.) caracterizam dois estágios evolutivos para as
unidades metalogenéticas do Proterozóico (Fig. 7). Estáqio Rift Marqinal, onde
predominam marcadamente concentraçöes do tipo chumbo-bário-zinco (prata-
cobre-ouro) associadas a formaçóes ferríferas. São mineralizaçöes estratiformes de
natureza vulcano-exalativa-sedimentar, estratigraficamente controladas (situam-se
acima de um nível guia quartzítico basal) e podem ser acompanhadas no terreno ao
longo de mais de 150 km. A gênese desses depósitos deu-se através de sistemas
exalativos, provavelmente acompanhando falhamentos profundos, síncronos ao
desenvolvimento da bacia (C.R. Silva et alii, R.B. Silva et alii 1982).

No Estáqio Bacia Epicontinental Marinha forma-se a mais conhecida
província mineralizada do Vale do Ribeira, englobando número superior a uma
centena de indícios, ocorrências e minas de chumbo, a qual situa-se na Faixa
Carbonática Central (Formação Votuverava de Bigarella e Salamuni 1958). As
mineralizações plumbo-argentíferas são possivelmente epigenéticas. Seus
processos de formação poderiam estar ligados a remobilizaçóes e redeposição em
fraturas, falhas, zonas de menor pressão e/ou barreiras litológicas, para onde teriam
migrado as soluçöes contendo os metais singeneticamente depositados em
horizontes específicos das seqüências carbonáticas. Nos processos de
remobilizaçáo interagiram os esforços orogênicos, com a colocaçáo de granitos
intrusivos, o desenvolvimento de falhas e a presença e circulação de águas conatas
e meteóricas, propiciando as condiçöes necessárias para a formaçáo das soluções
hidrotermais conforme já assinalaram R.B. Silva et alii (op. cit.) e Chiodi Fe et alii
(1e82).



5.3 - Descrição sumária dos depósifos minerais de Pb, Zn e Cu

a) Mina do Perau

O depósito de Pb-Zn-Ag (Cu, Ba, Fe) da mina do Perau foi descoberto em
1974, durante os trabalhos de avaliação da mineralizaçäo de cobre ali presente. A
lavra iniciou-se no mesmo ano, a céu aberto até 1977, quando passou a ser
subterrånea, existindo atualmente quatro galerias principais (G1, G2, G3 e G4) e
diversos subníveis e chaminés. Apresenta a reserva total de 922166 t de minério
com teor de 7 ,5o/o de Pb e 75 g/t de Ag.

A área da mina do Perau é constituÍda por rochas da Formaçáo Perau do
Grupo Setuva, representadas por quartzitos sobrepostos a rochas Pré-Setuva,
seguidos por rochas carbonáticas (que contém a mineralizaçäo) e mica-xistos com
intercalações de anfibolitos (metavulcânicas). A seçåo litoestrat¡gráfica da área da
mineralizaçäo encontra-se ilustrada na figura 8.

O corpo de minério do Perau, encontra-se confinado a um horizonte
concordante com as rochas encaixantes, posicionado próximo ao topo do pacote de
rochas carbonáticas, entre um nível de barita (capa), que às vezes contém minério
disseminado, e uma lente de filito grafitoso (lapa).

A distribuição, tamanho e estrutura do corpo de minério variam ao longo do
horizonte mineralizado. Os bolsões (lentes) de minério rico (bonanzas), maiores que
1m de espessura, apresentam-se controlados estruturalmente, pois a direção
destes bolsöes, "plunge", é N45E e com mergulhos de 1O a 20" grau para SW,
coincidente com os eixos das dobras regionais (S1).

Os tipos principais de minérios säo maciço, brechado e disseminado,
podendo ocorrer de forma conjunta ou separadamente. A assembléia mineral é
representada por galena, esfalerita, calcopirita, pirita, pirrotita, cerussita,
smithsonita, piromorfita, goet¡ta, marcassita, tetraedrita, barita e quartzo.

O corpo de minério é encaixado por rochas carbonáticas impuras, aqui
denominadas de cálcio-silicáticas, bem como por mica-quartzo-carbonato-x¡stos,
metacalcários, metadolom¡tos, metacherts e sericita-xistos (tufos ácidos ?).

Apesar de haver concordância entre vários autores no que se refere a uma
origem singenética para o minério do Perau, existe ainda, alguma polêmica quanto
ao modelo mineralizante que melhor explique a formação do depósito (Silva et alii
1988). Assim Veiga & Salomäo (1980), Batolla Jr. et alii (1981)e Fritzsons et alii
(1982), são adeptos de um modelo vulcanogênico, enquanto que C.R. Silva et alii e
R.B. Silva (1982) preferem uma origem vulcano-exalativa sin-sedimentar. Outros,
ainda, atribuem a mineralização uma origem essencialmente sedimentar (Barbour &
Oliveira 1979).

b) Mina do Rocha

A mina do ribeirão do Rocha, localiza-se junio à drenagem que marca o
limite entre os municípios de Cerro Azul e Adrianópolis, no Estado do Paraná,
distando cerca de 24 km da cidade de Adrianópolis. Segundo Daitx (1985b) a mina
do Rocha produziu, até'1980, cerca de 577.643 t de minério e33.754 t de chumbo,
sendo que a reserva medida em 1984 era de 132.000 t de minério. Os teores de
chumbo variam de 5 - 7% e de prata de 100 - 130 git.
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Os corpos mineralizados filonianos estão alojados em uma lente de
metadolomitos, com extensão aproximada de 3 km (na direçáo NE-SW), espessura
máxima da ordem de 250 m e altura (largura) superior a 400 m. Esta lente 'faz parte
de um pacote de rochas carbonáticas da Formação Votuverava, composta
principalmente por metacalcários calcíticos (náo mineralizados), estruturados
localmente como homoclinal, com fortes mergulhos para SE.

Ao longo da lente dolomÍtica existem áreas com concentração de filões,
denominadas de SW para NE, de Såo Francisco Basseti, Gaveta, Egara, Esperança
e Matão (Fig. 9). Os filóes ocorrem preferencialmente ao longo de fraturas, mas
também em falhas, com direçåo predominante NNW-SSE, em geral, discordantes
da estruturação das camadas enca¡xantes (NE-SW).

Segundo Daitx (op. cit.) foram explotadas cerca de três dezenas de filöes,
apresentando dimensões muito variáveis: comprimento entre 30 e 350 m, largura
entre 10 e 300 m, e espessura entre 0,05 e 2 m (com média inferior a 0,30 m). A
mineralogia dos filÕes mostra principalmente galena e pirita, com pequena
participação de calcopirita, pouco quartzo e rara fluorita; pirrotita, tetraedrita,
covelita, arsenopirita, estanita e calcocita são participantes ocasionais do m inério.

Os depósitos do tipo Rocha foram inicialmente considerados como sendo de
filiaçåo magmática. Chiodi Fe et alii (1982), R.B. Silva et alii (1982) e MMAJ/JICA
(1982), mudaram esse conceito admitindo que os metais estariam, ¡nicialmente,
contidos nos sedimentos do próprio pacote carbonático ou em níveis inferiores; em
um evento posterior ao dobramento da seqüência, os metais teriam sido
incorporados e carregados por soluçöes hidrotermais (salmouras), para zonas de
alívio de pressão, representadas por fraturas, onde foram concentrados e
redepositados, originando assim o depósito do Rocha. Este evento, para estes
autores, estaria ligado às intrusöes graníticas pós-tectônicas que ocorrem na região,
as quais seriam as responsáveis pela ativação da circulação convectiva das
salmouras contidas nos sedimentos.

Os depósitos de Panelas e Barrinha também foram classificados como do
tipo Rocha, entretanto, surgiram dúvidas a esse respeito. Os dados relatados por
Fleischer (1976) e Odan et alii (1978) do depósito de Panelas, onde foram
detectados horizontes delgados e extensos com microteores da ordem de 0,1 a 0,5
o/o de Pb, intercalados concordantemente nos metacalcários, perm item reclassificar
esta jazida como sendo (pelo menos em parte) do tipo estratiforme remobilizado.
Para a mina da Barrinha, Barbour et alii (1984), consideram a mineralizaçáo como
estratiforme, resultante da deposição de salmouras metalíferas hidrotermais, no piso
oceânico, e revelam a presença junto às mineralizações de formaçöes ferríferas das
fácies sulfeto (pirita) e carbonato (ankerita). Estes dados, associados à suspeita de
a encaixante pertencer à Formação Água Clara (Soares 1987), indicam a
possibilidade de estes depósitos serem do tipo Perau.

5.4 - Potenciat Minerat da Formação Agua Clara

A potencialidade econômica da Formação Água Clara foi estudada por Ponies
(1982) no Estado do Paraná, que destaca boas possibilidades para a ocorrência de
depósitos de metais base (inclusive Au) na fácies vulcano-sedimentar, com base no
modelo exalativo-sedimentar (Sawkins 1976; Hutchinson 1977 e Evans 1980). Este
potencial encontra-se embasado nas seguintes características:
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a) ambiente de deposiçäo marinha, com predominância de sedimentos
pelíticos e intercalaçöes de rochas carbonáticas, metatufitos básicos, anfibolitos,
metavulcânicas intermediárias e sedimentos quím icos-metachert e formaçöes ferro-
manganesíferas;

b) generalizada presença de sulfetos (p¡rrotita, pirita, calcopirita e, mais
raramente galena);

c) consistentes anomalias geoquímicas dos elementos Zn, Cu e Pb.
Para os depósitos de Pb-Zn de fácies carbonáticas Pontes (op. cit.),

assinala a possibilidade de serem depósitos de águas rasas, ou ainda depósitos
poligenéticos dos tipos, "skarn" e "porfirítico", associados a intrusões granÍticas em
metacalcários.

Takahashi et alii (1984) assinalam para a faixa Água Clara, na região de
Guapiara, possibilidades de mineralizações estratiformes de Pb, Zn, Cu e Ag (tipo
sedimentar-exalativo), fundamentados na ocorrência associada de galena com
barita verificada nas ocorrências de Cil e João Néri e na correlaçáo dessa seqüência
vulcano-sedimentar com aquela que contém a mineralização do Perau no Estado do
Paraná.

Na Folha Araçaiba (1:50.000) a sudoeste, na região do Bairro do Lageado,
Almeida (1987) relata importante sítio de m¡neralizações diversas. Estão ali
presentes scheelita e powellita, no contato entre o granito Barra do Chapéu do
Complexo Três Córregos e as rochas calcio-silicáticas da Formação Água Clara,
provavelmente resultantes da ação metassomática, sulfetos (pirita e pirrotita)
dispersos nas rochas calcio-silicáticas, metabásicas e mais freqüentemente nos
mármores ai aflorantes e minerais secundários de cobre (malaquita) em raros
pontos em veios de quartzo; além de ouro e sheelita em pontos comuns de
amostragens de concentrados de batéia (Mello & Silva 1987). Estes autores
encontraram ainda teores expressivos de ouro, da ordem de 1.600 ppm, em
concentrados e aventam que o maior interesse prospectivo se volta para
mineral¡zações auríferas primárias, de acordo com a associaçáo scheelita - ouro,
que, possivelmente, estariam concentrados nos filöes quartzosos associados às
rochas carbonáticas.

5,5 - Mineralizações de Pb-Zn, classificação e origem: uma revisão conceitual

O termo "exalaçåo submarina" segundo Klau & Large (1980) é aplicável aos
depósitos de sulfetos de metais base e barita, quando a sua formação ocorreu no
fundo oceânico através de descargas de soluções hidrotermais. Numerosos
depósitos descritos na literatura como vulcanogênico, sedimentogênico, singenético
e sin-sedimentar, podem ser incluídos nesta classe. A maior produção de Pb e Zn
do mundo provém de depósitos exalativos submarinos, assim como quantidades
significativas de Cu, Ag e Au. Estes depósitos apresentam características peculiares tais
como: corpo de minério de sulfetos maciço, estratiforme concordante com a encaixante,
zonas de mineralização discordantes (veios, venulações, disseminaçöes), alteração
hidrotermal nas rochas da lapa, e zoneamento dos metais dentro da área mineralizada.

Os mesmos autores apresentam uma classificaçäo dos depósitos exalativos
submarinos, apoiada em observações empíricas, excluindo-se assim, interpretações
subjetivas requeridas por outras classificações (ex: ambiente tectônico). A referida
classificâÉo corìforme quadro abaixo foi feita considerando o ambiente tectônico em
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composiçäo com aquela de Hutchinson (1973), que, por sua vez, é baseada na
associação dos metais base predominantes no depósito. Observa-se a grande similaridade
com a fig. 10, provavelmente devido à íntima associação da encaixante com o conteúdo
relativo dos metais.

Na figura 10 é mostrada com maior a relaçáo
submarinos de encaixantes vulcânicas, com a seqüência de rochas encaixantes, o
ambiente tectônico, a mineralização típica e alguns exemplos de depósitos.

A qualificação "encaixante sedimentar" utilizada por Large (1980), refere-se
às rochas em contato e na imediata vizinhança dos depósitos de sulfetos. Todos os
tipos de sedimentos estão incluídos (clástico, químico, biológico), com exceção das
vulcânicas e vulcano-clásticas retrabalhadas. Aqueles depósitos encaixados por
estas últimas rochas são definidos como exalativo-submarinos, com encaixantes
vulcånicas.

As principais características dos depósitos exalativos-submarinos de
encaixante sedimentar, compreendem, segundo Large (op. cit.):

'1. a laminaçåo e acamamento dos minerais de sulfeto de granulação fina é
concordante com o acamamento dos sedimentos encaixantes, sendo os sulfetos
considerados como de natureza estratiforme por terem sido precipitados no
assoalho oceânico;

2. a presença de uma zona de alteraçáo hidrotermal (usualmente silicificaçåo)
adjacente ou subjacente à mineralizaçáo de sulfeto estratiforme, tem sido considerado
como o centro exalativo de soluções hidrotermais do assoalho no mar; e

3. No corpo do minério uma zonação lateral dos elementos metálicos (Cu-
Pb-Zn) ou vertical (Cu-Zn-Pb), a partir da zona de alteração acima descrita, é
interpretado como o resultado do rápido resfriamento e diluiçäo da solução
hidrotermal pela água do mar, nas proximidades da zona de descarga, e, a
conseqüente precipitação na seqüência da solubilidade dos elementos.

A figura 11, Gustafson & Williams (1981), exibe os depósitos de sulfetos
maciços e tipos semelhantes agrupados segundo suas relaçöes genéticas. Destaca
que a hipótese genética mais aceita para a formaçäo de depósitos de sulfetos
maciços, segundo os autores, Hutchinson (1 977, 1 980), Filow-Bates (1980) e
Franklin et alii (1981 ), pressupõe a seqüência dos seguintes processos:

a) formação de uma salmoura metalífera em profundidade (no assoalho
marinho);

b) ascensão da soluçáo e interaçáo com as encaixantes;
c) descarga e deposição dos sulfetos no assoalho marinho:
d) alteraçöes hidrotermais nas rochas sobrejacentes ao depósito.
A formação das salmouras é explicada pela circulação convectiva de água

marinha em regiöes de alto fluxo térmico, sendo o calor fornecido por um corpo
magmático, de forma análoga a circulação convectiva das cadeias meso-oceânicas
submarinas. Os processos decorrentes representados no modelo da figura 12,
podem ser assim comentados:
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1. a água circulante tem origem marinha, como água conata em sedimentos,
podendo ter contribuiçåo magmática subordinada. Reduçåo de íons sulfato para
sulfeto por reações com silicatos contendo ferro bivalente (cloriia, piroxênio,
serpentina, etc. ) e precipitaçáo de sulfetos e carbonatos;

2. a água é cada vez mais aquecida (até r 500" C) ao penetrar em níveis
mais profundos, o seu conteúdo salino reage com os metais liberados pelos
silicatos, formando complexos metal-cloreto solúveis (talvez também metal-fluoreto).
A sílica liberada também é iransportada em soluçåo;

3. a t 500" C ocorre também dissociaçäo da água, na reação com os
silicatos ferrosos, formando magnetita e liberando hidrogênio;

4. o CO2 reage com silicatos ferrosos liberando carbono e formando mais
magnetita;

5. o carbono e hidrogênio podem reagir formando metano e outros
hidrocarbonetos leves, reaçóes que serão maiores se os sedimentos contiverem
restos orgânicos;

6. na parte superior do conduto do fluido mineralizante (Fig. 13) ocorre o
seguinte:

6a. a solução ascende através de zonas de fraqueza, geralmente
controladas por falhamentos; a dim inuiçåo da pressão nestas zonas pode levar a
solução a ebuliçáo causando explosoes freáticas, fraturamento hidráulico das
encaixantes e brechação;

6b. a primeira deposição ocorre provavelmente por reação entre a salmoura
ascendente e o fluído intersticial das encaixantes, mais oxidante e carregado de
sulfatos, formando sulfetos;

6c. depositam-se pirita, calcopirita, pirrotita e sílica em fraturas;
6d. ocorre intensa alteração mineralógica e química das encaixantes.

Segundo Franklin et alii (1981 )as zonas alteradas sob os depósitos de Cu-Zn tem
grande extensäo vertical (1.000 m ou mais), tem um núcleo de clorita rica em Mg ou
talco, rodeado por um halo com sericita e/ou quartzo.

7. a solução chega ao fundo oceânico onde é descarregada, reagindo com a
água do mar a medida que com ela se mistura. As condiçöes de deposição são
controladas pelas condições físicas e químicas da mistura salmoura-água do mar:
condiçöes de oxi-redução (Eh), baixo pH, baixo teor de oxigênio e altos teores de
metais base (Cu, Pb, Zn) (complexos metal-halógenos), hidrogênio,
hidrocarbonetos, formas reduzidas de S, Cl e F, Fe (geralmente como magnetita) e
Mn. A água do mar contribui com sulfatos, carbonatos e oxigênio, além de
apresentar condiçöes oxidantes, pH relativamente baixos, assim como pressão e
temperaturas baixas.

Plimer (1978) desenvolve o conceito proximal-distal, com base em dois
parâmetros principais; o primeiro é a atividade vulcânica: a) - calcio-alcalina, ácida,
explosiva em águas rasas e associada a placas convergentes em arcos insulares; b)
- máf¡ca toleiítica, pouco explosiva, em águas profundas, associada a áreas de altos
gradientes geotérmicos, princ¡palmente cadeias meso-oceânicas; o segundo é a
proximidade espacial e/ou temporal ao centro vulcânico, gerando tipos proximais e
distais.

Baseados na ambiência tectônica global Mitchel & Garson (1981), admitem
que os depósitos de Pb-Zn-Ag de Sullivan, Mont lsa, McArthur, Gamsberg, sáo
originados em ambientes de rifts intracontinentais e/ou aulacógenos, ao passo que
os depósitos tipo Kuroko, em ambientes distensivos de arco magmático.



As bacias onde ocorrem os depósitos exalativos submarinos com rochas
encaixantes sedimentares, são bacias intracratônicas e, geralmente, delimitadas por
falhas resultantes do desenvolvimento das estruturas tafrogênicas originais, do tipo
rift e/ou graben (Fig. 14), ou ainda aulacógeno (Dardenne 1 988). Apresentam
dimensóes laterais da ordem de 1 00 km e longitudinais de centenas de km. A
subsidência é controlada por falhas, perto das quais localizam-se as mineralizações.
Vulcanismo muitas vezes bimodal, com predominância de componentes máficos,
manifesta-se em geral segundo intercalaçöes líticas na seqüência sedimentar.

Näo existe assim, uma relaçåo na direta evoluçåo dessas bacias com
tectônica de acresção ou de consumo de placas, o que contrasta claramente com os
ambientes dos depósitos de sulfetos maciços do tipo vulcanogênicos.

6. DEPÓS|TOS DE Zn,Pb,Ag e Gd, JOAO NÉRl

6.1 - Trabalhos de pesqursa mineral

A mineralizaçäo de Zn, Pb, Ag e Cd do depósito João Néri está associada a
um nível de metachert nos flancos NW e SE de uma estrutura braquianticlinal, de
plano axial subvertical (D2), denominada anticlinal João Néri, cujo eixo exibe direçâo
N50E e caimento variável entre 10-60" para SW, dando à estrutura uma feição
morfológica dômica. Os flancos apresentam-se dobrados, causando repetição do
nível de metachert em superfície. O anticlinal apresenta o comprimento da ordem de
700 metros e largu¡a gqqivalente a 350 metros.

A partir dà'¡íröéfecção geoquímica, por sedimento de correnie e solo,
efetuada pela CPRM, foram abertas 17 trincheiras e real¡zados 7 furos de sonda
(F¡g. 15), com o objetivo de quantificar e delimitar, tridimensionalmente, um possível
corpo de minério.

Fiq. 14-Quodto 96otêctôn¡co ds dopo'sitos do ¡ulfolot 
'¡olotlvo-t'dimrnloros( regundo LorgG, l98O)
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Assim a CPRM apresentou em relatório ìnterno (Silva & Lopes Jr. 1987), a
cubagem do depósito Joäo Néri, relativo aos furos de sonda 1, 2, 3, como contendo
126.183 t de minério medido, para um corpo em subsuperfície com dimensões de
200 x 80 x 2 metros, com teores de 2,5 % de Zn, 0,6 % de Pb, B0 g/t de Ag e 65 git
de Cd. Em termos de metal contido tem-se 3.387 t de Zn, 705 t de Pb, 11.777 kg de
Ag e 8.840 kg de Cd. Naquela época estes valores foram considerados
subeconôm icos, consequentemente foram encerradas as pesquisas na área.

A seguir seråo apresentados e discutidos os resultados dos estudos de 3
trincheiras e de 3 furos de sonda.

6.2 - Trincheiras

a) - Trincheira CR-1 (ocorrência João Néri)

No início dos trabalhos da CPRM já existia a exposição num pequeno poço
com profundidade de 4 m, de uma lente de barita, a qual foi descrita por Knecht
(1938), denominando-a de Joåo Néri, como um "veio de baritina" com espessura de
0,80 m (Fig. 16), com atitude N71E e mergulho de 45o para norte.
As seguintes observaçóes puderam ser feitas:
1) O corpo anteriormente denominado de "veio" de barita (0,80 m) é concordante
com a encaixante (N60E/70NW) e encontra-se exposto de forma lenticular com 10
m ao longo de sua direção e 12 m ao longo do mergulho (Fig. 16). Nele ocorrem
níveis decimétricos concordantes de metachert e inúmeros veios de quartzo
(aspecto leitoso) centimétricos com formas concordantes e discordantes. Neste
horizonte tanto na barita como nos níveis de metachert ocorrem disseminações de
sulfetos alterados. Uma amostra (CR-01 ) analisada apresentou 5.000 ppm de Ba, 2
ppm de Ag, 150 ppm de Pb e 500 ppm de Zn.
2) Na porção inferior da camada de barita tem-se um horizonte decimétrico onde se
verificam concentrações de galena de grã fina, que se distribuem de forma irregular.
lmediatamente abaixo da camada de barita ocorre um nível concordante de material
quartzoso sacaroide alterado (metacheri) de coloração amarelada, com
aproximadamente 0,30 m de espessura, e concentraçöes milimétricas de m¡nerais
de minérios oxidados. Quatro amostras de canal (CR-1 C, G, E, F) anal¡sadas por
absorçáo atômica revelaram teores médios de 18 ppm de Cu,4.300 ppm de Pb,
2.010 ppm de Zn e 30 ppm de Ag.
3) Dois metros, estratigraficamente abaixo do nível supra descrito, tem-se outro
horizonte, também alterado, com características similares, medindo cerca de 0,20
metros de espessura (Fig. 16). Análise por absorçáo atômica em uma amostra de
canal (CR-1 D) revelaram 130 ppm de Cu, 3.500 ppm de Pb,2.7OO ppm de 2n,6,4
ppm de Ag e 0,05 ppm de Au.
4) A encaixante desse horizonte é, em geral, constituída por sericita-quartzo-
carbonato-xistos de granulação fina, coloraçáo cinza e intercalações de
metacalcário branco silicoso com espessuras de poucas dezenas de centímetros.
5) O afloramento do corpo Joäo Néri exibe dobras de várias ordens e amplitudes,
com fechamentos suaves a abruptos. Os eixos såo direcionados N50E/15SW e E-
W|2OE, e refletem esforços ortogonais, fato já percebido em escala regional. No
geral, o acamamento tem direção N60E/70NW
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b) Trincheira TR-86

Esta trincheira encontra-se no flanco SE do anticlinal João Néri e apresenta
2 níveis de metachert carbonático concordantes, mineralizados, com I metros de
distância entre si. As camadas mineralizadas, da esquerda para a direita, mostram
espessuras de 0,20 e 0,60 metros, sendo que a primeira se espessa em
profundidade na charneira da dobra. Os teores de Pb, Zn, Ag e Au nas amostras de
canal 511 l, 51 1 H e 51 1 E, são também apresentados na Fig. 17 .

As amostras 51 1-J, 51 1-K e 51 1-L ao microscópio mostram-se constituídas por
galena e pirita, distribuindo-se de forma irregular preferencialmente nas faixas escuras
da encaixante. A galena apresenta-se xenomorfa de granulometr¡a fina e média, por
vezes preenchendo microfraturas de minerais transparentes e com alteraçöes para
cerussita. A pirita ocorre em menor quantidade, em geral, na forma de limonita, às
vezes pseudomorfa do mineral original e por vezes com alguns grãos remanescentes.

A encaixante apresenta-se direcionada segundo N6OE/7OSE. É representada
por rochas classificadas ao microscópio como mármore e metacalcário silicoso.
(amostras 51 1-B e 51 1-F) de coloração cinza e granulação variada, predominando a
média. O metacalcário silicoso é constituído por carbonatos, quartzo e
subordinadamente galena, pirita, granada, epidoto, muscovita e limonita. A parte escura
onde se tem os sulfetos preferencialmente é constituída por granada e epidoto.

c) - Trincheira TR-CO

Esta trincheira foi aberta numa área de ocorrência de blocos e fragmentos
de chapéu de ferro, os quais foram submetidos a análise por espectrometria óptica
de emissåo semiquantitativa, apresentando 700 ppm de Cu, 30 ppm de Pb, 500
ppm de Zn e 0,5 ppm de Ag.

Ocorrem três níveis mineralizados dispostos de forma concordante com a
encaixante, a qual neste local apresenta atitude N10Ei65NW (Fig. 18). O primeiro
nível, da esquerda para a direiia, com espessura de 0,60 m, é constituÍdo por
material intemperizado, de composição laterítica (amostra no 513); o segundo e
terceiro nível sáo também constituídos por material bastante intemperizado, de
coloração amarelada e aspecto sacaróide, provavelmente metachert. Os resultados
das análises de Pb, Zn, Ag e Au constam na própria figura 18.

A encaixante é constituída por metacalcário silicoso de coloração cinza claro
e granulaçäo fina.

6.3 - Sondagem

No depósito João Néri a CPRM realizou sete furos de sonda totalizando 1.040 m de
perfuração. ïrês no flanco NW e quatro no flanco SE do anticlinal João Néri (Fig. 15). Na
seção esquemática (Fig. 19), foram representados cinco furos; destes passaremos a
descrever suscintamente os de nq" 1 e 3 e, mais detalhadamente, o de ne 2, devido à melhor
recuperação de testemunhos bem como pela significativa mineralização encontrada.

a) - Furo de sonda no 1

Este furo foi executado no flanco noroeste do anticlinal João Néri, com rumo
S30E e inclinação de 50" na direção perpendicular à estruturação geral das rochas.
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Apresentou-se constituído (Fig. 20) em quase toda extensåo, por rocha
carbonática predominantemente calcítica, com quartzo, sericita, muscovita e biotita.
Com freqüência em todo o furo ocorrem agregados milimétricos de pirrotita e
subordinadamente pirita, em geral dispostos num arranjo concordante com a
encaixante.

Por volta dos 1 06 metros ocorrem ainda dissem inações isoladas
milimétricas de blenda. As amostras coletadas neste ponto foram analisadas e
revelaram baixos teores de metais base (gráficos 1,2,3 e 4).

As rochas encontradas nas profundidades finais deste furo assim como dos
furos 4A e 5a (Fig. 19) foram denominadas mesoscopicamente de quartzo-cloritito e
não foram detectadas em superfície na área do depósito João Néri. lnclusive näo se
tem conhecimento da ocorrência de rochas similares em todo o Vale do Ribeira.
Apresentam coloração esverdeada, granulação grossa, foliaçåo, e o
desenvolvimento venulaçôes milimétricas d¡scordantes da foliaçåo, em geral,
preenchidas por calcita e sulfetos. Mostram-se constituídas predominantemente por
cristais de quartzo (50%) fraturados, de dimensões milimétricas, envoltas por clorita
(25o/o) e carbonatos(15%). Subordinadamente tem-se oligoclásio (5%), tremolita
(5%), apatita, pirrotita e pirita. Observa-se que a maior parte dos plagioclásios se
alterando para clorita, carbonatos e tremolita.

As observações acima, assim como a disposição (ocorrência) irregular dos
opacos associados preferencialmente com os níveis de carbonatos, sugerem que o
protolito era constituído essencialmente por quartzo, oligoclásio e apatita e que, como
produtos de alteração de um evento hidrotermal superimposto (anterior ao
metamorfismo e deformaçåo regional), formaram-se os minerais clorita, carbonatos,
tremolita e opacos. Deste modo pode-se caracterizar esta rocha como um "hidrotermalito'.

b) - Furo de sonda no 2

Localiza-se no flanco noroeste do anticlinal Joäo Néri, a 100 metros da lente
de baritaiTR-O1 (Fig. 15) tendo sido locado no rumo S30E com inclinaçáo de 50".

Este furo (Fig. 21 ) apresentou dois níveis mineralizados separados por 15

metros de zona estéril. No total a zona mineralizada atingiu I metros de espessura,
sendo que desses I metros, cerca de 3,5 metros apresentam teores superiores a
2,7% de Zn + Pb (gráficos 5, 6, 7 e 8).

A mineralizaçáo encontra-se intimamente associada com barita e metachert
carbonático no nível superior (aos 93 metros). A barita náo é visível nos furos de
sonda, porém, Ba, foi detectado pelas análises químicas. O metachert que ocorre no
âmbito da própria mineralizaçäo apresenta-se com proporções variáveis de quartzo
e carbonatos, e, subordinadamente, margarita. Os sulfetos säo pirita, blenda e
galena em pontuações milimétricas distribuídas de forma disseminada em geral

formando níveis com concentrações mais elevadas, centimétricos, concordantes
com o acamamento da encaixante repetindo-se com iniervalos também centimétricos.

No nível inferior (aos 1 10 m) a mineralizaçäo encontra-se de forma
disseminada, associada a brecha, com fragmentos líticos e matriz de composições
similares aquelas das rochas encaixantes. Os sulfetos blenda, galena e pirita
dispõem-se irregularmente na encaixante predominantemente carbonática.

Dos '107,70 m até 108,70 m tem-se um nível de granulação fina, coloraçåo
esverdeada, textura ofítica palimpsestica (raramente preservada) e metamórfica
granoblástica, superimposta constituído por rochas com carbonatos (61%),

45
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plagioclásio (25%), quartzo (10%), margarila (2%) e opacos (1%) sendo que o
plagioclásio é alterado para carbonatos e margarita, e quando não alterado apresenta
cristais idiomórficos. Além desse nível, outros aos 37 e 108,80 m com aspecto
brechóide, classificados microscopicamente como "hidrotermalitos" (tabela 1), podem
tratar-se de rochas de origem subvulcânicas a vulcânicas afetadas por intensa alteração
hidrotermal. Entretanto, as observações meso a microscópicas ainda náo säo conclusivas.

O estudo microscópico, resumido na tabela 1, revelou que, os protólitos
como calcário, chert carbonático e margas, originaram termos metamorfizados do
tipo: metachert carbonático, metacarbonato, quartzo-carbonato-xisto, carbonato-
quartzo-x¡sto, margarita-quartzo-carbonato-xisto, e margarita-flogopita-carbonato-
xisto. Em geral, as rochas carbonáticas são constituídas pelos minerais essenciais
calcita, dolomita, quartzo, margarita e por vezes plagioclásio, e subordinadamente
por granada, flogopita e opacos. As paragêneses säo ind¡cativas do metamorfismo
em fácies xisto verde média a superior segundo Yardley (1989).

O gráfico ne 9 apresenta a percentagem de alguns minerais da tabela 1, em
relação à profundidade do furo 2, onde percebe-se, claramente, a forte associação
do quartzo, plagioclásio, margarita e granada e diminuição de carbonatos nos dois
níveis mineralizados.

Verificou-se três gerações de calcita, uma sedimentar, outra hidrotermal
formada através de microvenulações e da substituição de plagioclásios, que
provavelmente esteja associada à zona de alteraçáo hidrotermal primária. A última
geração é produto de recristalização associada a eventos metamórficos superimpostos.

Em síntese a encaixante neste furo é representada por metacalcários
silicosos dolomíticos (20o/o de Qa e 7 o/o de Mg, análise química no anexo 2) com
proporçóes variáveis de quartzo e micas (margarita e flogopita). Aparecem ainda
com muita freqüência, disseminações de cristais milimétricos de pirrotita e pirita,

segundo arranjo concordante com a foliação da rocha.

c) - Furo de sonda nq 3

Este furo foi perfurado com rumo S30E e inclinação de 50' (Fig. 15).
Em geral os testemunhos deste furo (Fig. 22) mostraram-se constituídos por

metacalcário de coloraçåo cinza, granulaçáo fina (< '1 mm), com os minerais calcita,
dolom ita, quartzo, margarita, flogopita e raro plagioclásio. A rocha apresenta
freqüentes disseminaçóes de pirrotita e pirita, com concentraçöes em níveis
milimétricos em geral concordantes na encaixante. A rocha por vezes assume um

caráter xistoso, quando então foi denominada de quartzo-sericita-carbonato-xisto;
também, por vezes, apresenta-se com coloraçåo clara e granulação média a

grossa, muito semelhante a mármore.
A mineralizaçåo aparece aos 95, 109, 114 e 123 metros (gráficos 10, 11,12

e 13) sendo que nos três últimos níveis assinalados, os sulfetos ocorrem fracamente
disseminados, com blenda e secundariamente pirita, galena e pirrotita encaixados
em mármore de coloraçáo cinza e granulação média.

A mineralizaçäo superior (aos 95 m)foi a que revelou os melhores teores de
8o/o de Zn, 1,4% de Pb, 170 g/t de Ag e 200 g/t de Cd. Apresenta um nível com 0,80
m de espessura, constituído por esfalerita, galena, pirita e calcopirita, concentradas
em níveis centimétricos dispostos concordantemente com a encaixante, a intervalos
também centimétricos. A ganga é constituída por metachert formado por quartzo,
carbonatos e margarita.
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Gráfico 9 - Composiçäo Mineralógica
x Profundidade do Furo de Sonda No 2
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6.4 - Descrição dos minerais de minério

Os estudos dos minerais de minério de 17 amostras, (tabela 2), dos dois
níveis mineralizados do furo de sonda no 2, revelaram a presença, em seqüência de
abundância decrescenie de pirita, pirrotita, blenda, galena, calcopirita e arsenopirita.

A ganga do nível superior é constituída predominantemente por metachert
carbonático, com proporções variáveis (tabela 1 ) de quartzo, calcita e dolom ita e
subordinadas de margarita, plagioclásio e epidoto. A textura é granoblástica
xenomórfica e a granulometria muito fina (da ordem de poucas micras). O nível
inferior apresenta ganga composta por maior quantidade de carbonatos,
representados por calcita e dolomita, além de quartzo, plagioclásio, flogopita,
diopsídio e tremolita; a granulaçäo média varia de 1a 3 mm e a textura é
granoblástica orientada.

Pirrotita: Caracteristicamente é ausente nos níveis mineralizados, ocorrendo
apenas nas encaixantes acima e abaixo dos dois horizontes mineralizados, sendo
ai, entáo, o mais abundante, acompanhada pela pirita.

Seu hábito é xenomórfico, com contornos irregulares dando um aspecto
cavernoso (Fotomicrografia 1). As dimensões dos grãos são variadas desde poucas
micras até 3 mm. A pirrotita ocorre nas rochas encaixantes metacarbonáticas e
apresenta inclusões de pirital e m inerais de ganga, da própria encaixante
carbonática.

Pirita: A pirita e a blenda sâo os sulfetos mais abundantes da mineralizaçåo,
sendo que a pirita apresenta-se em duas geraçöes (pir¡tal e pirita2).

A pirital, mais antiga, em geral apresenta hábito xenomórfico, e aspecto
cavernoso, com tamanhos dos grãos que variam de poucas micras até 2 mm. A
piritar ocorre na encaixante metacarbonática e no metachert e em geral mostra-se
com inclusões de ganga e feições estruturais típicas de processos de milonitização,
revelando que é de idade anterior à deformação dúctil (Fotomicrografia 2), que
afetou os minérios e as rochas encaixantes.

A pirita2, apresenta-se geralmente na forma de cristais euhedrais, por vezes,
com contornos irregulares. O tamanho dos grãos varia de poucas micras até 2,5 cm,
ocorrendo em geral, nos metacherts e, preferencialmente, nos horizontes
mineralizados. Tem inclusões de blenda2, arsenopirita, galena e minerais de ganga.
A pirita2 mostra-se eventualmente fraturada e não apresenta sinais de milonitizaçäo,
o que, deixa crer, que seja pós-deformação dúctil (Fotomicrografia 3).

Blenda: Constitui-se no segundo sulfeto mais abundante dos horizontes
mineralizados, onde ocorre, preferencialmen{e, nos metacherts. Duas geraçóes de
blenda foram identificadas.

A blendal, mais antiga de hábito xenomóffico, ocorre entrelaçada com a
ganga numa textura de aspecto cavernoso (Fotomicrografia 4). Sua granulometria
varia de poucas micras até 2 mm. Apresenta inclusöes de piritar, piritar, calcopirita e
ganga. Encontra-se estirada e dobrada, mostrando que é pré-deformaçáo dúctil.

A blenda2 apresenta hábito xenomórfico de cristais com contornos
geométricos bem definidos, porém com bordas irregulares (Fotom icrografia 5). Os
tamanhos dos grãos variam da ordem de poucas micras até 1 mm, podendo ocorrer
inclusóes de pirita2 e minerais de ganga. Eventualmente encontra-se fraturada.

A característica marcante destes minerais são as reflexões internas, que ao
cruzar os polizadores mostram colorações acarameladas a avermelhadas (cor de
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sangue). Outra característica é a ocorrência de aglomerados de grãos diminutos
(aspecto de poeira) com tamanho da ordem de poucas micras inclusos nos
metacherts.

Galena: Ocorre preferencialmente nos metacherts isolada ou
acompanhando a blenda. Comumente apresenta-se com hábito idiomórfico exibindo
tÍpicas feições triangulares de a¡ranque; por vezes ocorre também com hábito
xenomórfico (Fotom icrografia 6).

Os gråos exibem tamanhos de até 3 mm. lnclusôes de pirita são comuns na
galena seguidas por calcopirita e m inerais de ganga. Alguns cristais de galena
apresentam-se estirados mostrando terem sofrido deformaçáo dúctil.

Calcopirita: Este sulfeto ocorre preferencialmente associado à blenda' e, de
forma isolada, nos metacherts, em quantidade muito menor que a pirita, a blenda,' e
a galena. Apresenta-se com hábito xenomórfico em geial bordejando, inclusa ou,
por vezes, substituindo a blendal (Fotomicrografias 7 e 8). Mostra inclusões de
blenda e pirital. O tamanho dos grâos, em geral de poucas micras, pode atingir até
0,5 mm. Apresentam sinais de terem sofrido deformaçåo dúctil.

Arsenopirita: A arsenopirita, em menor quantidade que os outros sulfeios,
ocorre associada ao nível inferior de metachert. Apresenta-se com dimensões, em
geral de 0,1 mm. Quando não deformada mostra cristais euhedrais e hábito
idiomórfico com seçöes retangulares e romboédricas (Fotom icrografia 9). Quando
deformados apresentam-se dobradas e estiradas (Fotom icrografia 11 e 12) o que
constitui clara evidência de idade pré-deformaçáo dúctil.

a) - Sucessáo mineral

Os estudos das seçöes polidas dos níveis mineralizados do furo de sonda ne
2, assim como descriçôes mesoscópicas dos furos de sonda ne 1, 2 e 3, permitiriam
estabelecer, uma sucessáo paragenética para os minerais de minério do depósito
João Néri, (quadro 2).

A pirrotita ocorre apenas nas encaixantes da mineralização (metadacito e
metacalcários silicosos), estando caracteristicamente ausente no horizonte
mineralizado. A pirital ocorre abundantemente nas encaixantes como na própria
m ineralização.

A blendal de aspecto cavernoso ocorre extensivamente em todo horizonte
mineralizado, apresentando evidências de ter se cristalizado antes da calcopirita, já
que esta aparece substituindo-a.

A galena encontra-se venulando a pirital (Fotom icrografia 1 0) e a
arsenopirita ocorre inclusa na pirita2.

Estas observações apesar de náo serem totalmente seguras, são
corroboradas pelo fato dos minerais blendal, galena, pirital, calcopirita e
arsenopirita terem sofrido deformação dúctil de estiramento e dobramento
(Fotomicrografias 11 e 12). Além disso, a pirita2 e blenda2 ocorrem com hábito
idiomórfico a xenomórfico em locais onde a ganga e os outros sulfetos mostram
sinais de milonitização.

Os dados relatados permitem sugerir, que no depósito Joäo Néri, a
cristalizaçåo dos minerais de minério iniciou-se pela pirrotita e pirita,, seguidas pela
blendal, galena, calcopirita e arsenopirita. Esses minerais foram submetidos a um
processo de deformaçáo dúctil pois seus contornos foram modificados segundo a
direção da deformaçåo. A seguir cristalizam a pirita2 e blenda2 em grãos euhedrais a



anehedrais. ïodos os minerais de minério apreseniam-se fraturados, denotando
que houve ainda um fenômeno de deformação em estágio rúptil (brechação),
quando as encaixantes e os minerais de minério já estavam em condições de baixa
tem peratura.

Quadro 2- Seqùência de cristalização e deformação dos minerais de minério
primários, e de minerais de ganga, observada nos testemunhos de
sondagem (Furo ns 2)
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6.5 - Filitos e Quartzo-clorititos: Caracterização dos protólitos das rochas
através dos elementos maiores, traços e ETR,

As rochas aqui designadas, filitos, ocorrem de forma lenticular (furos 4A e
54, Fig. 19) sotopostas ao horizonte mineralizado do depósito Joáo Néri, com
persistente homogeneidade ao longo de sua espessura (até 96 m) e extensão.
Apresentam coloração cinza e granulaçåo muito fina. Sáo constituídos por sericita
(60%), quartzo (30%) e minerais opacos (9%) e, como acessórios, tem-se a clorita e
a turmalina. A homogeneidade na sua constituiçåo mineralógica, granulação fina e a
ocorrência de minerais opacos (pirita e pirrotita), sugerem tratar-se de tufos. Os
quartzo-clorititos descritos no capítulo 6.3 apresentam características que também
levam a suspeitar de ser rocha vulcânica. Portanto, estas consideraçöes nos
levaram a submeter algumas amostras destas rochas a análises químicas, a seguir
comentadas, com o objetivo de identificar os possíveis protólitos das mesmas.

Os dados composicionais (tabela 3), relativos às rochas subjacentes ao
horizonte mineralizado do depósito João Néri, denominadas mesoscopicamente de
"filito" e "quartzo-cloritito", representadas pelas amostras:

CR-200 - 90m de profundidade do furo 4A;
CR-201 - 104m de profundidade do furo 5A;
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TABELA 3 - Dados químicos de "filitos" e "quartzo'clorititos"

Anál¡ses efetuadas no LAlVlll\4/RJ: cR - 77S e cR 78S
Análises efetuadas na GEOSOLi CR- 200, 201 , 202,2O3 e 204

UN, GEOL, filitos flitos
çK-tð5
filitos quartzo-

clor¡tilo
quarlzo-
clorìt¡to

quartzo- quartzo-

sio. 67.5 66,0 66,8 I 48.3 58.8 63,4 62,
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Fotom¡crografia 1 (cR-46S) - Pirrotita (mais clara) com aspecto cavernoso, disposta na ganga (mais escura), com várias
inclusöes de blendal, esta com disposiçäo planar paralela à estratificaçåo da encaixante. Dimensäo maior da foto = 1,4mm.

,Ê:ìF. ¡t

Erï:

Fotomicrografia 2 (CR-41 S) - Banda constitufda por pirital, concordante com a estratificaçäo da encaixante. Dimensäo maior da
foto = 2,8mm
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Fotomlcrografla 3 (CR46S) - Pirital (a) de háblto xenomórfco contomando gräos de ganga e blendal þ) por vezes esflnda (b1).
Gräos de plrlta2 (o) de hábito idlomórlico, com lnclusöes de blendal. Dlmensäo maior da foto = 1,4mm.

Fotomlcrografia 4 (CR4ls) - Blendal com háblto xenomórflco e asp€cto cavernoso, apresenta lnclusôes de pirita2 ldlomórflca
lntercrescida posteriormente. Dlmensâo malor da foto = 2,8mm.



Fotomicrografia 5 (CR-42S) - Blenda2 de hábito xenomórfico, mas com contorno dos gråos bem definidos, ocorre em
disseminaçðes esparsas. Dimensåo maior da foto = 2,8mm

Fotomicrografia 6 (CR-135) - Galena (a) com hábito subidiomólico, com figuras de arranque e inclusa na blendal (b). Dimensäo
maior da foto = 2,8mm



Fotomicrografa 7 (CR-135) - Calcopirita (a) inclusa e substituindo a blendal (b), respectivamente no centro e na parte direita
foto. Dimensäo maior da foto = 'l ,4mm

Fotomicrografia I (cR-135) - Calcopirita (a) bordelando e inclusa na blenda2 (b). Dimensåo maior da foto = o,Zmm



Fotomicrografia I (CR-¿I6S) - Arsenopirita (a) inclusa na pirital (b). lnclusäo de galena (c) na arsenopirita e pirital e ainda
preenchendo fraturas da pirital . Dimensåo maior da foto = 2,8mm

Fotomicrograf a 10 (CR-¿l6S) - Galena (a) preenchendo fraturas na pirital. Dimensäo maior da foto = 0,7mm
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Fotomicrografia 11 (CR-¿l6S) - Microzonas de cisalhamento drlctil (a) com porçöes internas ainda preservadas (b). Dimensão
maior da foto = 2,8mm

Fotomicrografia 12 (CR-46S) - Detalhe da foto anterior, onde se observa a blendal (c) e arsenoplrita (d) estiradas e dobradas,
numa microzona de cisalhamento drlctil (a). Dimensäo maior da foto = 0,7mm



CR-78S - 124,3m de profundidade do furo 5A;
CR-202 - 108m de profundidade do furo 4A;. CR-203 - 121m de profundidade do furo 4A;
CR-204 - '157m de profundidade do furo 5A;
CR-77S - 160m de profundidade do furo 5A; foram plotados em diagramas

binários para.alguns elementos/óxidos selecionados, revelaram que:
1) No diagrama ïAS (Total alcalis x silica), segundo Le Maître, apud Cox et

alii (1979), de classificação de rochas ígneas (Fig.23A), as amostras CR-200, 201 e
78S posicionam-se no campo dos dacitos, ao passo que as amostras CR-203 e 77S
encontram-se no campo dos andesitos, enquanto que, as amostras CR-202 e 2O4
apresentam composições próximas, entretanto fora das ïaixas das rochas basálticas
e andesíticas, respectivamente;

2) no diagrama de classificação de rochas ígneas de Winchester & Floyd
(1977), baseado nos teores de sílica versus log (ZrffiO2) (Fig. 238), o
posicionamento das amostras é em geral similar ao diagrama anterior, com as
amostras CR-200 e 201 no campo do riodacito/dacito, as CR-204 e 203 no campo
do dacito/andesito e a CR-2O2 no campo dos basaltos sub alcalinos;

3) para o diagrama de elementos imóveis, baseado nos teores de log
(ZrfiiO2) versus log (Nbl/), Winchester& Floyd (op. cit.) (Fig.23C), ocorrem alguns
deslocamentos anômalos. Por exemplo, a amostra CR-201 , que nos diagramas
anter¡ores figura nos campos dos dacitos e/ou riodacitos, neste d¡agrama plota no
campo dos basaltos alcalinos, (Fig. 23C), e que conflita totalmente com seus teores
de SiO2 (maiores que 65%), provavelmente devido a processos hidrotermais
superimpostos.

As demais amostras analisadas confirmaram, no essencial, os resultados
anteriores (fig. 23C).

Análises dos Elementos Terras Raras - ETR, posteriormente normalizados
para condritos (Evensen et alii 1978) foram efetuadas nas amostras CR 200, 201 ,

202,203 e 204, (tabela 3).
As amostras CR-200 e 2Q1 descritas inicialmente como "filitos",

posicionados a 20m abaixo do nível inferior da mineralizaçåo, apresentam padrões
de distribuição dos ETR com elevado enriquecimento dos ETR leves em relação aos
ETR médios e pesados, (as razões LaN/SmN = 3,'l e 4,4, LaN/LuN = 19,9 e 49,4,
respectivamente), e leve anomalia negativa de EuN/Eu* = 0,60 e 0,55 (Fig. 24).

Esses padröes de ETR assemelham-se àqueles apresentados por Condie
(1981 ) para rochas vulcânicas ácidas/intermediárias e félsicas. Também são
similares aos padröes de ETR de metatufo (AG-06/338) e de um corpo intrusivo de
composiçäo traqui-andesítico (FPS-6/268) da Mina do Perau, descritos por
Bettencourt e Daitx (1993), reproduzidos na figura 26.

As amostra CR-202, 203 e 204 posicionadas num corpo de rocha (quartzo-
cloritito), sotoposto ao "filito" (furos 4A e 5A) e às rochas carbonáticas (furo 01 ), a
cerca de 70m abaixo do nível mineralizado, apresentam padröes de disiribuição dos
ETR similares entre si (Fig. 27), e menos assimétricos em relação às amostras CR-
2OO e 201 (Fig. 24), com razões LaN/LuN = 3,28, 4,22 e 5,09, LaN/SmN = 1,89, 1,83
e 1,84 e anomalias negativas de EuN/Eu* = 0,60, 0,61 e 0,59, respectivamente.

A amostra CR-202, posicionada mais afastada do horizonte mineralizado,
em relação às amostras CR-203 e 204, apresenta teores menores de ETR,
principalmente de ETR leves. Aspecto contrário às amostras de rocha quartzo-
sericÍticas associadas aos níveis mineralizados da Mina do Perau, que apresentam
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teores mais altos de ETR leves e intermediárias à medida que se aproximam do
minério representativo de um em ambiente originalmente de alta razäo fluído-rocha,
segundo Bettencourt & Daitx (op. cit. ).

Entretanto o padrão de distribuição dos ETR dessas amostras, aproximam-
se do padrão dos "meta-felsitos" BT-02/02 (Bettencourt & Daitx op. cii.), da ârea
Beiara (Fig. 26), considerado pelos autores acima, como protólito hipotético das
rochas quartzo-sericíticas da Mina do Perau. E, assemelha-se também aos
andesitos arqueanos do tipo I e lll de Condie (op. cit.) (Fig. 28).

O estudo apresentado acima integrado ao estudo microscópico (pag. 49-
50), permite sugerir que os protólitos dos "filitos" foram tufos de afinidade dacítica e
dos "quartzo-clorititos", andesitos, que sofreram hidrotermalismo pré-metamorfismo.

Lo C. tld 6'l Eu Gd Dt Et YÞ

F¡9,: ¿8 - Podroãr da Lrro! Road3.ooñdrlto norñoll¡odo¡ poio a¡darllo¡ aracaorìo¡
do. lipo. I ô l lcot{DlE,l98r),

6,6 - Análises químicas das amosfras dos testemunfios de sondagem

Os dados dos principais elementos das análises químicas, efetuadas, nos
três furos de sonda descritos anter¡ormente, plotados em gráficos de teores versus
profundidades, permitem tecer algumas consideraçóes (gráficos de 1 a 13):
a) ocorre um aumento expressivo nos teores dos elementos Pb, Zn, Ag, Ba, Cd e Fe
nos níveis mineralizados;
b) houve uma significativa diminuiçåo de B nos níveis mineralizados (gráfico 6). lsto
pode indicar que durante sua deposição a mineralização, não manteve contato
direto (mistura) com a água do mar;
c) foi detectado a presença de Au nos níveis mineralizados (anexos 2 e 3);
d) Mg e Ca ocorrem em menores quantidades nos níveis mineralizados, sugerindo
que não tiveram participaçáo ativa na formação do minério;
e) o Cu acompanhou, a grosso modo, os outros metais do minério, entretanto os
valores mais elevados de Cu ocorrem nos "quartzo-clorititos"(possíveis
metandesitos hidrotermalizados).
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Foram ainda efetuadas análises (por espectrometria óptica) de duas
amostras de barita (tabela 4), visto que suas indicaçöes em termos de alguns
elementos menores pode fornecer indicaçöes genéticas. Segundo Puchelt (1967)
baixos teores de Sr (0,3 - 1 ,5%) nas baritas indicariam sua origem exalativa-
submarina (singenéticas) separando-as das baritas hidrotermal-magmáticas (tipo
veio epigenético), que em geral apresentam teores Sr maiores que 1%, não
excedendo '1 ,5%. Os teores de Sr nas baritas do depósito Joåo Néri não
ultrapassam 0,05%, (tabela 4). Resultados similares foram obtidos em várias
análises, horizonte mineralizado do furo 02 (em anexo); portanto, os dados
geoquímicos do Sr, sáo condizentes com baritas singenéticas de origem exalativa.

Tabela 4 - Dados químicos de amostras de barita do depósito João Néri
(espectrometria óptica de emissão sem i-quantitativa)

Análises efetuadas no LAIVI ll\//RJ

As análises químicas das amostras CR-71 (furo 4A) e CR-76 (furo 5A), de
quartzo-cloritito, efetuadas por espectrometria óptica de emissão semiquantitativa
(anexos 4 e 5), não revelaram valores de Zn, Sr, Ag, Cd, Au, porém, assinalaram
baixo valor de Pb (15 ppm) e altos teores de Cu (500 ppm) e Fe (10%).

Essa rocha, caracterízada como possível metandesito hidrotermalizado pré-
metamorfismo, encontra-se a cerca de 20m (furo 01) e 67m (furos 4A e 5A), abaixo
do nível m ineralizado do depósito João Néri. Apresenta em subsuperfície as
dimensões conhecidas de 150m de extensão e no mínimo 34m de espessura. A
caracterização de hidrotermalito (cloritizaçåo e carbonatação), a não detecçáo em
superfície, o maior conteúdo de Fe e Cu em relação aos elementos Zn, Pb, Ag e Cd,
a ocorrência na lapa da mineralização, sugerem que estas rochas constituem uma
"zona de alteração hidrotermal", ou seja uma zona subjacente à mineralizaçáo,

x_ cR-0,l cR-01c

Fe 0.5 10
MO 0.5 o.7
Ce o,7 0.1
T¡ 0,1 0,o7
Mn 200 500
Ag 2 20
As n -d. n.d.
Au n.d. n.d.

< 10 < 10
BA > 5 ll0ll >5noo
Pb 150 2.OOO
Sþ n.d. ncl
Sc n.d. 5
Sn n.d. 100
Sr 500 < 100

_x cR-01 c R-01c

10 30
W n.d. n.r, _

n.d. < 10
Zn 500 3.000
z1 to 70

tse 2
Bi n.d. nfl
cd n.d. < 2f)
Co 5 30
Cr 30 50
Cu 5 20
LA n.d. n.d.
MO n.d.
Nb < 1u < 10
Ni 5 20
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possivelmente, com a forma de um cone (centro exalativo), por onde ascenderam
as soluções hidrotermais através do assoalho oceânico e suas coberturas
"preexistentes" (Fig. 29).

A ocorrência de zonas de alteração hidrotermal (primária) na lapa das
mineral¡zações exalativas de fundo oceânico, é comum nos depósitos mundiais
como os "kniest" (silicificação) em Rammelsberg (Fig. 30), "silica-dolom ite" em
Mount lsa, "turmalinitos" em Sull¡van e "silicificação" em Meggen (Large 1980). No
Brasil, o depósito de Palmeirópolis (GO), tido como de origem vulcanogênica,
(Oliveira et alii 1985), apresenta zonas de alteraçåo hidrotermal (primárias)
associadas ao nível mineralizado, em geral na lapa. As alteraçöes constatadas em
Palmeirópolis foram cloritização, sericitizaçáo, biotitizaçåo, carbonatação e
silicificação.

6.7 - Estudo isotópico do depósito João Néri

No depósito João Néri efetuou-se o estudo isotópico do Pb em 6 (seis)
amostras de galena (tabela 5), e o estudo isotópico do Sr em 3 (três) amostras de
barita e 5 (cinco) da encaixante carbonática (tabela 6). Esses estudos tiveram por
finalidade auxiliar na caracterizaçâo das idades e das fontes das mineralizaçöes.

A metodologia e técnicas analíticas para determinação e interpretação dos
dados isotópicos de Sr e Pb adotados neste trabalho encontram-se descritos no
capítulo de metodologia, baseados principalmente no trabalho de Tassinari et alii
(1eso).

Na tabela 5 foram incluídas as idades modelo Pb-Pb das amostras de
galena, calculadas pelo modelo Stacey & Kramers (1975), as quais agrupam-se no
intervalo de 1.600 a 1.366 m.a.

As- composiçöes ¡sotópicas de Pb foram plotadas no diagrama 207Pbf04Pb

versus 206Pb/'ooPb 
1Fig. 31), contendo as curvas de evoluçäo do Pb da

"Plumbotectônica" de Zariman & Doe (1981), para a Crosta Superior, lnferior, Manto
e ambientes orogênicos. Os pontos analíticos s¡tuaram-se entre as curvas do
ambiente orogênico e da Crosta Superior, sugerindo a presença de Pb proveniente
principalmente de rochas da Crosta Superior para a formaçåo das galenas.

Esse diagrama sugere ainda para a formação das galenas o intervalo de
1.650 a 1.400 m.a. com maior concentraçäo de pontos na curva de 1.600 m.a..
Estes resultados säo semelhantes àqueles obtidos das galenas das minas do Perau
e Canoas (Tassinari et alii op. cit.), conforme observa-se na figura 31. O campo de
distribuição dos dados do Perau e Canoas superpóe-se em grande parte com
aqueles dos dados do depósito João Néri.

Na figura 32 estáo representadas as composições 2ouPb/'oaPb das galenas
estudadas em comparaçåo com os demais depósitos, minas e ocorrências do Vale
d-g Ribeira. A composiçåo isotópica média das galenas do depósito Joåo Néri, com
2ouPbl'o4Pb de 16.365, é compatível com os depósitos do 'tipo Perau" conforme
apresentado por Tassinari et alii (op. cit.). Esses autores sugerem ainda que a fonte
do Pb destes tipos de jazimentos por ser menos radiogênico e menos variável,
estaria relacionada a rochas homogêneas com baixa razão U-Pb, possivelmente
com rochas vulcânicas derivadas do Manto Superior.
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Tobolo õ - Composiç6o lsotoþico do Pb €m golenos do depdsito ,loõo Neri

ldodos colculodos pelo modelo Slocey 8¡ Kromers ( f 975 )'

Tobelo 6 - Rozõo isoloþico r, iniciol .do Sr dos metoco lcdrios silicosos
encoixonles e do borilo do Depdsito Joo-o Neri
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Os dados isotópicos de Pb do depósito João Néri plotados na figura 33 em
comparação aos dados de Large (1980) posicionam-se juntos aos depósitos
McArthur River, Mount lsa e Sullivan, considerados de idade do Proterozóico Médio,
do tipo estratiformes, singenéticos e de origem vinculada a processos vulcano
exalativos sin-sed im entares, submarinos

As composiçöes isotópicas do Sr apresentaram-se variáveis, entre 0,7087 e
O,7124 (tabela 6), com valores superiores aos da água do mar há 1.600 m.a.
(quando situavam-se próximos a 0,7060).

Os metacalcários encaixantes forneceram valores de ttsr/uusr

extremamente variáveis, dentro do intervalo 0,7099 a O,7210.
As composiçôes isotópicas do Sr das amostras de barita CR-02 e CR-101 ,

apresentam-se próximas do metacalcário encaixante, amostra CR-08 (tabela 6).
Estes dados podem sugerir que as baritas e os metacalcários formaram-se em
equilíbrio isotópico, ou seja, singeneticamente.

Entretanto, as composiçóes isotópicas do Sr das demais amostras não se
mostraram homogêneas, com grande variação nos valores de 875r/865r. Tal fato
pode ser explicado devido à generalizada recristalização dos minerais que a
seqüência de valores sofreram através dos eventos metamóficos superimpostos e
consequentemente alterando os valores das razões iniciais do Sr das baritas e
metacalcários.

6.8 - Modelo genético da mineralização

À proposta de um modelo para a origem das mineralizaçöes do depósito
Joáo Néri, leva em consideração as seguintes observações:
a) afloramentos, trincheiras e furos de sonda, mostram que as concentraçöes de

sulfetos de Fe, Zn, Pb, Cu encontram-se predominantemente em níveis
milimétricos a centimétricos concordantes com o acamamento original da
encaixante carbonática. Por vezes tem-se concentrações preenchendo fraturas
como produto de remobilização dos sulfetos devido ao tectonismo atuante na área;

b) os níveis mili-centimétricos sulfetados formam conjuntos métricos que se
estendem, comprovadamente, por centenas de metros, também concordantes
com a encaixante, dando ao depósito características estratiformes;

c) a paragênese mineral do minério Zn-Pb-Ag-Ba-Cd, predominante no depósito é
similar aos depósitos Perau e Canoas vizinhos no Vale do Ribeira, e no exterior
(Rammelsberg, Mount lsa, Sullivan), que também são considerados do tipo
exalativo-sedimentar;

d) como os níveis de sulfetos, o corpo de barita (mesmo com alguns veios de
quartzo discordantes, produtos de remobilizaçöes locais), no geral, também se
comporta como uma camada concordante com o acamamento das encaixantes
carbonáticas;

e) o baixo teor de Sr na barita sugerem que seja do tipo singenéiica e de origem
exalativa;

f) a presença de rochas, de uma possível zona de alteração hidrotermal (primária),
na lapa de mineralizaçåo é indicativa da existência de processos exalativos;

g) o depósito João Néri encontra-se inserido no contexto evolutivo das rochas da
Formaçåo Água Clara que, segundo os trabalhos de caráter regional, apontam
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para o conjunto, deposição em bacia intracratônica em ambiente tectônico
distensional;

h) a Formaçáo Água Clara é considerada uma seqüência metavulcano-sedimentar
(Pontes 1982, M.A. Almeida 1989);

i) a presença de hidrotermalitos metamorfisados ("filitos" e "quartzo-cloritos")
derivados de possíveis protólitos vulcânicos, tufos dacíticos e andesitos, próximos
à zona mineralizada, intercalados nos metacalcários, atestam para um ambiente
deposicional do tipo vulcano-sedimentar;

j) Os dados isotópicos de Pb das galenas do depósito João Néri apontam que as
m ineralizaçöes formaram-se singeneticamente com as rochas encaixantes por
volta de 1.600 m.a., contemporaneamente à deposiçåo dos sedimentos da
Formação Água Clara;

k) os dados isotópicos de Pb são correlacionáveis aos dados isotópicos das minas
de Pb, Zn e Ag do Perau e Canoas, as quais são consideradas do "tipo Perau" e
de origem vinculada a processos exalativos e sedimentares. Também são
s¡milares aos depósitos de Sullivan do Canadá e McArthur River e Mount lsa da
Austrália;

l) o quadro 3 apresenta as principais características da mina do Perau e do depósito
João Néri, com parativamente.

Com base nessas considerações sugere-se que o depósito de Zn, Pb, Ag e
Cd João Néri possa ser considerado como estratiforme de origem vinculada a
processos vulcano-exalativo sin-sedimentares, conforme classificação proposta por
Hutchinson (1977).

Os estudos de isótopos estáveis, mais especificamente, ttO/tuO, e r3O/r2C e

'oS/t'S, já efetuados por Bettencourt & Daitx (1992), levaram à conclusão preliminar,
que os depósitos do Perau e Canoas apresentam assinaturas isotópicas muito
similares aos depósitos de sulfetos maciços estratiformes associados a vulcanismo
submarino, dos tipos Kuroko e Cyprus.

Estas conclusões vêm a reforçar origem análoga aqui proposta para o
depósito João Néri.



Quadro 3 - Quadro comparativo das características da Mina do
Perau e do Depósito Joäo Néri.

Características Mina do Perau Depósito João Néri
Elementos do
minério

Pb-Zn-Ag-Ba-Cd Zn-Pb-Ag-Ba-Cd

Associação mineral pirita, galena, blenda, calcop¡r¡ta,
pirrotita, magnetita, quartzo,
calcita, dolomita, barita, sericita,
clorita, flogopita, tremolita,
diopsidio, plagioclásio,
microclínio, epidoto

piflta, p¡rrot¡ta, þlenda, galena,
calcopirita, arsenopirita,
barita, quartzo, calcita,
dolomita, sericita, clorita,
margarita, flogopita, granada,
nlaoioclásio eoidolo

Disposição do
minério

concordante com a encaixante concordante com a
encaixante

Forma estratiforme estratiforme

Rocha encaixante
da mineralizacão

carbonatos impuros carbonatos impuros

Encaixante
associada

chert, barita, BlF, filito grafitoso chert, bar¡ta

Associaçäo
litolóoica

chert, BlF, filito grafitoso chert, filito, quartzo-cloritito

Protólitos
vulcânicos
associados

andesito
tranquiandesito-traquito

dac¡to
andesito

ldade de formação
das oalenas

1,7 a1,5b.a. 1,6 a 1,35 b.a.

ldade geológica Proterozóico Médio Proterozoico Médio

Ambien te
deposicional

plataformal
vulcano-sedimentar

plaiaformal
vulcano-sedimentar

Ambiente tectônico distensional tipo "r¡ft" distensional tipo "rift"

j



7. CONCLUSÖES

Os dados levantados através de trabalhos bibliográficos, de campo e
laboratoriais, permitem apresentar para o depósito Joâo Néri as seguintes
conclusôes.
I - O depósito Joáo Néri encontra-se numa seqüência de rochas metavulcano-

sedimentares, de direçåo NE, denominada de Formaçäo Água Clara, do Grupo
Setuva, a qual está inserida no domínio geotectônico da Faixa de Dobramentos
Apiaí. Os protolitos desses metamorfitos depositaram-se entre'l ,8 e 1,5 b.a.,
sofrendo metarnorfismo entre 1,3 e 1,0 b.a., com superimposição de um evento
metamórfico (termal) próximo a 700 m.4., no Proterozóico Superior, conforme
proposiçäo de caráter regional de Tassinari et alii (1990).

2 - As rochas da Formação Água Clara sofreram três eventos deformacionais
originando as foliações: 51 representada por um bandamento composicional
paralelo a Soi $z de direção NE oblíqua a S1=Sq e a terceira, 53 de direção NW,
associado a dobramentos abertos que impuseram ondulações nos rumos dos
mergulhos dos eixos NE, dando à região um padrão estrutural do tipo "domos e
bacias".

3 - Os estudos petrográficos revelaram que as rochas que compõem o depósito
João Néri apresentam metamorfismo da fácies xisto verde superior
possivelmente atingindo a fácies anf¡bolito inferior;

4 - As rochas da Formação Água Clara, no contexto do depósito João Néri,
apresentam características de deposição em ambiente plataformal,
provavelmente num ambiente restrito de sub-bacia, num período de regime
tectônico distensivo, com atividade vulcânica subaquática extrusiva (andesitos),
explosiva (tufos dacíticos), e exalativa sin-sedimentar, associada.

5 - As mineralizações de Zn, Pb, Ag e Cd do depósito Joáo Néri, estäo associadas a
metachert carbonático que, por sua vez está encaixado concordantemente com
os metacalcários silicosos da Formaçäo Água Clara.

6 - Os estudos isotópicos de Pb de galenas do depósito Joáo Néri apontam idades,
em torno de 1.600 m.a. para a formaçáo das mineralizações sin-sedimentares.

7 - A mineralização de Pb do depósito João Néri ocorreu de forma sin-sedimentar
consequentemente, reforçando que os metassedimentos encaixantes vulcano-
sedimentares da Formação Água Clara também depositaram-se no Proterozóico
Médio.

I - A análise de seçöes polidas dos níveis mineralizados apresentam paragêneses e
sucessões dos minerais de minérios, na seguinte ordem de formaçäo: pirrotita,
pirita,, blenda,', galena, calcopirita, arsenopirita, pirita2 e blenda2. Como ganga
tem-se, principalmente, quartzo, calcita e dolomita e, subordinadamente,
margarita, plagioclásio, flogopita, diopsidio, granada, tremolita e epidoto.

9 - Os controles metalogenéticos do depósito João Néri são estratigráficos
(Formaçäo Água Clara), litológicos (metachert) e mineralógicos (barita).

10 - Dentre as tipologias estudadas, descritas na literatura, o depósito de Zn, Pb, Ag
e Cd João Néri aproxima-se mais das jazidas estratiformes, de origem vinculada
a processos vulcano-exalativos sin-sedimentares

11 - Assim, a maioria das características do depósito Joäo Néri, tais como o
ambiente tectono-estratigráfico, forma de ocorrência, associação litológica,



paragênese mineral da e dados isotópicos de Pb, leva-nos a correlacioná-lo com
os depósitos do "tipo Perau".
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ANEXO2.RESULTADO DE ANÁLISES DO FURO DE SONDA N9 2
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ANEXOS- RESULTADO DE AN/{LISES DO FURO DE SONDA Ng3
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ANEXO 4 -RESULÍADO OE ANdLISES OO FURO DE SONDA N¡ 4 A
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ANEXOS.RESULTADO DE ANÁLISES DO FURO DE SONOA NC 5 A

¡riLrrE "on r a pEctmc ¡^Frl ¡€rlolJ^llll^TlvA

t,

ll

rl

=
ll
=

I

I
=I

I
=

1

l

lj
I
,i

I

t,
liI

i

I


