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RESUMO

O principal objetivo deste estudo é caracterizar geologicamente o depósito de 
chumbo, zinco, cobre e prata do Ribeirão da Prata localizado no município de 
Blumenau, Santa Catarina.

Foram utilizadas as técnicas de mapeamento geológico da área em que está 
inserido o depósito, em associação com o mapeamento geológico-estrutural das 
galerias (situadas sobre o corpo mineralizado) e a caracterização petrográfica e 
geoquímica do minério e suas encaixantes. Desta forma, buscou-se definir o tipo 
do depósito do Ribeirão da Prata, e o processo mineralizador desse depósito.

Características importantes do depósito mineral definidas por este estudo
são:
(a) o nítido controle estrutural exercido pela Zona de Cisalhamento do Perimbó 
sobre o corpo mineralizado.
(b) a destacada atuação de processos de substituição sobre as rochas 
preexistentes
no Falhamento do Perimbó, os quais manifestam-se através da silicificação e 
sericitização tanto das litologias da Faixa Ribeirão da Prata (gnaisses e granitos) 
quanto dos arcósios do Grupo Itajaí.
(c) a associação do processo mineralizador, responsável pela cristalização dos 
sulfetos, à fase principal de silicificação (geradora do quartzo Q2) e à sericitização.
(d) a deformação do corpo mineralizado já constituído durante a fase inicial de 
deformação das rochas do Grupo Itajaí.
(e) os principais elementos de minério são o chumbo e o zinco, sendo o cobre e a 
prata de importância secundária. Galena, esfalerita, calcopirita e pirita são os 
minerais de minério primários, enquanto a covellita, a goethita, a malaquita, a azurita 
e, mais raramente, a cerussita e a piromorfita compõem a paragênese secundária 
do minério.

De acordo com o que é sugerido pelos controles estruturais do depósito, o 
processo mineralizador está associado ao evento tectonometamórfico regional que 
afeta as rochas do Grupo Itajaí e que está datado em 550 Ma (Macedo et ai, 1984). 
Desta forma, o depósito do Ribeirão da Prata teria sido gerado no fim do Ciclo 
Orogênico Brasiliano.

Admite-se como processo gerador do depósito, a movimentação de fluidos 
hidatogênicos, portadores dos elementos de minério (Pb, Zn, Cu e Ag) e de sílica, 
através da Zona de Cisalhamento do Perimbó, e a substituição, devido à atuação 
destes fluidos, das rochas granito-gnáissicas da Faixa Ribeirão da Prata e dos 
arcósios do Grupo Itajaí.

Depois de já estar constituído, o corpo mineralizado foi deformado por uma 
reativação da Falha do Perimbó associada à fase de deformação compressiva (com 
sentido de SE para NW), responsável pela nucleação de um sistema transcorrente 
sobre a cobertura sedimentar representada pelo Grupo Itajaí.

Desta forma, propõe-se uma conjugação dos tipos hidatogênico e 
estruturogênico para o depósito do Ribeirão da Prata, sendo as soluções 
hidratogênicas o agente carreador dos metais, e a zona de falha o agente 
canalizador destas soluções e, posteriormente, deformador do corpo mineralizado já 
formado através de deslocamentos reversos.
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ABSTRACT

The main purpose of this study was the geological characterization of the 
lead, zinc, copper and silver ore deposit at the Ribeirão da Prata mine, situated near 
the town of Blumenau, Santa Catarina State, Southern Brazil.

The methods utilized were conventional consisting of field works (geological 
mapping of the rocks of regional occurrence around the deposit and geologic- 
structural mapping of the galeries that cross the orebody), petrograhic studies (of 
both thin and polished sections from ore and not mineralized rocks) and bibliographic 
analysis, including structural analysis, lithogeochemical and mineral chemistry 
investigations.

Important characteristics of the ore deposit shown by this study were:
(a) a clear structural control of the orebody by the Perimbó Shear Zone.
(b) the marked action of substitution processes of the pre-existing rocks within the 
Perimbó Fault Zone, notably silicification and sericitization of gneisses and granites 
from the Ribeirão da Prata Belt and arkoses from the Itajaí Group.
(c) the association between the mineralizing process and the main silicification phase 
(represented by the crystalization of the quartz of phase Q2) and the sericitization.
(d) the deformation of the already formed orebody during the initial event of 
deformation of the sedimentary rocks of the Itajaí Group.
(e) the principal ore elements are lead and zinc, being the copper and silver of 
secondary importance. Galena, sphalerite, chalcopyrite and pyrite are the primary 
ore minerais. Covellite, goethite, malachite azurite and, more rarely, cerussite and 
pyromorphite represent the secondary ore paragenesis.

The structural Controls of the ore deposit suggest the association between the 
mineralizing process and the regional tectonometamorphic event that deformed the 
rocks of the Itajaí Group whose age lies near 550 Ma (Macedo et al., 1984). In this 
way, the Ribeirão da Prata ore deposit was formed at the end of the Brasiliano 
Orogenic Cycle.

A hidatogenic genesis for the Ribeirão da Prata lead, zinc, copper and silver 
deposit acknowledges the role of fluid activity, with precipitation of the components 
(silica and metais in solution) taking place from solution.

The low solubilities of silica and metais in solution and the tonnages required 
to form the Ribeirão da Prata ore deposit require focusing of the solution flow. 
Therefore it is suggested that flow was focused along major faults and connected 
fractures which acted as high permeability conduits for the release, in the late 
tensional phase of the deformational event, of the overpressured fluids.

With flow circulating through major conduits, deposition of silica and metais 
occurred in faults and connected fractures in response to changes in pressure, 
temperature, and chemistry within these systems.



xvii

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Dr. João Carlos Biondi do Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), pelo estímulo, orientação e pronta 

disposição a acompanhar cada uma das etapas do trabalho.

À Professora Dr. Eleonora Maria Gouveia Vasconcellos e ao Professor Dr. 

Alberto Pio Fiori do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), pela orientação.

Ao meu irmão Edwin Schicker e à colega do Curso de Pós-Graduação em 

Geologia da UFPR, geóloga Elaine A. Bonacim, pelo importante auxílio na 

editoração da dissertação.

Ao Professor Dr. Ireno Denicoló do Departamento de Física da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), pela realização dos difratogramas de raios-X.

Ao Professor Dr. Léo Afraneo Hartmann e sua equipe do Laboratório de 

Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), pela realização das análises químicas quantitativas de 

sulfetos na microssonda eletrônica.

Ao “Projeto Caracterização de Minérios e Rejeitos de Depósitos Minerais 

Brasileiros” do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) pelo suporte 

financeiro para realização das análises químicas quantitativas das amostras de 

minério.

À bibliotecária Eliane Maria Stropparo da Biblioteca do Setor de Tecnologia 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), pelo freqüente auxílio na pesquisa das 

referências bibliográficas.



1

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

1.1. - Histórico

O depósito de cobre, chumbo, zinco e prata do Ribeirão da Prata foi 

descoberto em 1919 pelo Sr. Otto Rohkohle (proprietário da jazida na época), 

através da observação do minério em afloramento (Cassedanne, 1967). Devido 

à falta de dinamite, os trabalhos de mineração foram paralisados neste mesmo 

ano.

Ferraz (1921) descreve, pela primeira vez, as “jazidas de minérios 

argentíferos do Ribeirão do Garcia ou da Prata” como “consistindo de diversos 

filons com estrutura de brecha, cheios de fragmentos porphyricos e quartzo- 

talcosos, impregnados de pyritas marciaes e cupriferas, de cobre cinzento (Fahlerz), 

de galena argentifera e de blenda".

Williams (1926) sugere a possibilidade de que o depósito do Ribeirão da 

Prata seja um “deposito metamorphico de contacto" com base na observação deste 

encontrar-se “encravado em rocha crystallina".

Retomados em 1925, os trabalhos de mineração foram abandonados em 

definitivo no ano de 1928 devido a motivos pouco claros.

De acordo com Dutra (1926), uma instalação primitiva de concentração, 

produzindo um semi-concentrado de chumbo, mistos e estéril havia sido construída 

no começo da fase de mineração. Os teores citados por Dutra (op. c/f.) para as três 

categorias de minério são mostrados no Quadro 1.1.
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Elemento Semi-concentrado Mistos Estéril

Chumbo (%) 37,51 21,22 4,29

Zinco (%) 8,66 11,34 3,76

Cobre (%) 1,79 2,03 1,46

Ferro (%) 8,13 7,85 5,14

Prata (g/t) 325 100 Tr.

Insolúvel (%) 26,20 39,84 80,66

Quadro 1.1 - Teores citados por Dutra (1926) para as três categorias de minério do 

Ribeirão da Prata.

Durante o período entre 1925 e 1928, um forno rústico (Figura 1.1) teria 

produzido 2 toneladas de chumbo (Cassedanne, 1967).

Novas pesquisas foram realizadas pela Plumbum S.A. durante o ano de 

1962 e início de 1963. Tais trabalhos consistiram na limpeza de diversas galerias, 

no prolongamento do nível principal e na abertura de várias trincheiras e picadas.

A Rio Doce Geologia e Mineração S.A. (DOCEGEO) realizou entre 1973 e 

1974 trabalhos visando a determinação do potencial econômico da Mina do Ribeirão 

da Prata. De Ferran & Kishida (1974), no relatório referente a tais atividades, 

recomendaram a execução de um programa de sondagens de 1150 metros visando 

a correta delimitação do corpo mineralizado, o qual, entretanto, nunca foi efetivado. 

Nesse mesmo relatório, os autores estabeleceram que os testes de geoquímica de 

solos e de sedimento de corrente são aplicáveis, com restrições, na prospecção 

regional e avaliaram a reserva medida + indicada do depósito em 480000 toneladas 

de minério com teores de 0,2% de cobre, 0,4% de zinco e 0,8% de chumbo.
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Desde então, nenhum outro trabalho de pesquisa sobre este depósito 

mineral foi executado até o início do presente estudo.

Figura 1.1 - Forno de cuba utilizado na produção de chumbo no Ribeirão da Prata 

(Dutra, 1926).

1.2 - Localização e Acessos

O depósito de chumbo, zinco, cobre e prata do Ribeirão da Prata (também 

conhecido como Alto Garcia, Rio da Prata e Mina de Blumenau) situa-se na margem
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direita do ribeirão homônimo, a 22 km a sudoeste da cidade de Blumenau, 

importante pólo industrial e comercial do Estado de Santa Catarina e que serviu 

como base para os trabalhos de campo (Figura 1.2).

Parte do acesso, de Blumenau até a localidade de Alto Garcia, se faz por 

estrada asfaltada (cerca de 8 km) e o restante por estrada de terra bem conservada 

e transitável o ano todo, a qual margeia o Rio Garcia até a localidade de Nova 

Rússia. A partir daí toma-se uma estrada vicinal, não tão bem conservada quanto a 

anterior, que segue pela margem direita do Ribeirão da Prata (afluente da margem 

esquerda do Rio Garcia) até a área da mina abandonada.

A localização do depósito pode ser visualizada no mapa da Figura 1.2.

1.3 - Aspectos Fisiográficos

A fisiografia da região do depósito do Ribeirão da Prata é caracterizada por 

ser extremamente acidentada com uma sucessão de vales profundos e escarpas 

abruptas.

De acordo com Bacca (1988), as altitudes da região variam entre 290 e 910 

metros, sendo que as cadeias de montanhas pertencem à Serra do Itajaí, 

enquadrada na Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro-ltajaí (Santa Catarina- 

Gaplan, 1986).

A exuberante vegetação que predomina na região é classificada por Klein 

(1978) como Floresta Tropical do Litoral e Encosta Centro-Norte, onde as árvores 

mais importantes são a canela-preta (Ocotea catharínensis), o palmiteiro (Euterpe 

edulis), o pau-óleo (Copaifera trapezifolia) e a peroba vermelha (Cryptocarya 

aschersoniana).
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Figura 1.2 - Mapa exibindo o posicionamento geográfico do depósito do Ribeirão da 

Prata, Santa Catarina.

Todo o escoamento da drenagem da região em direção ao Oceano Atlântico 

é feito pelo Rio Itajaí-Açu. A drenagem secundária que converge para o Rio Itajaí-
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Açu é caracterizada por uma série de plataformas sustentadas por níveis de base 

locais, onde os ribeirões serpenteiam em pequenas campinas, nas quais localizam- 

se os diminutos povoados da região, como, por exemplo, a localidade de Nova 

Rússia, próxima ao depósito do Ribeirão da Prata.
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS EMPREGADOS E TRABALHOS REALIZADOS

O estudo do depósito do Ribeirão da Prata envolveu cinco grandes 

conjuntos de atividades, a saber:

A)As atividades de campo, que constituíram a etapa inicial do trabalho, 

consistindo em levantamentos geológicos e estruturais das galerias e trincheiras do 

Ribeirão da Prata, bem como na amostragem sistemática do minério e litologias 

encaixantes expostos nas escavações de lavra e prospecção. Adicionalmente, 

foram realizadas perfilagens geológicas regionais com o objetivo de enquadrar o 

depósito mineral estudado em um contexto geológico mais amplo.

B)Tratamento dos dados estruturais levantados em campo e a sua 

interpretação em diagramas de Schmidt-Lambert.

C)Preparação das amostras de minério e encaixantes coletadas para 

posteriores estudos petrográficos (com a confecção de lâminas delgadas e seções 

polidas), além de análises de lâminas de minerais pulverizados, por difratometria de 

raios-X em equipamento da marca Phillips no Departamento de Física da UFPR.

D)Análises químicas de rocha total e de minerais de minério, com o objetivo 

de caracterizar o minério quanto a elementos maiores e traços.

E)Levantamento das referências bibliográficas existentes sobre o tema a ser 

desenvolvido, leitura deste material e o cruzamento das informações obtidas através 

do desenvolvimento dos itens A até D com os dados existentes na literatura.
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CAPÍTULO III 

GEOLOGIA REGIONAL

O depósito de chumbo, zinco, cobre e prata do Ribeirão da Prata localiza-se 

imediatamente a sul da Bacia de Itajaí, sobre o Lineamento Perimbó, que faz o 

contato das rochas do Grupo Itajaí, a norte, com o Complexo Tabuleiro, ao sul 

(Figura 3.1).

Este lineamento corresponde a uma zona de cisalhamento que contém o 

corpo mineralizado e que afeta tanto as rochas do Grupo Itajaí quanto as do 

Complexo Tabuleiro.

3.1-0 Complexo Granulítico de Santa Catarina

De acordo com a denominação de Hartmann et al. (1979), o Complexo 

Granulítico de Santa Catarina configura o substrato da Bacia de Itajaí e corresponde 

ao Cráton Luís Alves (Kaul, 1979), cujas litologias incluem rochas granulíticas, 

rochas gnáissicas de origem orto- e parametamórfica com restos preservados de 

rochas metassedimentares (formações ferríferas e quartzitos) e rochas ígneas 

(anortositos, gabros, piroxenitos e anfibolitos).

Os gnaisses quartzo-feldspáticos são as rochas predominantes, sendo 

constituídos por quartzo e plagioclásio, tendo como máficos o hiperstênio, a 

hornblenda e a biotita titanífera. Esporadicamente ocorre, de modo subordinado, o 

microclínio. Os minerais acessórios mais comuns são zircão, apatita, rutilo e 

magnetita. A textura destas rochas é, em geral, gnáissica cataclástica, localmente
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granoblástica.

A ocorrência de hiperstênio caracteriza, regionalmente, o metamorfismo de 

alto grau (zona regional do hiperstênio de Winkler, 1977) que teria afetado as 

rochas do Complexo, precedendo um metamorfismo igualmente regional na fácies 

anfibolito, e outro, restrito às zonas de falha, na fácies xisto verde. Tais observações 

atestam, de acordo com Basei (1985), uma evolução polimetamórfica para as 

rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina, ficando clara a origem das 

rochas mais jovens a partir da retrogressão metamórfica dos granulitos.

Basei (op. cit.) defende uma derivação a partir de rochas ígneas como a 

origem mais provável de grande parte das rochas do Complexo (inclusive para os 

gnaisses quartzo-feldspáticos) com base em uma série de evidências petrográficas 

(texturas ígneas preservadas e plagioclásios zonados), geoquímicas 

(comportamento geoquímico muito homogêneo, havendo trends bem definidos para 

diversos elementos) e isotópicas (baixas razões iniciais Sr87/Sr86 na maioria das 

rochas estudadas).

O Complexo Granulítico de Santa Catarina apresenta-se recoberto pelas 

rochas sedimentares da Bacia de Itajaí na sua borda setentrional atualmente 

aflorante, sendo o contato de caráter ou erosivo ou definido por falhas subverticais, 

como, por exemplo, o Lineamento Blumenau definido por Kaul (op. c/f.).

Basei (1985) datou biotitas e anfibólios de gnaisses, pelo método K-Ar, e 

obteve idades entre 2,8 Ga. e 1,4 Ga. com concentração ao redor de 1,8 Ga. Esses 

resultados foram interpretados como indicativos, em geral, do resfriamento do Ciclo 

T ransamazônico.

De acordo com Basei (op. c/f.), o Complexo Granulítico de Santa Catarina
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atuou como antepaís durante o desenvolvimento do Cinturão Dom Feliciano e, 

segundo Soares (1988), configura um bloco crustal não ativado durante o 

Neoproterozóico.

3.2 - A Faixa Ribeirão da Prata

A Faixa Ribeirão da Prata foi definida por Borba & Lopes (1983) como 

sendo uma zona de granitogênese intensa, constituída por gnaisses, granitos de 

anatexia, riolitos, rochas piroclásticas, cataclasitos e rochas metassedimentares. Os 

granitos da Faixa Ribeirão da Prata, gerados por anatexia dos gnaisses do 

Complexo Tabuleiro, são caracteristicamente róseos, alasquíticos, faneríticos, 

equigranulares, médios a grosseiros e isótropos.

De acordo com Silva & Dias (1981a), essa zona representaria o produto do 

rejuvenescimento de rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina, através de 

processos de retrabalhamento tectônico (cisalhamento dúctil transcorrente) de 

intensidade variável, desenvolvidos ao longo de grandes zonas de falhamentos 

transcorrentes na borda sul do Cráton Luís Alves. Estes autores identificam duas 

associações litológicas geradas pelos processos de retrabalhamento de gnaisses da 

borda sul do Complexo Granulítico: uma de granulação mais grosseira e 

estruturação gnáissica e outra, representativa de deformação mais intensa, xistosa 

e com características blastomiloníticas.

A Faixa Ribeirão da Prata corresponde à Faixa Itajaí - Faxinai do Complexo 

Tabuleiro de Silva (1987).

Basei (1985) relaciona o retrabalhamento tectônico da Faixa Ribeirão da 

Prata a deformações geradas por reativações de falhamentos inversos no final do
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Ciclo Orogênico Brasiliano, o qual afetou o Cinturão Dom Feliciano, com 

deslocamentos de sudeste para noroeste.

3.3 - O Complexo Metamórfico Brusque

O termo Série Brusque foi utilizado por Carvalho e Pinto (1938) para 

denominar filitos, quartzitos e calcários da região de Brusque. Schultz Jr. et al. (1969 

e 1970) redefiniram a Série Brusque como Grupo Brusque, acrescentando às 

rochas metassedimentares os granitos do tipo Guabiruba e Valsungana.

Silva e Dias (1981a) definiram o Complexo Metamórfico Brusque propondo o 

abandono da denominação Grupo Brusque. Tal complexo ocorre segundo uma faixa 

de 40 km de largura (Figura 3.1) e consiste predominantemente de metapelitos, 

metapsamitos e metacarbonáticas com intercalações de rochas calciossilicáticas e 

metabásicas, metamorfizadas regionalmente nas fácies xisto verde a anfibolito.

O limite setentrional do complexo é feito quase que na sua totalidade pela 

Faixa Ribeirão da Prata (Figura 3.1), sendo que a sua porção noroeste cavalga as 

rochas sedimentares do Grupo Itajaí. A sul, o limite com os terrenos granito- 

migmatíticos é constituído pela faixa milonito-blastomilonítica Major Gercino.

3.4 - O Grupo Itajaí

O Grupo Itajaí ocorre na parte nordeste de Santa Catarina (Figura 3.1), 

localizado preferencialmente ao longo do curso médio do Rio Itajaí-Açu, entre as 

cidades de Ibirama e Blumenau. É representado por espessa seqüência de 

turbiditos que preenchem um graben orientado NE-SW, que é também a direção 

das principais estruturas do embasamento da região. Este grupo repousa
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essencialmente sobre litologias do assim chamado “Complexo Granulítico de Santa 

Catarina" (Hartmann et al., 1979 e Silva & Dias, 1981 a e b), comportando-se, 

apesar de perturbado por dobras, falhas e intrusões graníticas, como uma grande 

estrutura monoclinal inclinada para SE.

A primeira identificação das rochas da bacia coube a Dutra (1926), com a 

denominação de Série Itajaí, descrevendo as rochas como folhelhos argilosos e 

argilo-arenosos, “mais ou menos metamórficos” e, adicionalmente, “quartzitos”, 

arenitos e conglomerados arcosianos.

Maack (1947) subdividiu a série em duas unidades: uma inferior, a 

Formação Ibirama, constituída por “xistos” cinzentos, “quartzitos” cinzentos, 

"ardósias” e lentes conglomeráticas, e a Formação Gaspar, superior, composta de 

conglomerados, arenitos e folhelhos violáceos. Salamuni et al. (1961) redefiniram a 

Série Itajaí, dividindo-a nas formações Garcia, basal (arenitos e folhelhos síltico- 

argilosos com lentes de arenitos conglomeráticos, conglomerados com rochas 

vulcânicas e piroclásticas intercaladas) e Gaspar, superior (conglomerados e 

arcósios finos e médios a grossos como litologias predominantes).

As rochas descritas acima receberam o status de grupo após os 

mapeamentos desenvolvidos pela CPRM, destacando-se os trabalhos de Schulz Jr. 

et al. (1970), Kaul (1976) e Silva & Dias (1981 a e b). Estes últimos autores 

subdividiram o Grupo Itajaí em duas formações: Gaspar (inferior, constituída por 

arenitos litofeldspáticos grossos e arenitos finos de cor arroxeada e intercalações de 

tufos ácidos) e Campo Alegre (superior, constituída por siltitos verdes ritmicamente 

alternados com arenitos, brechas, tufos e rochas vulcânicas de composição ácida).

De acordo com Macedo et al. (1984), os riolitos de Apiúna apresentam idade
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isocrônica Rb/Sr de 544±20Ma, com razão isotópica inicial de 0,705+0,001. Tal valor 

relaciona-se à época de colocação e resfriamento dessas rochas em meio aos 

sedimentos.

Rostirolla (1991) utilizou conceitos de estratigrafia genética com base em 

Galloway (1989), o que o conduziu a uma subdivisão alternativa das rochas do 

Grupo Itajaí., Ele definiu uma seqüência genética inferior, formada pelas unidades A 

(sistemas de leques aluviais e deltaicos das margens NE e NW), B (sistemas de 

leques subaquosos de água profunda) e C (sistemas transgressivos), e uma 

seqüência genética superior, representada pela unidade D (sistemas de leques 

deltaicos das margens S e SE), estando estas duas seqüências separadas por um 

horizonte transgressivo, posicionado na parte superior da unidade C.

Rostirolla (op. c/f.), através da análise estrutural (baseada na descrição 

geométrica e cinemática dos elementos estruturais identificados) reconhece um 

aumento na intensidade da deformação de NW para SE. Este autor define um 

comportamento rúptil a rúptil-dúctil para a deformação das rochas do Grupo Itajaí e 

identifica duas fases de deformação para tais rochas, a saber:

a) Uma primeira fase, que ocorreu em um contexto tectônico compressivo, 

foi a mais penetrativa e responsável pela estruturação mais proeminente. No início 

desta fase, a tensão principal máxima (Si) encontrava-se direcionada de SE para 

NW (em posição de ortogonalidade com o traço das estruturas em superfície) 

enquanto a tensão principal intermediária (S2) posicionava-se na horizontal, 

favorecendo 0 desenvolvimento de falhas reversas de direção N60°-70°E (como, 

por exemplo, a Zona de Falha do Perimbó), de dobras assimétricas vergentes para 

noroeste, as quais apresentam eixos subhorizontais orientados em torno de N60°-
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70°, assim como um par conjugado de falhas transcorrentes (N10°-20°E, sinistrais e 

N80°-90°W, dextrais). Com a evolução da convergência, ocorreu o achatamento do 

par conjugado, bem como a concentração de movimento ao longo das falhas 

transcorrentes dextrais (N80°-90°W), proporcionando a rotação do campo de 

tensões nesse período, com a tensão principal intermediária (S2) assumindo a 

posição vertical. Desta forma, a Zona de Falha do Perimbó, assim como as dobras 

já nucleadas, sofreram rotações horárias e reativações progressivas com 

movimentos reversos dextrais.

b) Uma segunda fase, de ocorrência restrita, que ocasionou a reativação 

distensional das estruturas formadas previamente, com processos de deformação 

menos intensos. Em decorrência disto, 0 par conjugado de falhas transcorrentes foi 

submetido a uma inversão com cinemática contrária à da primeira fase, 

configurando uma nova situação, onde as falhas dextrais distribuíram-se em torno 

de N0°-10°W, e as sinistrais, N80°-90°W. Concomitantemente aos processos de 

deformação atuantes durante a segunda fase, tiveram lugar os fenômenos de 

magmatismo alcalino responsáveis pela geração do Granito Subida e dos Riolitos 

Apiúna. Tais condições seriam o reflexo da relaxação do campo de tensões sob um 

ambiente distensional pós-orogênico.
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CAPÍTULO IV 

GEOLOGIA ESTRUTURAL E INFORMAÇÕES GEOCRONOLÓGICAS

4.1 - Aspectos Gerais

O depósito de chumbo, zinco, cobre e prata do Ribeirão da Prata está 

localizado no interior de uma zona de cisalhamento que é a expressão do 

Lineamento Perimbó de Silva & Dias (1981 a e b).

A largura desta zona de rochas cisalhadas varia entre 200 e 250 metros e 

envolve arcósios, arenitos arcosianos e conglomerados do Grupo Itajaí 

(correspondentes à unidade D, de Rostirolla, 1991) e granulitos, gnaisses de 

derivação granulítica, milonitos e granitos de anatexia do Complexo Tabuleiro.

O Lineamento Perimbó, portanto, além de colocar em contato tectônico as 

litologias do Grupo Itajaí (arcósios e conglomerados) e do Complexo Tabuleiro 

(gnaisses e xistos), foi responsável pela transformação mecânica destas rochas 

durante o Ciclo Brasiliano, através de falhamentos inversos com deslocamentos de 

SE para NW (Rostirolla, op. cit.).

Basei (1985) fornece os resultados de duas determinações K-Ar em rochas 

da Faixa Ribeirão da Prata, sendo que uma das idades, obtida em anfibólios 

extraídos de um ortognaisse sem sinais de cataclase, de 1823±27 Ma., seria 

representativa de uma área poupada do retrabalhamento brasiliano. Basei (op. cit.) 

interpreta este valor como referente ao resfriamento do Ciclo Transamazônico, 

indicativo de que esta área, apesar de próxima da atual área de ocorrência das 

rochas metassedimentares do Grupo Brusque, não teria sido aquecida o suficiente
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durante o Ciclo Brasiliano para permitir a perda de argônio.

A segunda amostra datada é uma biotita neoformada durante o processo de 

cataclase, datada com 708±11 Ma.. A rocha datada é um protomilonito-augen 

gnaisse, posicionado no contato por falhamento inverso da Faixa Ribeirão da Prata 

com o Complexo Granulítico. As rochas desse Complexo, neste local, forneceram 

idade K-Ar em anfibólio de 2800 Ma..

Os dados geocronológicos apoiam a conclusão, exposta anteriormente, de 

que a área não foi aquecida regionalmente durante o Ciclo Brasiliano, e sim que 

teria sofrido um retrabalhamento intenso, confinado às zonas de cisalhamento. 

Sendo assim, é bastante provável que o valor de 708±11 Ma. esteja relacionado à 

idade dos falhamentos e, por extensão, ao desenvolvimento da Faixa Ribeirão da 

Prata.

4.2 - Aspectos Estruturais do Depósito Mineral

O Falhamento do Perimbó é uma estrutura complexa com evidências de 

movimentos reversos (aparentemente predominantes) e deslocamentos dextrógiros 

(Biondi et al., 1992). Na região do Ribeirão da Prata, as atitudes das falhas variam 

no intervalo N60°-75°E / 50°-60°SE. Esta zona de falha mostra algumas 

características de zona de cisalhamento dúctil com reativação em condições rúpteis. 

Com relação a indicadores cinemáticos, o que está presente são sigmóides, 

degraus (menos comuns) e, com freqüência, estrias de deslizamentos observadas 

em afloramentos e nas galerias da mina. Tais feições, associadas à geometria e às 

características das falhas conjugadas expostas nas galerias (Figura 4.1), indicam 

uma movimentação reversa dextral, com deslocamento mergulho acima.



18

Figura 4.1 - Seção N-S sobre o depósito do Ribeirão da Prata (Biondi et al. ,1992).

Conforme pode ser observado na Figura 4.2, as rochas cisalhadas, 

posicionadas na Falha do Perimbó, foram deslocadas por falhas transcorrentes 

dextrais, de orientação N75°-80°E e por transcorrências de menor expressão, 

sinistrais, com orientação N5°-30°E.

A largura da zona mineralizada varia entre 20m e 30m, estando aflorante em 

meio a milonitos da Falha do Perimbó. É limitada, a sul, por gnaisses com 

hornblenda, nitidamente foliados paralelamente aos contatos (Figuras 4.2 e 4.3).

Enquanto o limite meridional da zona mineralizada é nítido (Figura 4.1 e 4.2), 

marcado por uma falha (F4 = E-W/73°S), associada a planos com atitudes iguais às
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da Falha de Perimbó (N60o-70°E/60o-70°SE), o limite norte, apesar de também 

nítido, é muito menos preciso devido ao fato de estar muito segmentado por falhas 

de baixo ângulo, abertas, preenchidas por material de aspecto pulverulento (gouge 

de falha), cimentado por minerais de argila e por óxidos/hidróxidos de ferro 

(predominantemente goethita) e manganês (psilomelana). Tais falhas apresentam 

mergulhos de 20 a 30 graus para o norte e rejeitos diretos da ordem de 1 a 5 metros 

(Figura 4.1) e não segmentam o contato sul.

LITOLQGI AS

i ' I ROCHA HIDROTERMALtZADA ( HIDROTERMALITO)

COMPLEXO TABOLEIRO  
|+  ~  I M IL0 N IT0S  i QUARTZO f e l d s p a t i c o s  e f i l o n i t o s

jx  COMPLEXO TABOLEIRO
GNAISSES HORNBLENOA

GRUPO IT A J A l '  CONGLOMERADOS POLIMITICOS
* «I COM i n t e r c a l a ç õ e s  d e  a r e n i t o s  f e l d s p a t i c o s

DIQUE DE ROCHA IGNEA BASICA

Figura 4.2 - Mapa geológico de detalhe do depósito (Biondi et al., 1992).

No setor setentrional o contato dos milonitos quartzo-feldspáticos, 

encaixantes do corpo mineralizado, com os arcósios e conglomerados do Grupo 

Itajaí ocorre por meio de uma falha reversa, que afeta tais conglomerados e arcósios, 

observada em afloramento situado a poucos metros da margem direita do Ribeirão 

da Prata, logo em frente à entrada das galerias. As condições do afloramento não
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permitem medir a atitude da falha no local.

49°04' W 49°02' W

LEGENDA
27°02' S

^  ALINHAMENTO DE CRISTAS 
^  HIDROTERMALITO 
^  FALHA DE CAVALGAMENTO 
^  CONTATO LITOLÓGICO GRADUAL 
*0 1  TRANSCO RRÊNCIA

DEPÓSITO DE Cu-Pb-Zn 
RP 01 AMOSTRA

ESCALA 0 500 1000 1500 metros

£ 3  ALUVIÃO 
GRUPO ITAJAÍ 

RIOLITOS
CONGLOMERADOS/ARCÓSIOS 

GRUPO BRUSQUE 
H ]  QUARTZO-MUSCOVITA XISTOS 
COMPLEXO TABULEIRO

GNAISSES/MILONIT OS/XiSTOS 
GNAISSES/GRANITOS ANATÉTICOS

rvi,
3

Figura 4.3 - Mapa geológico da região do depósito do Ribeirão da Prata.
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4.3 - Controle Estrutural do Depósito Mineral

Dentro da Faixa do Ribeirão da Prata foram examinadas duas situações 

estruturais:

A ) a estruturação das rochas mineralizadas a chumbo, zinco, cobre e prata 

expostas em galerias, trincheiras e afloramentos da zona mineralizada;

B ) as estruturas que afetam as litologias de expressão regional, na área 

próxima ao depósito.

4.3.1 - Estruturação do corpo mineralizado e rochas encaixantes

O corpo mineralizado do Ribeirão da Prata encontra-se posicionado dentro da 

Zona de Falha do Perimbó (Figuras 4.1 e 4.2). É constituído quase em sua totalidade 

por quartzo (cristalizado em várias fases, reconhecidas por conjuntos de veios e 

vênulas entrecruzados) e configura um corpo tabular, maciço, com 20m a 30m de 

largura e centenas de metros de comprimento. Resíduos de rochas contidos em meio 

à massa quartzosa, assimilados em proporções diversas, indicam que o quartzo 

substitui, com intensidade variável, rochas existentes, na época, na zona de falha. O 

minério apresenta-se estruturalmente isótropo, não exibindo foliações nem lineações 

minerais (Fotografias 4.1 e 4.2) e consiste num hidrotermalito gerado pela ascenção 

de fluidos mineralizantes através da Falha do Perimbó.

De acordo com Biondi et al. (1992), há vestígios de indicadores cinemáticos 

sugestivos de que a falha tenha sido inicialmente uma transcorrência e que, após a 

formação do corpo mineralizado, tenha ocorrido uma reativação da Zona de Falha 

do Perimbó conferindo-lhe um caráter de falha reversa, durante a primeira fase 

de deformação do Grupo Itajaí (Figura 4.4). Tal deslocamento reverso ocorreu



Fotografia 4.1 - Minério do Ribeirão da Prata cortado por vênulas de quartzo e barita.

Fotografia 4.2 - Minério essencialmente quartzoso com pirita (a), calcopirita (b) e 

barita (c). Este tipo de minério é pouco comum, restringindo-se a concentrações 

centimétricas de barita observadas na galeria B (amostra RP22).
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Figura 4.5 - Fraturas abertas medidas nas galerias do depósito do Ribeirão da Prata 

(348 medidas) (Biondi et al., 1992).

4.3.2 - Estruturação das Litologias de Expressão Regional na Área 

Próxima ao Depósito

Os estereogramas das figuras 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 mostram as medidas de 

fraturas que cortam rochas aflorantes na Faixa Ribeirão da Prata (Complexo 

Tabuleiro) nas proximidades do depósito mineral. As fraturas medidas nos 

hornblenda gnaisses (Figura 4.6), nos granitos róseos (Figura 4.7) e nos granitos 

alterados hidrotermalmente (Figura 4.8) podem ser interpretados como pertencentes 

a um único sistema conjugado de fraturas (Figura 4.4), o qual foi formado em função 

da Falha do Perimbó. Considerando-se que, de acordo com o que foi discutido no 

item anterior (Figura 4.4), um movimento inicial comoressivo de SE para NW ocorreu 

no começo da deformação do Grupo Itajaí, a Falha do Perimbó teria sido reativada 

como falha reversa com uma componente de rejeito horizontal dextral (Figura 4.4),
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em concordância com o modelo adotado por Rostirolla (1991) para o Grupo Itajaí. 

Este sistema geraria fraturas de baixo ângulo, com estrias orientadas NW-SE, 

correspondentes às das modas 2A e 2B da Figura 4.7, à moda 3 da Figura 4.6 e à

moda 1 da Figura 4.8. As modas 3 e 5 da Figura 4.7 e 2 da Figura 4.6

corresponderiam a sintéticas, enquanto as modas 4 da Figura 4.7 e 4 e 5 da Figura

4.5 representariam antitéticas. Confirmando tais rejeitos, foram observados nas 

galerias várias estrias e, mais raramente, alguns degraus. Representativas de 

fraturas extensionais são as modas 1 da Figura 4.6, 1 da Figura 4.7 e 2 da Figura 

4.8. O preenchimento hidrotermal (epidotização, cloritização e propilitização) nos 

granitos foliados sugere que estas fraturas tenham sido abertas, em concordância

com a geometria proposta na Figura 4.4.

Figura 4.6 - Fraturas medidas nos homblenda gnaisses (131 medidas) da Faixa 

Ribeirão da Prata - Complexo Tabuleiro (Biondi et al., 1992).
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Figura 4.7 - Fraturas medidas nos granitos róseos (70 medidas) da Faixa Ribeirão da 

Prata - Complexo Tabuleiro (Biondi et ai, 1992).

H

Figura 4.8 - Fraturas medidas nos granitos foliados e hidrotermalizados (24 medidas) 

da Faixa Ribeirão da Prata - Complexo Tabuleiro (Biondi et ai, 1992).
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Nos riolitos foi detectado um sistema de fraturas distinto daqueles 

apresentados pelas outras rochas da Faixa Ribeirão da Prata (Figuras 4.9 e 4.10), 

caracterizado em afloramento por feições de pluma e pela ausência de micro-rejeitos. 

Estas feições, junto à geometria do conjunto, sugerem que estas fraturas tenham 

sido geradas pelo resfriamento dos domos riolíticos (Figura 4.10). Assim sendo, as 

intrusões riolíticas teriam ocorrido depois de terem cessado os esforços que 

deformaram as demais rochas da Faixa Ribeirão da Prata e do Grupo Itajaí, 

encontrando, portanto, o corpo mineralizado já constituído.

N

Figura 4.9 - Fraturas medidas nos riolitos (141 medidas) da Faixa Ribeirão da Prata- 

vulcanismo ácido do Grupo Itajaí (Biondi et al., 1992).

4.4 - Conclusões derivadas do Estudo Estrutural

O estudo estrutural do depósito do Ribeirão da Prata e das suas litologias 

encaixantes permite tecer as seguintes conclusões:

a)conforme sugerido pelos controles estruturais do depósito, o evento 

mineralizador poderia estar associado à orogênese responsável pelo metamorfismo e
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deformação do Grupo Itajaí e pelo vulcanismo ácido Campo Alegre (riolitos e 

riodacitos);

NORTE

JUNTAS DE 
RESFRIAMENTO

Figura 4.10 - Orientação das fraturas medidas nos riolitos (B) e esquema mostrando 

a organização das fraturas no domo riolítico (C) (Biondi et ai, 1992).

b)na fase inicial do processo de deformação, ocorreu uma compressão de SE 

para NW, a qual reativou falhas do embasamento, nucleando um sistema 

transcorrente (transpressional) sobre a cobertura sedimentar representada pelo 

Grupo Itajaí;

c)o corpo mineralizado já formado e ainda não deformado do Ribeirão da 

Prata foi afetado pela fase inicial de deformação (compressão de SE para NW) 

devido à reativação da zona de faíha transcorrente do Perimbó através de 

deslocamentos principais reversos, mergulho acima e com componente horizontal
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dextral. Este deslocamento reverso seccionou o corpo mineralizado com falhas de 

baixo ângulo e rejeito normal. Tais falhas foram responsáveis pela segmentação do 

contato norte do corpo mineralizado, enquanto que, o contato sul, ativado pelo 

movimento reverso principal, teve as irregularidades outrora existentes destruídas;

djintrusões de domos e diques riolíticos, não afetados pelos esforços 

geradores das deformações discutidas nos itens anteriores, marcaram o final da 

orogênese na Faixa Ribeirão da Prata.
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CAPÍTULO V 

PETROGRAFIA 

5.1 - Aspectos Gerais

A zona mineralizada do depósito do Ribeirão da Prata tem cerca de 250m a 

300m de comprimento e 20m a 30m de largura, situando-se em meio a milonitos e 

cataclasitos da Falha do Perimbó e arcósios do Grupo Itajaí.

As atividades de pesquisa e a lavra subterrânea no depósito do Ribeirão da 

Prata foram feitas através de um conjunto de galerias em vários níveis (Figuras 4.2 e 

5.1). O principal conjunto foi aberto em três níveis distintos: a galeria A (cota da 

entrada=235,6m), a galeria B (cota da entrada=228,1m) e a galeria C (cota da 

entrada=207,8m). O acesso a esta última galeria não é mais possível devido a um 

desmoronamento de grandes proporções na entrada da mesma.

O minério é uma rocha estruturalmente isótropa (Fotografias 5.1 e 5.2), sendo 

constituído predominantemente por quartzo (80% a 90% em volume), sericita, clorita 

magnesiana (sheridanita, possivelmente), feldspato potássico, barita (em 

concentrações pontuais), sulfetos e, na zona de oxidação, por óxidos e hidróxidos de 

ferre, carbonatos de chumbo e cobre, além de fosfatos (raros).

5.2 - Petrografia das Rochas Encaixantes

A seguir serão descritos os diversos tipos de rochas que constituem 

as encaixantes do corpo mineralizado classificadas conforme as respectivas 

unidades litoestratigráficas descritas no capítulo III.
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Fotografia 5.1 - Amostra RP13: aspecto isótropo do minério do depósito do Ribeirão 

da Prata, notando-se pontuações de galena (a) e calcopirita (b) em meio a uma 

matriz quartzo-sericítica.

Fotografia 5.2 - Amostra RP32: rocha granitóide quase toda substituída por quartzo 

leitoso. Notar pontuações de pirita (a) e vênulas escuras de quartzo e sericita.
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As informações relacionadas foram obtidas em campo, nas exposições em 

estradas e drenagens, através de perfilagens regionais, nos mapeamentos das 

galerias e trincheiras, e em laboratório, com o tratamento das amostras obtidas nas 

etapas de campo que gerou um acervo de 30 lâminas delgadas e 15 seções polidas.

Na figura 4.3 estão localizadas as amostras coletadas nas perfilagens 

regionais, enquanto que na figura 5.1 estão as amostras coletadas nas galerias, com 

a indicação do(s) tipo(s) de análise(s) a que cada uma foi submetida.

5.2.1 - Complexo Tabuleiro

Esta unidade litoestratigráfica é representada na área próxima ao corpo 

mineralizado por rochas gnáissicas de provável derivação granulítica e rochas 

graníticas que configuram núcleos de anatexia em meio aos gnaisses.

Conforme já foi discutido no capítulo IV, estas rochas granito-gnáissicas 

foram variavelmente transformadas tectonicamente e substituídas (silicificadas e 

sericitizadas) no interior do Lineamento Perimbó junto ao corpo mineralizado.

Os gnaisses (amostra RP0 1 ) representam os termos não afetados pelo 

cisalhamento e pela substituição. São rochas de cor verde escura, granulação média 

e bandamento gnáissico definido pela alternância de níveis de composição quartzo- 

feldspática e níveis ricos em homblenda, feição que é ressaltada nas superfícies 

expostas ao intemperismo de tais rochas. Ao microscópio estes gnaisses exibem 

uma textura granoblástica e são compostos por plagioclásio (30%), microclínio 

(38%), quartzo (12%), homblenda (9%), sericita (6%), biotita (3%) e opacos (1%). 

Subordinadamente, ocorrem apatita, zircão, e allanita, além da clorita ferrífera e da 

goethita que são produtos de alteração da homblenda e da biotita. A composição do
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plagioclásio, determinada em 9 grãos peio método dos ângulos de extinção em 

lamelas de clivagem polissintética (Deer et al., 1981), varia de An14%-oligoclásio 

sódico a An26%-oligoclásio cálcico.

As intrusões ácidas, aflorantes em meio aos gnaisses, ocorrem tipicamente 

como corpos lenticulares com orientação ENE-WSW (concordante, portanto, com a 

direção geral do Lineamento Perimbó). São granitos cuja granulação varia de fina a 

média. Caracteristicamente, estes granitos apresentam coloração rósea, composição 

alasquítica (Fotografia 5.3), sendo raras as pontuações de minerais máficos (biotita). 

Ao microscópio, apresentam uma foliação caracterizada pela orientação do quartzo e 

do feldspato, tanto melhor desenvolvida quanto mais próximo se encontra o 

afloramento da zona de falha. Os cristais apresentam-se irregularmente triturados 

nas bordas, apresentando quase que invariavelmente extinção ondulante. O 

feldspato predominante é o microclínio (45%), sendo o plagioclásio (8%) sempre de 

ocorrência subordinada. O microclínio apresenta-se, geralmente, sob a forma de 

cristais de contornos arredondados (com dimensões variando no intervalo entre 0,8 

mm e 4,2 mm), localmente alterados para sericita, com freqüentes intercrescimentos 

pertitícos e que apresentam extinção ondulante. Já o plagioclásio, cuja composição 

determinada em 6 grãos pelo método dos ângulos de extinção em lamelas de 

clivagem polissintética (Deer et al., op.cit.) varia no intervalo An 13% e An 17% 

(oligoclásio sódico). Apresenta-se alterado para argilo-minerais e sericita, sendo 

possível observar, em alguns núcleos de cristais poupados pelo intemperismo, 

geminações segundo a lei da albita. Os minerais máficos são representados por 

biotita em cristais submilimétricos lepidomórficos, parcialmente cloritizados, havendo 

com freqüência minerais opacos alinhados segundo suas linhas de clivagem.



35

Fotografia 5.3 - Amostra RP18: granito alasquítico constituído essencialmente por 

feldspato potássico (cor rósea) e quartzo (fase Q1 ) substituído parcialmente por 

quartzo leitoso (branco - fase Q2) e cortado por vênulas de quartzo (cor escura - fase 

Q3).

5.2.2 - Grupo Itajaí

Nas proximidades do corpo mineralizado esta unidade litoestratigráfica é 

constituída essencialmente por rochas de coloração arroxeada, havendo uma 

alternância irregular de conglomerados (camadas espessas, métricas) e arcósios 

(camadas mais delgadas, com espessuras entre 0,4 m e 1,8 m), com exposições 

muito boas no leito do Ribeirão da Prata e na margem setentrional desta drenagem.
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Os siltitos, ardósias e intercalações centimétricas de silexitos do Grupo 

Itajaí afloram somente a uma distância maior do depósito mineral ao longo da estrada 

de acesso a partir de Blumenau a qual segue os rios Garcia e da Prata.

Os arcósios possuem caracteristicamente uma coloração arroxeada 

(Fotografia 5.4), granulação média e constituem, com freqüência, o cimento dos 

conglomerados aos quais se apresentam intercalados. Além disto, observa-se nos 

arcósios expostos na localidade de Nova Rússia (barra do Ribeirão da Prata) e na 

barra do Ribeirão do Tacho, um aspecto mosqueado esbranquiçado, correspondente 

a fragmentos de composição feldspática dispostos segundo um acamadamento 

tênue.

Fotografia 5.4 - Amostra RP23: arcósios arroxeados do Grupo Itajaí recortados por 

vênulas de quartzo (fase Q3)(a) e exibindo estrutura do tipo box-work (b) com 

preenchimento por quartzo bem cristalizado (fase Q4) e óxidos de ferro (cor escura).
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Ao microscópio (amostra RP 03), os arcósios mostram-se como rochas mal 

selecionadas, localmente recristalizadas, constituídas predominantemente por grãos 

angulosos de quartzo (45% em volume e dimensões entre 1,3 mm e 4,5 mm) e 

microclínio (25%) como grãos angulosos de contornos corroídos (dimensões entre

1,6 mm e 5,3 mm). Adicionalmente, ocorrem grãos muito alterados de plagioclásio 

(2%), cuja composição, determinada em 12 grãos pelo método dos ângulos de 

extinção em lamelas de clivagem polissintética (Deer et al., 1981), varia entre An8% 

(albita cálcica) até An15% (oligoclásio sódico). Os grãos de quartzo, feldspato 

potássico e plagioclásio encontram-se em meio a uma matriz de composição 

sericítica (1 2%) tingida localmente por pontuações de goethita (15%). 

Subordinadamente aparecem diminutos cristais lepidomórficos de clorita ferrífera (< 

0,1 mm), calcita neoformada ocupando interstícios dos demais grãos (0,5 mm a 1,9 

mm) e minerais opacos que, em amostras de mão, foram identificados como 

magnetita.

Os conglomerados também apresentam coloração arroxeada e intercalam-se 

transicionalmente aos arcósios através de níveis microcònglomeráticos. Contêm 

seixos de contornos extremamente heterogêneos (angulosos a bem arredondados), 

de distribuição irregular e constituídos principalmente por quartzo leitoso filoneano e, 

secundariamente, por quartzitos maciços, quartzitos sericíticos, rochas de 

composição granitóide com graus variados de intemperismo, xistos e silexitos. As 

dimensões dos seixos variam de 10 mm até cerca de 90 mm. Conforme já foi 

descrito anteriormente, o cimento dos conglomerados é composicionalmente idêntico 

aos arcósios, observando-se, com freqüência, películas de composição micácea
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(sericita e muscovita) ou goethítica ao redor dos seixos, individualizando-os deste 

modo da matriz arcosiana.

Os siltitos possuem coloração arroxeada, granulação extremamente fina e 

ocorrem sob a forma de corpos lenticulares em meio aos arcósios, não sendo muito 

abundantes na área próxima ao depósito mineral. Localmente, os siltitos mostram-se 

enriquecidos em sericita e óxidos/hidróxidos de ferro, como, por exemplo na barra do 

Ribeirão da Prata.

Associados aos siltitos, aparecem esporadicamente delgadas lentes de 

silexitos de cor verde a cinza, granulação muito fina, irregularmente fraturadas e com 

estratificação de difícil individualização a não ser nas superfícies intemperizadas dos 

afloramentos.

Domos de rochas riolíticas ocorrem cortando tanto a seqüência sedimentar do 

Grupo Itajaí quanto os gnaisses/granitos da Faixa Ribeirão da Prata (amostra RP06). 

São rochas afaníticas, de cor rósea e estruturalmente maciças, pouco 

intemperizadas e muito fraturadas em afloramento. Localmente, é possível observar 

fenocristais de quartzo e de feldspato (por exemplo no afloramento da cachoeira do 

Ribeirão do Tacho). Ao microscópio, os riolitos exibem uma textura porfirítica 

(amostra RP06) onde fenocristais subidiomórficos de ortoclásio (36% em volume e 

com dimensões entre 1,6 mm e 3,8 mm), subidiomórficos a idiomórficos de quartzo 

(32% em volume e com dimensões entre 1,0 mm e 4,5 mm) e, subordinadamente, de 

plagioclásio (13% em volume - oligoclásio sódico), com dimensões entre 1,2 mm e 

2,8 mm ocorrem imersos em uma matriz constituída por intercrescimento de 

ortoclásio (parcialmente sericitizado) e de quartzo (difratograma de raios-X da Figura 

5.2).



ra 5.2 - Difratograma de raios X da matriz de riolito comprovando ser esta 

posta por quartzo (três picos mais importantes indicados por Q), ortoclásio (três 

s mais importantes indicados por Or) e sericita (Se).
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O quartzo configura também esferulitos e fenocristais idiomórficos que 

exibem seções hexagonais perfeitas, definindo-o como quartzo p. O oligoclásio 

ocorre, às vezes, formando agregados irregulares de cristais subidiomórficos. Os 

minerais máficos dos riolitos são representados por cristais lepidomórficos (com 

dimensões entre 0,2 mm e 0,5 mm) de biotita de ccr verde, ocasionalmente alterada 

para clorita ferrífera (possivelmente ripidolita) e óxidos/hidróxidos de ferro (goethita).

5.2.3 - Rochas Cataclásticas do Lineamento Perimbó

Nas proximidades do corpo mineralizado e já no interior do Lineamento do 

Perimbó, as rochas descritas nos itens 5.2.1 (limite meridional) e 5.2.2 (limite 

setentrional) passam gradualmente a milonitos, tendo sofrido aí uma intensa 

transformação mecânica expressa pela orientação dos minerais micáceos (sericita e 

clorita) e pela trituração do quartzo . Devido à atuação dos processos de 

deformação, as texturas e estruturas originais dos arcósios e gnaisses foram de tal 

modo mascaradas que, em alguns casos, a sua identificação é possível somente 

com a análise microscópica das amostras (lâminas delgadas RP08A, RP08B, RP10, 

RP11 e RP37).

As rochas de composição granito-gnáissica foram transformadas, através de 

processos de transposição gradativamente mais enérgicos, gerando desde rochas 

xistosas de granulação mais grosseira e cores esverdeadas (as quais mostram 

gradação para os granito-gnaisses feldspáticos) até xistos de granulação fina e cores 

acinzentadas. É comum encontrar “restos” constituídos por gnaisses e granitos 

preservados em meio aos xistos. Nestes fragmentos reliquiares, é possível observar 

a mineralogia original relativamente bem preservada.
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Os minerais que foram gerados durante a deformação são, além do quartzo e 

da sericita (sempre presentes), a clorita e a magnetita, definindo um evento 

metamórfico na fácies xisto-verde associado à deformação das rochas gnáissicas 

e graníticas.

5.3 - Petrografia do Minério

O minério do depósito do Ribeirão da Prata possui composição 

essencialmente quartzo-feldspática ou quartzo-sericítica, coloração variando de 

cinza-esbranquiçada a cinza-esverdeada, consistência muito dura (devido à intensa 

silicificação sofrida pela rocha existente previamente ao processo mineralizante) e é 

estruturalmente maciço e isótropo. Os sulfetos encontram-se disseminados na matriz 

quartzo-sericítica. Foi utilizada a seguinte numeração para as diferentes gerações de 

minerais: 1 para minerais reliquiares, 2 para os minerais da fase principal de 

substituição e mineralização, 3 para os minerais das vênulas/veios e 4 para os 

minerais associados aos vugs.

5.3.1 - Minerais da Ganga

A descrição petrográfica de 30 lâminas delgadas e 15 seções polidas permitiu 

a distinção de diferentes gerações entre os minerais de ganga (Quadro 5.1) e de 

minério (Quadro 5.2), resumidos no Quadro 5.3 do item 5.4.

A) Quartzo: é volumetricamente (80% a 90% em volume) o mais importante 

dos minerais da ganga, exibindo quase sempre um hábito granular xenomórfico. 

Macroscópica mente, pode ocorrer sob a forma de cristais milimétricos bem formados
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no interior de vugs (Fotografia 5.5). Constitui quatro gerações, as quais serão 

descritas a seguir:

Q1 => ocorre sob a forma de cristais granulares xenomórficos que, 

juntamente com o quartzo da geração Q2 , constituem a matriz que cimenta os 

minerais sulfetados e a barita. A dimensão dos grãos é bastante variável (0,1 mm até

1,6 mm) e estes exibem, com freqüência, extinção ondulante. Esta geração é 

nitidamente reliquiar (anterior à deformação) tratando-se de quartzo dos arcósios, 

gnaisses e granitos existentes previamente ao processo de cisalhamento e de 

substituição.

i » t_____ i-------1-----1
0 1 2 3 4 5 cm

Fotografia 5.5 - Amostra RP25: minério extremamente silicificado com vug 

preenchido por quartzo (fase Q4)(a) e calcopirita (b) associada.
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Q2 => é a geração que ocorre em maior quantidade no minério, sendo, em 

sua maior parte, cristalizado a partir de soluções muito ricas em silica e, em menor 

escala, produzido através da recristalização do quartzo da geração Q1 . Possui, à 

semelhança do quartzo da geração Q1 , um hábito granular xenomórfico e 

dimensões

de grão bastante variáveis (0,4 mm até 2,8 mm).

Q3 => ocorre tipicamente constituindo vênulas (Fotografias 5.3 e 5.4), nas 

quais se associa localmente à pirita P3. Tais vênulas cortam, muitas vezes, cristais 

de pirita da geração P2. O quartzo desta fase possui hábito granular xenomórfico a 

hipidiomórfico, sendo raros os cristais que possuem contorno hexagonal perfeito 

(quartzo (5). As dimensões dos cristais variam de 0,5 mm a 2,5 mm.

Q4 => corresponde a cristais milimétricos de quartzo com superfícies 

cristalinas bem definidas que atapetam o interior de vugs de dimensões centimétricas 

(Fotografia 5.5).

B) Feldspato: este mineral é tipicamente reliquiar, sendo de ocorrência 

restrita ao interior de fragmentos residuais milimétricos a centimétricos de gnaisse, 

granito (Fotografias 5.3 e 5.6) ou arcósio (Fotografias 5.4 e 5.11), que estão imersos 

na matriz quartzo-sericítica da ganga. Trata-se de microclínio e, menos comumente, 

de oligoclásio em cristais prismáticos xenomórficos de contornos arredondados os 

quais se apresentam em estágios variados de intemperismo, desde inalterados até 

intensamente sericitizados ou, mais raramente, argilizados.

C) Sericita: apresenta-se como cristais lepidomórficos xenomórficos a 

hipidiomórficos com dimensões da ordem de 0,1 mm que envolvem os cristais de 

quartzo das gerações Q1 e Q2 (Quadro 5.1) ou então aparece como alteração no
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sobretudo segundo os antigos planos de cisalhamento (modas 1 e 3 da Figura 4.5), 

gerando fraturas secundárias abertas (moda 2 da Figura 4.5 e fraturas de baixo 

ângulo da Figura 4.1), as quais segmentaram os contatos do corpo mineralizado. 

Desta forma, o contato norte tornou-se uma zona de fortes deslocamentos reversos 

os quais destruíram os rejeitos anteriormente existentes nesses locais. A norte do 

corpo mineralizado, os deslocamentos reversos ocorreram no plano da falha reversa, 

aflorante em meio a conglomerados, afastada do corpo mineralizado. Desse modo, 

foram preservados os deslocamentos de baixo ângulo (Figura 4.1) que afetam o 

corpo mineralizado e o seu contato norte, mantendo-o denteado e descontínuo, 

diferente do ocorrido no contato sul. Já o contato sul foi, aparentemente, preservado 

dos deslocamentos ocorridos no contato com o Grupo Itajaí (Figuras 4.1 e 4.2), 

sendo atualmente muito segmentado pelos deslocamentos secundários de baixo 

ângulo.

Figura 4.4 - Orientação das fraturas da região do Ribeirão da Prata medidas 

regionalmente (Biondi et al., 1992).
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interior de cristais de feldspato potássico reliquiares (Quadro 5 .1 ). A sericita é

originada, portanto, de duas formas distintas que são: a sericita S1 , gerada pela

alteração do feldspato potássico reliquiar dos arcósios e gnaisses/granitóides 

transformados no interior da Zona de Falha do Perimbó. A sericita S2 ,

volumetricamente mais importante (5%-3% em volume), formada por deposição a

partir dos fluidos ricos em sílica geradores do quartzo da fase Q2 e associando-se 

intimamente à esta geração de quartzo.

A transformação do feldspato, responsável pela geração da sericita S1, é 

descrita em detalhe, através de simulações teóricas, por Gruner (1944) as quais 

comprovam a imediata geração de sericita (muscovita) a partir da atuação de 

soluções ácidas sobre feldspatos a temperaturas iniciais de 350°C ± 10°C até 525°C 

(temperatura mais elevada do experimento), desde que satisfeita a condição de que 

tanto o potássio quanto o alumínio estejam em concentrações suficientes.

Smith (1963) propõe a seguinte equação para representar a transformação do 

feldspato potássico em sericita:

3 KAISi30 8 + H20  KAI3Sí3Oio(OH)2 + K20  + 6Si02

D) Clorita Magnesiana: aparece sob a forma de agregados fibrorradiados 

de cristais lepidomórficos com dimensões entre 0,1 mm e 0,3mm e está associada ao 

quartzo da geração Q2 e à sericita S2 (Quadro 5.1).

E) Goethita: ocorre dispersa em meio à ganga quartzo-sericítica (às vezes 

associada à clorita) ou preenchendo fraturas no minério.

5.3.2 - Minerais de Minério

Os principais minerais de minério do depósito do Ribeirão da Prata são



45

sulfetos de metais básicos. Além dos sulfetos, a barita adquire importância 

localmente como, por exemplo, na galeria B (Amostras RP22 e RP34 da Figura 5.1 e 

Fotografia 5.7).

Fotografia 5.6 - Amostra RP20 : substituição de uma rocha granitóide por quartzo. 

Notar a venulação intensa de quartzo, percebendo-se, entre as vênulas, partes 

rosadas, feldspáticas, parcialmente preservadas, da rocha granítica original. Feições 

desse tipo comprovam a formação de minério também a partir da substituição de 

rochas granitóides, além de arcósios, gnaisses e milonitos.

O estudo de 15 seções polidas do minério do Ribeirão da Prata e de 47 

amostras de minério em lupa de mesa permitiu estabelecer a seguinte paragênese 

para os minerais de minério:
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A) Galena: ocorre como cristais de hábito granular xenomórfico dispondo-se 

tipicamente em posição intergranular aos cristais de quartzo (Figuras 5.3 e 5.5). O 

contorno dos cristais é tipicamente recortado (Figuras 5.3 e 5.6) e as linhas de 

clivagem de muitos cristais encontram-se retorcidas. A galena apresenta 

freqüentemente inclusões de fragmentos de calcopirita (Figuras 5.4 e 5.7) e de pirita 

(Figura 5.5). São características também as feições de “abocanhamento” de cristais 

de calcopirita pela galena (Figura 5.7), comprovando ser esta posterior àquela.

Fotografia 5.7 - Amostra RP34: minério rico com calcopirita (a), pirita (b) e barita (c) 

em meio à ganga quartzo-sericítica de cor acinzentada.



Figura 5.3 - Proveniência da seção polida: amostra RP 10 .

Descrição macroscópica: minério quartzoso, gerado pela silicificação de arcósio, 

composto por quartzo, sericita, galena, pirita, clorita e goethita.

Feição microscópica a ser destacada: textura característica da galena do Ribeirão da 

Prata com cristais de contornos recortados imersos na matriz quartzo-sericítica.

Figura 5.4 - Proveniência da seção polida: amostra RP 14.

Descrição macroscópica: minério quartzoso, gerado pela silicificação de arcósio, 

composto por quartzo, sericita, feldspato, galena, calcopirita e goethita.

Feição microscópica a ser destacada: inclusões de calcopirita e de quartzo em meio 

à galena, comprovando o caráter tardio desta na sucessão dos sulfetos.

0,5 mm

CALCOPIRITA

GALENA

QUARTZO
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PIRITA

GANGA 
QUARTZO-SERICÍTICA

CALCOPIRITA

GALENA

Figura 5.5 - Proveniência da seção polida: amostra RP 1 2 .

Descrição macroscópica: minério quartzoso, produzido pela substituição de granito, 

constituído por quartzo, sericita, barita, feldspato, galena, pirita e calcopirita.

Feição microscópica a ser destacada: inclusões de pirita e calcopirita na galena 

comprovando serem aqueles anteriores à galena na sucessão dos sulfetos.

CALCOPIRITA

PIRITA

GANGA 
QUARTZO-SERICÍTICA

GALENA

Figura 5.6 - Proveniência da seção polida: amostra RP 27.

Descrição macroscópica: minério extremamente quartzoso, gerado pela silicificação 

de granito, composto por quartzo, sericita, barita, galena e calcopirita.

Feição microscópica a ser destacada: "abocanhamento" da pirita e da calcopirita pela 

galena, a qual exibe sua característica textura xenomórfica.
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Figura 5.7 - Proveniência da seção polida: amostra RP 16.

Descrição macroscópica: minério quartzoso, gerado pela substituição de arcósio e 

composto por quartzo, sericita, feldspato, galena, calcopirita, esfalerita e pirita.

Feição microscópica a ser destacada: “abocanhamento" da calcopirita pela galena, 

comprovando ser esta mais tardia na sucessão dos sulfetos.

B)Esfalerita: apresenta uma coloração amarelada clara e aspecto 

transparente a translúcido quando observada em amostra de mão. Ao microscópio 

aparece como cristais granulares xenomórficos em meio ao quartzo ou como grandes 

cristais (3,4 mm a 4,2 mm) geminados. Este mineral apresenta inclusões em forma 

de gota de calcopirita e de fragmentos irregulares de pirita e apresenta feições de 

“abocanhamento” pela galena ou é cortada por vênulas deste mineral (Figura 5.8). A 

coloração clara das esfaleritas do depósito do Ribeirão da Prata sugere um teor 

baixo em ferro (comprovado posteriormente pelas análises de microssonda 

eletrônica) e, conseqüentemente, uma temperatura de formação pouco elevada. 

Deve ser ressaltado que, de acordo com Ramdohr (1960), outros fatores tais como 

elevadas pressões parciais de S2 (PS2) nos fluidos a partir dos quais ocorre a
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deposição deste sulfeto, resultam igualmente em esfaleritas transparentes, ou seja, 

pobres em ferro, independentemente da temperatura de formação.

Figura 5.8 - Proveniência da seção polida: amostra RP 16.

Descrição macroscópica: minério quartzoso, gerado pela substituição de arcósio e 

composto por quartzo, sericita, feldspato, galena, calcopirita, esfalerita e pirita.

Feição microscópica a ser destacada: galena ocupando posição intersticial em 

relação aos demais sulfetos e cortando a esfalerita.

C) Pirita: este mineral ocorre com bastante freqüência no minério, 

configurando duas fases nitidamente distintas (Quadros 5.2 e 5.3): P2 - a mais 

abundante, consistindo de cristais granulares xenomórficos com limites corroídos 

(Figuras 5.6 e 5.9) a cristais hipidiomórficos com inclusões de forma amebóide de 

quartzo (Figura 5.10) e P3 - de expressão bem menor configurando cubos de faces 

estriadas, com dimensões milimétricas, associando-se ao quartzo das vênulas 

(geração Q3).

Da observação do histograma representativo das dimensões dos grãos de 

pirita da fase P2 (Figura 5.11 ), depreende-se que 90% dos grãos deste sulfeto têm
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dimensões inferiores a 1,0 mm. Desta forma, em caso de beneficiamento do minério 

do Ribeirão da Prata, este teria que ser reduzido a tal granulação para a liberação da 

maior parte da pirita da ganga quartzo-sericítica.

Figura 5.9 - Proveniência da seção polida: amostra RP 1 0 .

Descrição macroscópica: minério quartzoso, gerado pela silicificação de arcósio, 

composto por quartzo, sericita, galena, pirita, clorita e goethita.

Feição microscópica a ser destacada: textura característica da pirita P2 do Ribeirão 

da Prata com cristais hipidiomórficos com limites corroídos imersos na matriz 

quartzo-sericítica.

Localmente (Figura 5.12), a pirita ocorre como agregados de cristais 

xenomórficos a hipidiomórficos bastante fraturados e estirados concordantemente à 

foliação cataclástica da rocha encaixante. Na zona de oxidação, a pirita é 

transformada para goethita, mineral que cresce pseudomorficamente a partir dos 

cristais do sulfeto, o qual, nestes casos, fica reduzido a “ilhas” reliquiares imersas em 

uma matriz oxidada (Figura 5.13).
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Figura 5.10 - Proveniência da seção polida: amostra RP 1 2 .

Descrição macroscópica: minério quartzoso, produzido pela substituição de granito,

constituído por quartzo, sericita, barita, feldspato, galena, pirita e calcopirita.

Feição microscópica a ser destacada: inclusões de formas amebóides de quartzo em 

meio a cristal idiomórfico de pirita.

<%)
3 0 -

0,2 0,8 1,4 2,0 2,8
DIMENSÃO DO GRÃO DE PIRITA (mm)

Figura 5.11 - Histograma mostrando a distribuição das dimensões dos grãos de pirita 

no minério (119 medidas).
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ESCALA

Figura 5.12 - Proveniência da seção polida: amostra RP 26 .

Descrição macroscópica: minério quartzoso, gerado pela substituição de rocha 

cataclástica, composto por quartzo, pirita e sericita.

Feição a ser destacada: cristais estirados e fraturados de pirita em meio a uma 

matriz quartzo-sericítica.

D) Calcopirita: ocorre tipicamente como cristais granulares xenomórficos a 

hipidiomórficos dispersos em meio à ganga quartzo-sericítica (geração C2 = mais 

abundante), apresentando, muitas vezes inclusões de pirita (Figura 5.14) e 

alterações nas bordas para covellita (Figuras 5.14, 5.15 e 5.16). Foi caracterizada 

uma segunda geração de calcopirita, denominada de C4 e restrita à associação com 

o quartzo da geração Q4, preenchendo vugs (Fotografia 5.5 e Figura 5.17).
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0,5 mm
■

Figura 5.13 - Proveniência da seção polida: amostra RP 20.

Descrição macroscópica: minério quartzoso, formado pela substituição de arcósio e 

composto por quartzo, sericita, pirita e goethita.

Feição microscópica a ser destacada: substituição quase que total da pirita por 

goethita, conservando intactas apenas algumas “ilhas” do sulfeto.

GANGA
QUARTZO-SERICÍTICA 

 CALCOPIRITA

COVELLITA 

PIRITA

Figura 5.14 - Proveniência da seção polida: amostra RP 19.

Descrição macroscópica: minério quartzoso, formado pela substituição de granito, 

composto por quartzo, sericita, clorita, calcopirita e pirita.

Feição microscópica a ser destacada: cristal de calcopirita com inclusão de pirita e 

alterado nas bordas para covellita, constituindo uma franja ao redor da calcopirita.
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0,25 mm
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Figura 5.15 - Proveniência da seção polida: amostra RP 13.

Descrição macroscópica: minério quartzoso, formado pela substituição de granito, 

composto por quartzo, sericita, calcopirita e pirita.

Feição microscópica a ser destacada: cristal de calcopirita com inclusões de quartzo 

e alterado para covellita nas bordas e no contato [inclusão de quartzo / calcopirita].

Figura 5.16 - Proveniência da seção polida: amostra RP 15.

Descrição macroscópica: minério quartzoso, gerado pela substituição de arcósio e 

composto por quartzo, sericita, feldspato, calcopirita e goethita.

Feição microscópica a ser destacada: covellita produzida por alteração da calcopirita, 

ao longo do contato deste mineral com inclusões de pirita.
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Figura 5.17 - Proveniência: amostra RP 06.

Descrição macroscópica: minério quartzoso, formado pela substituição de arcósio e 

constituído essencialmente por quartzo, sericita e calcopirita.

Feição a ser destacada: vugs atapetados por quartzo idiomórfico (fase Q4) e cristais 

granulares de calcopirita (fase C4) associados.

O histograma da Figura 5.18 representa as dimensões dos cristais de 

calcopirita da geração C2 do depósito e demonstra que mais de 95% dos grãos deste 

sulfeto têm dimensões inferiores a 1 ,0mm, granulação à qual o minério teria que ser 

reduzido em caso de beneficiamento, para garantir uma efetiva liberação da 

calcopirita de sua ganga quartzo-sericítica. Nas proximidades da superfície do 

depósito, a calcopirita encontra-se alterada para malaquita, azurita e goethita 

(Fotografias 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11), imprimindo a alguns afloramentos uma forte 

coloração azul-esverdeada.
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Figura 5.18 - Histograma mostrando a distribuição das dimensões dos grãos de 

calcopirita no minério (223 medidas).

Fotografia 5.8 - Amostra RP33: aspecto das crostas de malaquita (verde) e de 

goethita (ocre) produzidas pela alteração da pirita e calcopirita.



Fotografia 5.9 - Amostra RP31: crostas de goethita (ocre) produzida pela alteração 

superficial da pirita e calcopirita.

9

Fotografia 5.10 - Amostra RP09: azurita (azul) associada à malaquita (verde) em 

crostas preenchendo fraturas em arcósios mineralizados.
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Fotografia 5.11 - Amostra RP12: minério formado peia substituição de arcósios (a), 

com galena (b), pirita (c) e calcopirita (d). A azurita (azul) e a malaquita (verde) são 

produtos de alteração dos minerais de cobre e ocupam fraturas do minério.

E) Covellita: é um mineral abundante próximo à superfície, na zona de 

oxidação do depósito, sendo o produto de alteração da calcopirita. Resulta, portanto, 

do aumento do Eh e adicionalmente da queda do pH (provocada pela geração de 

ácido sulfúrico durante o processo de desintegração dos sulfetos). Este mecanismo 

de transformação da calcopirita em covellita pode ser meihor entendido com a 

observação do Diagrama 5.1, onde, considerando-se um ambiente de pH 

dominantemente ácido (condições de pH correspondentes, portanto, às da zona de 

oxidação de depósitos sulfetados devido, conforme já foi ressaltado anteriormente, à 

geração de ácido sulfúrico no processo de alteração de sulfetos), a elevação do Eh 

(oxidação do ambiente) provoca a desestabilização da associação calcopirita + pirita
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(CuFeS2 + FeS2) e o deslocamento do equilíbrio para o campo em que é estável a 

associação covellita + pirita (CuS + FeS2).

Diagrama 5.1 - Sistema Cu-Fe-S-O-OH (parcial) a 25°C e 1 atm de pressão total, 

sendo o enxofre total dissolvido igual a 10 '1m, destacando os campos de estabilidade 

da calcopirita e da covellita (marcados por pontos) em condições superficiais 

(Garreis, 1960). Notar que a covellita ocupa uma posição limitada por valores de pH 

entre 0 e 10 e Eh entre -0,43 e +0,18 e a calcopirita tem o campo de estabilidade 

definido por valores de pH entre 2,5 e 14 e Eh entre -0,68 e -0,18.
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A formação da covellita a partir da calcopirita é representada também no 

Diagrama 5.2 onde observa-se que, com o aumento das pressões parciais de 

oxigênio (P02) e enxofre (PS2) (condições resultantes do processo de oxidação), a 

associação calcopirita + pirita (CuFeS2 + FeS2) é desestabilizada, tornando-se 

estável a associação covellita + pirita (CuS + FeS2).

Diagrama 5.2 - Relações entre os campos de estabilidade dos principais óxidos e 

sulfetos de ferro e cobre a 25°C e 1 atmosfera de pressão total em função das 

condições das pressões parciais de 0 2 (P02) e de S2 (PS2) com destaque para os 

campos de estabilidade das associações de sulfetos observadas no Ribeirão da 

Prata (Garreis, 1960): calcopirita+pirita e covellita+pirita.

o

log PS2
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É interessante notar que, no caso do depósito do Ribeirão da Prata, não são 

observadas as associações intermediárias da transformação calcopirita -*  covellita 

representadas nos diagramas 5.1 e 5.2 que são: bornita + pirita (CusFeS4 + FeS2) e 

calcocita + pirita (CU2S + FeS2). Tal fato indica que as condições de pH (baixo), Eh 

(alto) e pressão parcial de oxigênio em elevação reinantes durante o processo de 

oxidação impediram a estabilidade dos campos das associações com bornita e 

calcocita.

A covellita constitui uma franja contínua de alteração nas bordas dos cristais 

de calcopirita (Figura 5.14), ocorrendo ainda como franjas ao redor de inclusões de 

quartzo (Figura 5.15) e pirita (Figura 5.16) no interior da calcopirita e, mais 

raramente, nas bordas de cristais de galena ou então no contato entre os cristais de 

calcopirita e esfalerita, sendo, em todos os casos, o produto de alteração da 

calcopirita.

Tais observações estão de acordo com as de Ramdohr (1960) e Craig & 

Vaughan (1981), segundo as quais, a covellita é um produto muito comum da 

desintegração de vários sulfetos de cobre (sendo originada mais comumente a partir 

da calcopirita), podendo ocorrer dentro da zona de oxidação como um mineral 

precursor do processo de decomposição das fases sulfetadas (que é o caso da 

covellita do depósito do Ribeirão da Prata) ou como mineral de minério da zona de 

cimentação.

F) Goethita: este mineral configura crostas que recobrem superfícies de 

fraturas do minério (Fotografias 5.8 e 5.9), sendo o produto da oxidação dos sulfetos 

portadores de ferro do minério, como a pirita e a calcopirita. Representa 0 produto da 

precipitação do ferro, mobilizado sob a forma de cátion bivalente nas soluções ácidas
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geradas na decomposição dos sulfetos (devido à geração de ácido sulfúrico no 

processo), quando ocorre a elevação do pH de tais soluções:

Fe+2(em solução com pH ácido)==aumento de pH e Eh => Fe+3(precipitado)

De acordo com Abelson (1959), a oxidação da pirita gera óxidos de ferro e 

ácido sulfúrico segundo a equação:

2 FeS2 (C) +19 H2O (i) —> Fe2C>3 (c) + 4 SO4 2(aq) + 38 H (3q) + 30e

G) Malaquita: configura crostas em fraturas que cortam minério rico em 

calcopirita, associando-se à goethita (Fotografias 5 .8 , 5.10 e 5.11). No Diagrama 5.3, 

fica claro que, com 0 aumento das pressões parciais de C02 (PC02) e de O2 (PO2) 

(gases trazidos pelas águas meteóricas ao percolar 0 minério na zona de oxidação) e 

com a diminuição da pressão parcial de S2 (PS2), as fases sulfetadas, representadas 

no Diagrama 5.3 por covellita e calcocita, são desestabilizadas, dando lugar ou a 

óxidos de cobre (não observados no Ribeirão da Prata) ou aos carbonatos malaquita 

e azurita, a pressões de CO2 mais elevadas.

H) Azurita: é um carbonato mais raro que a malaquita e, a exemplo deste 

último, configura filmes delgados em fraturas que cortam o minério (Fotografia 5.10) 

ou preenche cavidades (box-works) no quartzo (Fotografia 5.11). A azurita, à 

semelhança da malaquita, é gerada pela oxidação dos sulfetos portadores de cobre 

de acordo com 0 mesmo processo discutido para a malaquita e representado no 

Diagrama 5.3.

A estabilidade relativa da azurita em relação à malaquita é discutida por 

Smith (1963). Este autor estabelece que, sob condições superficiais de alta PO2 e 

PCO2 da ordem de 10'3,5 atm, a malaquita é estável em relação à azurita, podendo 

esta última existir de forma estável somente pelo aumento da PC02 ou pela
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diminuição da atividade da água. Por estes motivos, a malaquita é o carbonato de 

cobre estável em climas úmidos (que é o caso da região em que está localizado o 

depósito do Ribeirão da Prata), sendo gerada a partir da transformação da azurita 

(instável em ambientes com alta atividade de água).

Diagrama 5.3 - Relações entre os campos de estabilidade dos principais minerais de 

cobre gerados na zona de oxidação de depósitos sulfetados, em função das 

pressões parciais de O2, CO2 e S2 na presença de água pura a 25°C e 1 atmosfera 

de pressão total. A sucessão observada para os principais minerais da zona de 

oxidação do Ribeirão da Prata (covellita - CuS, azurita - Cu3(C03)2(OH)2 e malaquita- 

Cu2C03(0H)2) envolve, portanto, queda da pressão parcial de S2 (PS2), 

acompanhada de elevação das pressões parciais de 0 2 (PO2) e CO2 (PC02).

CL
O
o
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I) Barita: é branca, de aspecto leitoso, estando comumente associada aos 

sulfetos nas rochas mais intensamente substituídas, sendo localmente bastante 

abundante no depósito do Ribeirão da Prata (final da galeria B). Configura massas 

compactas em agregados de cristais centimétricos de hábito tabular a prismático 

(Fotografia 5.7) orientados aleatoriamente. Aparece ainda, envolvendo fragmentos 

de rocha não alterada hidrotermalmente ou configurando placas isoladas no minério.

Ao microscópio, sob luz polarizada, são observadas estrias oblíquas ao 

alongamento dos cristais impregnadas por goethita.

Dispersas na barita ocorrem com freqüência pequenas inclusões irregulares 

de esfalerita, calcopirita e galena, caracterizando este sulfato como tardio na 

sucessão dos minerais de minério do Ribeirão da Prata.

J) Piromorfita: este fosfato não é muito freqüente no depósito do Ribeirão da 

Prata tendo sido observadas, entretanto, crostas de cristais com as formas típicas 

em barril, de coloração verde-amarelada e dimensões entre 0,1 mm e 0,2 mm na 

galeria B.

A piromorfita é, de acordo com Dana & Hurlbut (1978), um mineral 

supérgeno, encontrado nas porções oxidadas de depósitos de chumbo. A relativa 

escassez de fósforo e cloro (elementos existentes apenas em pequenas 

concentrações nas rochas envolvidas pela Zona de Falha do Perimbó) explicaria a 

raridade da piromorfita na zona de oxidação do depósito do Ribeirão da Prata.

K) Cerussita: também produzida pela alteração da galena, a cerussita ocorre 

associada à malaquita e à azurita preenchendo fraturas no minério. Configura cristais 

de hábito tabular, algumas vezes geminados, configurando grupos reticulados nos
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quais os cristais se cruzam. As dimensões dos cristais de cerussita situam-se entre 

0,2 mm e 0,3 mm.

5.4 - Sucessão das Fases Minerais

A sucessão dos minerais constituintes do minério do Ribeirão da Prata, 

estabelecida através do estudo de 30 lâminas delgadas e 15 seções polidas 

encontra-se representada do seguinte modo:

A)Quadro 5.1 -- sucessão dos minerais da ganga.

B)Quadro 5.2 -- sucessão dos minerais de minério.

C)Quadro 5.3--integração das sucessões dos minerais da ganga e do 

minério.

A sucessão dos minerais observados no minério do Ribeirão da Prata permite 

agrupar os mesmos em três fases, caracterizadas pelos seguintes conjuntos de 

minerais:

MINERAL 
CONSTITUINTE DA 

GANGA

FASE RELIQUIAR 
( ARCÓSIOS, GNAISSES 

E GRANITOS )

FASE DE 
MINERALIZAÇÃO

FASE DE ALTERAÇAO

QUARTZO Q1

FELDSPATO

SERICITA S1 -------------

QUARTZO Q2

SERICITA S2

CLORITA

QUARTZO Q3

QUARTZO Q4 —

GOETHITA

Quadro 5.1 - Sucessão das fases minerais constituintes da ganga do minério do 

Ribeirão da Prata.
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A) Os minerais reliquiares, basicamente o quartzo Q1 , o feldspato e a sericita 

S1 , localmente preservados como resíduos de arcósio, gnaisse ou granito em meio 

ao minério. Representam porções não substituídas das rochas supracitadas, 

poupadas pelo processo de silicificação/mineralização.

B) Os minerais gerados durante a fase de mineralização. Compreendem o 

quartzo das gerações Q2 , Q3 e Q4, a sericita S2 , a clorita, a pirita das gerações P2 e 

P3, a calcopirita das gerações C2 e C4, a esfalerita, a galena e a barita.

MINERAIS CONSTITUINTES 

DO MINÉRIO

FASE DE MINERALIZAÇÃO FASE DE ALTERAÇÃO 

(OXIDAÇÃO)

PIRITA P2 -------------

CALCOPIRITA C2 -----------

ESFALERITA

GALENA

BARITA --------

PIRITA P3

CALCOPIRITA C4 -

COVELLITA --------

GOETHITA

AZURITA ----------

MALAQUITA ------------

PIROMORFITA

CERUSSITA ------

Quadro 5.2 - Sucessão dos minerais de minério no depósito do Ribeirão da Prata.

O quartzo da geração Q2 (volumetricamente a fase mais expressiva de quartzo 

do minério), a clorita e a sericita encontram-se intimamente associados à fase 

principal de cristalização das fases sulfetadas (Quadros 5.2 e 5.3), as quais foram
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formadas na seguinte ordem: a pirita P2, a calcopirita C2, a esfalerita e a galena. 

Tardiamente, nesta fase principal de mineralização, ocorreu a cristalização da barita.

MINERAL FASE RELIQUIAR 
(ARCÓSIOS, GNAISSES E 

GRANITOS)

FASE DE 

MINERALIZAÇÃO

FASE DE 

ALTERAÇÃO

QUARTZO Q1

FELDSPATO
SERICITA S1

QUARTZO Q2
SERICITA S2

CLORITA
PIRITA P2

CALCOPIRITA C2

ESFALERITA

GALENA
BARITA —

QUARTZO Q3 —

PIRITA P3 —

QUARTZO Q4 —

CALCOPIRITA C4 —

COVELLITA

GOETHITA
AZURITA

MALAQUITA
PIROMORFITA

CERUSSITA

Quadro 5.3 - Sucessão dos minerais no minério do depósito do Ribeirão da Prata.

A silicificação responsável pela geração do quartzo Q3 e Q4 não apresenta 

cristalização expressiva de sulfetos associada, sendo que o quartzo Q3, constituinte 

das vênulas que cortam ocasionalmente o minério, raramente associa-se a sulfetos,
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restringindo-se estes à pirita denominada de pirita P3. A mesma observação é válida 

para o quartzo Q4, que preenche os vugs (volumetricamente pouco expressivos, 

sendo rara sua ocorrência no minério), o qual apresenta associada a calcopirita C4 .

C) Os minerais formados durante a fase de alteração, a partir da exposição dos 

sulfetos a condições de Eh em elevação (gradativamente mais oxidantes), 

compreendem a covellita, a azurita e a malaquita (minerais gerados a partir da 

calcopirita), a cerussita e a piromorfita (minerais gerados a partir da galena) e a 

goethita (mineral mais comum da zona de oxidação gerado a partir da destruição da 

pirita e da calcopirita).

5.5 - Conclusões

O estudo petrográfico do minério do Ribeirão da Prata permite estabelecer a 

relação do processo mineralizador com uma importante substituição das litologias 

pré-existentes (arcósios, granitos e gnaisses), a qual se manifesta através de intensa 

silicificação e é acompanhada de sericitização. Tais processos de substituição são 

traduzidos mineralogicamente na cristalização do quartzo das gerações Q2 , Q3 e Q4 

e da sericita S2.

Os processos de substituição (silicificação e sericitização) destruíram as 

características texturais e estruturais das rochas pré-existentes, alterando 

significativamente a composição mineralógica original.

Os sulfetos identificados no minério do Ribeirão da Prata são a galena, a 

calcopirita, a esfalerita, a pirita e a covellita e estes associam-se principalmente à 

fase de silicificação responsável pela geração do quartzo Q2 e à sericita S2, sendo 

volumetricamente inexpressiva a associação de sulfetos às gerações de quartzo Q3
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(pirita P3) e Q4 (calcopirita C4). É importante destacar ainda a inexistência de 

sulfossais no minério do Ribeirão da Prata, fato que tem relevância econômica, por 

serem estes minerais freqüentemente os portadores de prata nas associações de 

minério de chumbo, zinco, cobre e prata (Craig & Vaughan, 1981). Por este motivo, 

os teores de prata do minério do depósito são geralmente baixos (<180 ppm de 

prata), conforme será discutido no Capítulo VI.

A sucessão estabelecida para a paragênese sulfetada é a seguinte:

Pirita P2 -» Calcopirita C2 Esfalerita Galena Pirita P3 -» Calcopirita C4 

Os minerais gerados a partir da oxidação dos sulfetos são, em ordem de 

abundância no minério, goethita, covellita, malaquita, azurita, aparecendo como 

constituintes mais raros, a cerussita e a piromorfita.
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CAPÍTULO VI 

GEOQUÍMICA 

6.1 - Aspectos Gerais

As informações a respeito da composição química do minério e das encaixantes 

do depósito do Ribeirão da Prata foram obtidas através de 5 técnicas analíticas 

diferentes, a saber:

a) Fluorescência de raios X (espectrômetro de raios X com potencial de 100 

kV): utilizada na análise de 27 amostras de rochas encaixantes e de rochas 

mineralizadas (em diferentes proporções). Foram analisados os 13 óxidos de 

elementos maiores (Si02, Al20 3, Fe20 3, FeO, CaO, MgO, Na20, K20, Ti02, MnO, 

P20 5, Cr203 e NiO) e 18 elementos traço (F, Cl, S, Ba, Cu, Pb, Zn, Fe, Th, Ta, Nb, 

Cs, U, Rb, Hf, Sr, Y e Zr). O limite de detecção para Y é de 3 ppm, para Rb, Sr, Cs, 

Zr, Nb, Sr, Ta e Th é de 5 ppm, para Hf é de 8 ppm e para Ba e IJ é de 10 ppm.

b) Plasma ICP através de instrumento marca Thermo Jarrell modelo ICAP-61: 

utilizada na análise de 30 amostras de rochas mineralizadas em diversos graus, 

para determinação, com a técnica de varredura, de 31 elementos (Ag, Al, As, Ba, 

Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ti, 

V, W, Y, Zn e Zr). O limite de detecção para Ag, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Mb, Mn, Ni, Sr, 

Zn, Y, Sc e Li é de 1 ppm, para As, B, La, Sb, V, Pb e Co é de 3 ppm, para W, Sn e 

Bi é de 10 ppm e para Al, Ca, Fe, Mg, P, K e Ti é de 0,01%.

c) Espectrografia óptica de emissão: utilizada na análise de 30 amostras de
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rochas mineralizadas em diversos graus, para determinação de 5 elementos (Ga, 

Ge, In, Yb e Zr).

d) Espectrometria de massa de diluição isotópica: determinação de espectro de 

Terras Raras em 4 amostras representativas das litologias encaixantes (gnaisses, 

granitos e riolitos) e da rocha mineralizada. Os limites de sensibilidade em ppm para 

os ETR são os seguintes: Ce (1), Y (5), La (0,5), Yb (0,05), Eu (0,05), Sm (0,1), Gd 

(0,2), Dy (0,1), Pr (0,5) e Nd (0,5).

e) Microssonda eletrônica: utilizada em análises pontuais

quantitativas (espectrômetros WDS) para elementos maiores (Cu, Fe, Pb, S e Zn) e 

traço (Ag, As, Au, Bi e Sb) nos minerais sulfetados do minério do Ribeirão da Prata. 

Para tais análises foi utilizada uma microssonda eletrônica CAMECA SX50 

pertencente ao Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica (CPGq) do Instituto 

de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

As análises químicas de rochas (por fluorescência de raios X, plasma ICP, 

espectrografia óptica de emissão e determinações de elementos de terras raras) 

foram realizadas na GEOLAB (Divisão de Laboratórios da GEOSOL).

6.2 - Caracterização Litogeoquímica do Minério do Ribeirão da Prata

As análises químicas das rochas encaixantes do Ribeirão da Prata e de riolito 

intrusivo em gnaisses da Faixa Ribeirão da Prata são mostrados no Quadro 6.1.

O gnaisse analisado (amostra RPC1) representa as litologias do Complexo 

Tabuleiro que, juntamente com os granitos (amostra RP05) delimitam, a sul, o corpo 

mineralizado do Ribeirão da Prata. Os granitos, gerados pela fusão parcial dos 

gnaisses, possuem caráter peraluminoso [ (Al20 3 = 10,9%) > (Na20  + K20  + CaO =
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7,52%) ], sendo o excesso de alumina expresso mineralogicamente pela sericita.

RPOI(Gnaisse) RP03(Arcósio) RP05(Granito) RP06(Riolito)
Si02 (%) 65,2 72,9 76,7 75,3
ai2o3(%) 14,2 13,1 10,9 13,8
Fe20 3 (%) 2,8 . 5,6 1,7 1,1
FeO (%) 3,7 0,43 2,1 0,30
CaO (%) 4,0 0,17 0,92 0,22
MgO (%) 1,1 0,51 0,15 0,12
Ti02 (%) 1, 0 0,76 0,06 <0,05
P20 5 (%) 0,34 0,17 <0,05 <0,05
Na20 (%) 3,2 0,49 2,5 4,0
k2o (%) 2,9 3,2 4,1 4,0
MnO (%) 0,12 0,01 0,07 0,03
Cr20 3 (%) 0,003 0,010 0,008 <0,003
NiO (%) <0,003 0,004 <0,003 <0,003
F (%) 0,054 0,062 0,005 0,017
Cl (%) 0,012 <0,002 <0,002 <0,002
P.F. (%) 0,64 2,44 0,48 1,00
SOMA TOTAL(%) 99,27 99,86 99,70 99,89
0=F (%) 0,02 0,03 <0,01 <0,01
SOMA FINAL(%) 99,25 99,83 99,70 99,89
Fe (%) 4,83 4,25 2,82 1,00
S(%) 0,051 0,008 0,035 0,011
Quadro 6.1 - Resultados analíticos das rochas encaixantes do Ribeirão da Prata.

Os arcósios (amostra RP03) representam as litologias do Grupo Itajaí que 

delimitam o depósito a norte e são caracterizados por altos teores de Fe20 3 (5,6%) 

expressos na mineralogia sob a forma de goethita (o que confere a estas rochas sua 

típica coloração arroxeada) e por teores de álcalis da ordem de 3,7% com nítido 

predomínio do K20  (3,2%) sobre o Na20  (0,49%). Tal composição, associada ao 

baixo teor de CaO (0,17%), reflete-se na mineralogia dos feldspatos (predominância 

do microclínio/escassez de plagioclásios) e na abundância de sericita nestas 

rochas.

Os riolitos, intrusivos nos gnaisses da Faixa Ribeirão da Prata (amostra RP06), 

possuem caráter alcalino, sendo a somatória dos teores de K20  e Na20  destas 

rochas igual a 8%.

O minério, cujas análises químicas estão listadas no Anexo 1, caracteriza-se
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por apresentar teores de silica superiores a 70% (teor médio de 76% de Si02), 

expressa sob a forma de importante silicificação, responsável pela geração do 

quartzo das fases Q2, Q3 e Q4. Os teores de Si02 variam entre 28,3% (amostra 

RP28, muito rica em sulfetos, com soma dos teores de Pb+Zn+Cu de 40,60%) e 

93,3% (amostra RP26, minério pobre-Pb+Zn+Cu=0,17%-extremamente silicificado).

Os teores de K20  variam de 0,14% (amostra RP34: minério muito rico em 

barita-Ba=27,60%) até 3,20% (amostra RP04: minério rico em barita-Ba=11,60% e 

galena-Pb=2,70%), sendo o teor médio de K20  do minério de 1,14%. O potássio 

expressa-se mineralogicamente sob a forma da sericitização geradora da sericita S2 

(processo de substituição associado à fase principal de silicificação, geradora do 

quartzo Q2) e, em menor escala entra na composição de feldspatos reliquiares.

A alumina que, no minério, entra principalmente na composição da sericita e, 

secundariamente, na de feldspatos reliquiares, apresenta teores que variam de 

0,91% (amostra RP28) a 11,3% (amostra de minério RP24, gerado pela substituição 

parcial de granito e muito rico em galena-Pb=3,90%), situando-se o teor médio em 

4,77% de Al20 3.

Os teores de Fe20 3 variam de 0,17% (amostra RP34-minério muito rico em 

barita com Ba=27,6%) a 9,2% (amostra RP27-minério rico em galena (Pb=4,3%), 

com calcopirita e barita associados), estando o teor médio em 2,45% de Fe20 3. 

Estes teores refletem a presença mais ou menos importante de goethita, formada 

pela alteração da pirita e da calcopirita.

Os teores de FeO variam de 0,42% (amostras RP23, RP26 e RP30) a 

4,8% (amostra RP 28), com teor médio de 1,9% de FeO. Os teores de MgO variam 

desde valores abaixo do limite de detecção (<0,10% nas amostras RP22, RP26,
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RP27, RP28, RP29, RP30 e RP34) até 1,1% na amostra RP24, estando o teor 

médio em 0,3% de MgO. O MgO e parte do FeO são expressos mineralogicamente 

sob a forma de clorita, a qual ocorre associada ao quartzo Q2 e à sericita S2.

Os teores de CaO(<0,05%), P20 5(<0,05%), Ni0(<0,003%) e Cl(<0,002%) estão 

abaixo do limite de detecção em praticamente todas as amostras de minério.

Os elementos de minério chumbo, zinco, cobre, prata e bário apresentam a 

seguinte variação de teores e teor médio:

Pb - Menor teor: 0,08% (amostra RP20 - minério pobre gerado pela substituição 

de granito); maior teor: 12,9% (amostra RP12 - minério rico / rocha original não 

identificável); teor médio: 4,0% (média de 21 amostras).

Zn - Menor teor: 0,005% (amostra RP34 - minério rico em barita, desprovido de 

sulfetos); maior teor: 29,5% (amostra RP28 - minério rico em esfalerita, galena e 

calcopirita, desprovido de barita); teor médio: 1,5% (média de 27 amostras).

Cu - Menor teor: 0,05% (amostra RP18 - minério com esfalerita, gerado pela 

substituição de granito); maior teor: 3,8% (amostra RP22 - minério rico em barita, 

galena e calcopirita, desprovido de esfalerita); teor médio: 0,6% (média de 24 

amostras).

Ag - Menor teor: 5,0 ppm (amostra RP25 - minério pobre (Pb+Zn+Cu=0,2%), 

extremamente silicificado - SiC>2=83,6%); maior teor: 786 ppm (amostra RP15 - 

minério oxidado); teor médio: 115 ppm (média de 30 amostras).

Ba - Menor teor: 0,012% (amostra RP28 - minério rico em esfalerita, galena 

e calcopirita, desprovido de barita); maior teor: 27,6% (amostra RP34 minério rico 

em barita, desprovido de sulfetos); teor médio: 3,5% (média de 20 amostras).

6.3 - Balanço de Massa para o Processo Mineralizador
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Utilizando-se a técnica proposta por Babcock (1973), é possível calcular 

modelos quantitativos das transferências químicas, ou seja, um balanço de perdas e 

ganhos, que ocorreram durante as diversas etapas do processo mineralizador se os 

valores de densidade das rochas analisadas quimicamente forem conhecidos. 

Entretanto, uma solução única para a magnitude e o sinal da transferência química 

pode ser obtida apenas se for possível estabelecer a mudança de volume ou a 

variação em termos absolutos do teor de qualquer constituinte químico.

As premissas para a utilização desta técnica são, portanto:

a) O conhecimento da densidade das rochas envolvidas no processo de 

alteração hidrotermal. No caso das amostras do depósito do Ribeirão da Prata, a 

determinação das densidades foi feita utilizando o princípio da balança de 

Arquimedes.

b) A obtenção de amostras não afetadas pelo processo mineralizador. Essas 

rochas serão o padrão de referência em relação aos quais serão estimados as 

perdas e ganhos químicos. No depósito do Ribeirão da Prata, tais rochas são 

representadas pelos arcósios do Grupo Itajaí e pelos gnaisses e granitos da Faixa 

Ribeirão da Prata.

c) A disponibilidade de análises químicas e das densidades das amostras de 

rochas envolvidas nos diferentes estágios do processo mineralizador, conforme 

mostrado no Quadro 6.2. Para o cálculo do balanço de massa do processo gerador 

do depósito do Ribeirão da Prata admitiu-se como imóvel, para fins de simulação de 

perdas e ganhos de elementos maiores e menores, a alumina (AI2O3) conforme o 

que é geralmente aceito (Brimhall, 1979; Klemd et ai, 1989; Bornhorst & Rasilainen, 

1993).
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d) A disponibilidade de análises químicas das rochas não afetadas pelo 

processo mineralizador. Esta condição é satisfeita pelas análises químicas de 

arcósios, gnaisses e granitos.

Uma vez que as condições descritas acima estejam satisfeitas, utiliza-se a 

equação de composição-volume nos cálculos subseqüentes que, 

fundamentalmente, é a mesma relação de composição-volume derivada por 

Gresens (1967), exceto pelo fato de se utilizar uma notação um pouco diferente.

Desta forma, o processo de transferência química num sistema rochoso pode 

ser representado pela seguinte equação de massa-ação:

aA ± X -> bB

onde: a=gramas de rocha A, não alterada; X=gramas de material adicionado (+) ou 

removido (-), e b=gramas da rocha B, resultante da transformação química (rocha 

produto).

Para fins de cálculo de balanço de massa, a rocha não alterada e as rochas- 

produto podem ser consideradas como duas “fases" separadas, cada uma com ”n” 

componentes de tal modo que:

A = X“ i + X°2 + ....................+ X“n

B = XP1 + XP2 + .................... + XPn

A magnitude da transferência química de qualquer um dos componentes deste 

sistema pode ser, então , expressa como segue:

A Xn = b ( Xpn) - a ( Xan) 

onde: Xan = fração de peso do componente químico ”n” na rocha A, não 

mineralizada (rocha original).
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Xpn = fração de peso do componente químico ”n” na rocha B, mineralizada. 

Substituindo os termos por mudança de volume e densidade, tem-se:

AXn = a [ ( Kv . X Pn . ( PP / p“ ) ) - X“n ] 

onde:

AX„ = transferência química (em gramas) do componente “n” entre as fases A e B.

Kv= razão entre os volumes final e inicial da massa rochosa.

pa = densidade da rocha não alterada e pp = densidade da rocha-produto.

X“n = fração de peso da substância “n” na rocha A não substituída (rocha original). 

Xpn = fração de peso da substância “n” na rocha B substituída.

As amostras de rochas consideradas como preservadas do processo 

mineralizador e representativas das diversas litologias encontradas no ambiente 

mineralizado são as seguintes: RP 01 (gnaisse), RP 03 (arcósio) e RP 05 (granito). 

Suas composições químicas e densidades constam no Quadro 6.2.

Considerando-se a alumina imóvel durante o processo da gênese do minério 

(Babcock, 1973), ou seja, fazendo Xn= 0 para AI2O3, foram calculados os valores do 

fator volume (Kv) para transformações a partir dos três tipos de rochas não afetadas 

por esse processo, e para duas amostras de minério com diferentes graus de 

mineralização. A amostra RP02 representa um arcósio bastante silicificado (87,0% 

de SÍO2) e com grau de mineralização intermediário (Pb=1,0% e Ba=0,02%). A 

amostra RP04 representa minério rico (Pb=2,7% e Ba=11,6%), substituído com tal 

intensidade que não permite o reconhecimento da rocha original e que, no balanço 

químico a ser feito, será considerado como produto final do processo mineralizador. 

As análises químicas dessas rochas são mostradas no Quadro 6.2, enquanto os 

resultados do balanço de perdas e ganhos, que ocorreram durante as
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diversas etapas do processo mineralizador, estão listados no Quadro 6.3 e 

representados graficamente nas Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

ELEMENTO RP 01 - 
GNAISSE

RP 02 - MIN. 
EST. 2

RP 03- 
ARCÓSIO

RP 04 - MIN. 
EST. 3

RP 05- 
GRANITO

Si02 (%) 65,2 87,0 72,9 69,5 76,7
Al20 3 (%) 14,2 6,5 13,1 1,9 10,9
Fe20 3 (%) 2,8 0,75 5,6 0,75 1,7
FeO (%) 3,7 0,28 0,43 0,28 2,1
MgO (%) 1,1 0,17 0,51 0,10 0,15
Ti02 (%) 1,0 0,13 0,76 0,07 0,06
Na20 (%) 3,2 0,40 0,49 0,02 2,5
K20 (%) 2,9 1,9 3,2 0,41 4,1

_F . . . (%) 0,054 0,067 0,062 0,019 0,005
S (%) 0,051 0,27 0,008 2,8 0,035
Pb (%) n.d. 1,0 n.d. 2,7 n.d.
Rb (ppm) 51 106 110 25 103
Sr (ppm) 417 18 49 2420 169
Ba (ppm) 1656 257 719 116000 1086
Nb (ppm) 24 8 16 7 7
Y (ppm) 57 44 33 49 4
?r (ppm) 401 80 356 71 150
Densidade
(g/cm3)

2,752 2,655 2,649 3,003 2,630

Quadro 6.2 - Composições químicas e densidades das rochas utilizadas para o 

cálculo do balanço de massa, a ser feito segundo a técnica de Babcock (1973).

O minério do estágio 2 (Min. Est.2) corresponde a uma rocha muito 

transformada pelo processo mineralizador porém fracamente mineralizada, 

enquanto que o minério do estágio 3 (Min. Est. 3) representa rochas muito 

transformadas e intensamente mineralizadas. O estágio 1 é representado pelas 

rochas não mineralizadas e não transformadas pelo processo mineralizador, ou 

seja, gnaisses, arcósios e granitos.
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As Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 mostram, graficamente, os resultados dos 

estudos de balanço de massa do processo mineralizador, que será discutido a 

seguir.

Os resultados do balanço de massa, mostrados no Quadro 6.3, revelam que os 

valores do fator volume (Kv) obtidos implicam em aumentos de volume entre 126% e 

585%, considerando como rocha original os gnaisses, entre 101% e 508%, 

considerando os arcósios e entre 66% e 402%, considerando os granitos como 

rochas originais. Estes valores não permitem que se opte conclusivamente por 

nenhuma das três litologias como tendo papel mais destacado que as outras no

processo gerador do minério.

Elemento Em relação ao gnaisse 
RP 01

Em relação ao arcósio 
RP 03

Em relação ao granito RP 
05

Min. Est.2 Min. Est.3 Min. Est.2 Min. Est.3 Min. Est.2 Min. Est.3
Si02 +124,54 +454,34 +102,44 +406,28 +69,10 +321,66
ai2o3 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01
Fe20 3 -1,16 +2,81 -4,09 -0,43 -0,44 +2,60
FeO -3,09 -1,61 +0,13 +1,50 -1,63 -0,49
MgO -0,73 -0,35 -0,17 +0,18 +0,13 +0,42
Ti02 -0,72 -0,48 -0,50 -0,28 +0,16 +0,06
Na20 -2,33 -3,05 +0,32 -0.35 -1,83 -2,38
K20 +1,24 +0,16 +0,63 -0,37 -0,92 -1,75
F +0,09 +0,09 +0,07 +0,07 +0,11 +0,10
S +0,54 +20,88 +0,54 +19,30 +0,42 +16,01
Ba -109,55 +86549 -20,10 +79907 -65,52 +66380
Nb -0,65 +2,83 +0,01 +3,23 +0,64 +0,57
Rb +18,02 +13,59 +10,36 +6,24 +7,46 +4,03
Sr -37,77 +1767,35 -1,27 +1663,62 -13,88 +1370,20
Y +3,89 +30,93 +5,57 +30,48 +6,97 +27,68
Zr -22,65 +12,97 -19,48 +13,35 -1,59 +25,70
Mudança de 
volume

+126% +585% +101% +508% +66% +402%

Kv 2,26 6,85 2,01 6,08 1,66 5,02

Quadro 6.3 - Resultados do balanço de perdas e ganhos ocorridos durante o 

desenvolvimento do processo mineralizador, representados graficamente nas 

Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.
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Tal observação está em concordância com as observações de campo e 

análises petrográficas, segundo as quais tanto os arcósios quanto as rochas 

granito-gnáissicas foram envolvidas no processo mineralizante.

6.4 - Conclusões derivadas do Cálculo do Balanço de Massa

O balanço de massa mostra que a silicificação das rochas pré-existentes 

(Figuras 6.1, 6.3 e 6.5) foi uma característica importante no processo gerador do 

minério. Tal silicificação vem acompanhada de:

a) Lixiviação de álcalis dos gnaisses (Figura 6.1), arcósios (Figura 6.3) e 

granitos (Figura 6.5). A lixiviação de Na20  é traduzida mineralogicamente pela 

destruição dos plagioclásios de gnaisses (Figura 6.1) e granitos (Figura 6.5), não 

sendo importante nos arcósios (rochas originalmente pobres em Na20  - Figura 6.3). 

A sericitização do microclínio de gnaisses, arcósios e granitos justifica a leve perda 

de K20  do minério do estágio 3 em relação às rochas originais, compensada pela 

geração da sericita S2 durante o processo mineralizador. É interessante ressaltar 

que a lixiviação de sódio é sempre mais acentuada que a de potássio, devido ao 

fato daquele elemento não ser incorporado à sericita que é praticamente o único 

mineral gerado durante o processo mineralizador portador de álcalis.

b) Entrada de enxofre no sistema (Figuras 6.1, 6.3 e 6.5), mineralizando 

gnaisses, arcósios e granitos e proporcionando a cristalização dos sulfetos e da 

barita.

c) Empobrecimento em bário e estrôncio no minério do estágio 2 (Figuras 6.2,

6.4 e 6.6) e notável enriquecimento no minério do estágio 3 (intensamente 

mineralizado). A deficiência de Ba e Sr no minério do estágio 2 representa, portanto,
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B C

Figura 6.1 - Ganhos e perdas químicas que ocorrem durante o processo

mineralizador a partir de:-(A) um gnaisse inalterado tipo RP01; (B) um minério de

baixo teor e (C) um minério de alto teor, considerando o alumínio imóvel.
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B c

Figura 6.2 - Ganhos e perdas químicas que ocorrem durante o processo

mineralizador a partir de:-(A) um gnaisse inalterado tipo RP01; (B) um minério de

baixo teor e (C) um minério de alto teor, considerando o alumínio imóvel.
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B C

Figura 6.3 - Ganhos e perdas químicas que ocorrem durante o processo

mineralizador a partir de:-(A) um arcósio inalterado tipo RP03; (B) um minério de

baixo teor e (C) um minério de alto teor, considerando o alumínio imóvel.
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B C

Figura 6.4- Ganhos e perdas químicas que ocorrem durante o processo 

mineralizador a partir de:-(A) um arcósio inalterado tipo RP03; (B) um minério de 

baixo teor e (C) um minério de alto teor, considerando o alumínio imóvel.
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B C

Figura 6.5 - Ganhos e perdas químicas que ocorrem durante o processo

mineralizador a partir de:-(A) um granito inalterado tipo RP05; (B) um minério de

baixo teor e (C) um minério de alto teor, considerando o alumínio imóvel.
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B C

Figura 6.6 - Ganhos e perdas químicas que ocorrem durante o processo

mineralizador a partir de:-(A) um granito inalterado tipo RP05; (B) um minério de

baixo teor e (C) um minério de alto teor, considerando o alumínio imóvel.
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porções do corpo mineralizado em que ocorreu a remoção destes elementos, 

havendo deposição dos mesmos no minério do estágio 3. Notar que o estrôncio 

acompanha o bário durante todo o desenvolvimento do processo mineralizador.

d) Discreto aumento nos teores de flúor (Figuras 6.1, 6.3 e 6.5) em todos os 

casos, não importando qual tenha sido a amostra original. Isto pode ser um 

indicativo de que os fluidos mineralizantes tivessem este elemento na sua 

composição.

e) Entrada dos metais no sistema (Quadro 6.1), o que é atestado por teores 

de chumbo da ordem de 1,0% para o minério do estágio 2 (Min.Est 2) e de 2,7% 

para o minério do estágio 3 (Min.Est. 3).

f) Queda nos teores de FeO, MgO e TÍO2 em relação aos gnaisses (Figura

6.1) e de FeO e TÍO2 em relação aos granitos (Figura 6.5), em decorrência da 

destruição dos minerais máficos das rochas originais. O FeO é enriquecido nos 

minérios em relação ao arcósio (Figura 6.3) devido à escassez de Fe2+ (0,43% de 

FeO) nestas rochas, se comparadas aos gnaisses (3,7% de FeO) e granitos (2,1% 

de FeO). Já o teor de Fe203 dos minérios aumenta em relação aos gnaisses (Figura

6.1) e aos granitos (Figura 6.5), que são rochas com conteúdo relativamente baixo 

de Fe3+ e diminui em comparação com os arcósios (Figura 6.3), relativamente mais 

ricos em Fe2Ü3. O discreto aumento no teor de MgO das amostras de minério em 

relação aos arcósios (Figura 6.3) e granitos (Figura 6.5) traduz-se na cristalização 

da clorita magnesiana associada ao quartzo Q2 e à sericita S2.

g) O rubídio apresenta enriquecimento nos minérios dos estágios 2 e 3 

(Figuras 6.2, 6.4 e 6.6) em relação às rochas originais devido à sua concentração, 

em associação com o potássio, na sericita gerada pelo processo de sericitização
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S2, o que está de acordo com as observações de Alderton et al. (1980) para a 

mobilidade de elementos traço durante a alteração hidrotermal associada a intrusões 

graníticas de Cornwall (sudoeste da Inglaterra).

h) O zircônio e o ítrio apresentam-se enriquecidos nos minérios dos estágios 

de minério 2 e 3 (Figuras 6.2, 6.4 e 6.6), devido ao fato de serem potencialmente 

mobilizados por fluidos ricos em flúor (Alderton et al., 1980), o que, aparentemente, é 

o caso dos fluidos mineralizadores do Ribeirão da Prata.

i) O nióbio não apresenta variação significativa nos minérios dos estágios 2 e 

3 com relação às três litologias consideradas como rochas originais do processo 

mineralizador (Figuras 6.2, 6.4 e 6.6).

Do que foi exposto acima pode se concluir que o processo mineralizador 

responsável pela geração do depósito mineral do Ribeirão da Prata foi caracterizado 

por intensa silicificação associada a sericitização de intensidade variável (atestada 

pela existência esporádica de resquícios de feldspato nas amostras de minério) e 

introdução concomitante da assembléia de metais e de enxofre (constituintes dos 

sulfetos) e de bário/enxofre (constituintes da barita), através de fluidos possivelmente 

portadores de flúor.

6.5 - Geoquímica de Elementos Terras Raras

Foram realizadas 4 análises de elementos Terras Raras de rochas do Ribeirão 

da Prata, a saber:

Amostra RP01 - gnaisse (Figura 6.7): estas rochas, derivadas de granulitos,

apresentam como característica um padrão de elementos Terras Raras (ETR.) onde

se observa um empobrecimento de ETR pesados em relação aos leves (Figura 6.7),
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sendo o valor da razão Lan/Lun = 19,904, uma anomalia negativa de európio pouco 

pronunciada (Eun/Eu*=0,639) e são, do conjunto de rochas analisadas, as mais ricas 

em ETR (ZETR= 455 ppm). De acordo com Collerson & Fryer (1978), este 

empobrecimento de ETR pesados é o resultado da partição e remoção deste 

conjunto de elementos pelos fluidos ricos em C02 atuantes sobre rochas na fácies 

granulito de metamorfismo o que resulta portanto, no padrão de ETR “herdado" pelos 

gnaisses de derivação granulítica do Ribeirão da Prata (Figura 6.7).

Amostra RP04 - minério com alto teor (Figura 6.8): o minério do Ribeirão da 

Prata apresenta como característica marcante o baixo teor em ETR (IETR = 18 

ppm), reflexo da remoção dos ETR trivalentes durante a alteração hidrotermal e, em 

particular pela perda de európio associada à sericitização (Alderton et al., 1980). O 

padrão de ETR do minério é caracterizado por enriquecimento em ETR leves em 

relação aos ETR pesados (Figura 6.8), sendo o valor da razão Lan/Lun = 5,315 e por 

uma anomalia negativa de európio (Eun/Eu*=0,433), refletindo, possivelmente, a 

remoção deste elemento durante a sericitização responsável pela formação da 

sericita S2 (Alderton et al., op. cit.).

Amostra RP05 - granito (Figura 6.9): esta rocha apresenta um padrão de ETR 

interessante, caracterizado por uma anomalia positiva de európio (Eun/Eu*=2,172) e 

por um enriquecimento importante dos ETR leves em relação aos pesados (Lan/Lun= 

26,344), semelhante ao que é observado para os gnaisses, dos quais estes granitos 

derivam por anatexia. Weaver (1980), estudando terrenos arqueanos do sul da 

índia, observa que granulitos ricos em silica (Quartzo : Plagioclásio : Hiperstênio : 

Opacos = 30:60:5:5) geram, por fusão, rochas ricas em feldspato alcalino com 

anomalias positivas de európio e conteúdos em ETR menores, o que parece ser o
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Figura 6.7 - Padrão de Terras Raras do gnaisse (amostra RP 01) do Ribeirão da 

Prata com normalização em relação ao condrito (Evensen et al., 1978).

Figura 6.8 - Padrão de Terras Raras do minério de alto teor (amostra RP 04) do 

Ribeirão da Prata com normalização em relação ao condrito (Evensen et al., 1978).



92

caso destes granitos do Ribeirão da Prata, cujo SETR=101ppm (nos gnaisses este 

valor é bem maior, atingindo 455 ppm). Os granitos do Ribeirão da Prata são 

alasquitos ricos em microclínio e, secundariamente também em oligoclásio e, a 

concentração de európio nestes minerais (Figura 6.10) reflete-se na anomalia 

positiva de európio da rocha.
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Figura 6.9 - Padrão de Terras Raras do granito (amostra RP 05) do Ribeirão da Prata 

com normalização em relação ao condrito (Evensen et al., 1978).
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Figura 6.10 - Gráfico mostrando o enriquecimento de európio no feldspato potássico

e no plagioclásio (Alderton et al., 1980). Este comportamento do európio tem reflexo

na anomalia positiva deste elemento no granito do Ribeirão da Prata (amostra RP05).
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Adicionalmente, Bau (1991), estudando, através de simulações teóricas, a 

mobilidade dos ETR durante a interação fluido-rocha em processos hidrotermais e 

metamórficos, chega à conclusão que o fator controlador do fracionamento do 

európio dos demais ETR é a fugacidade de oxigênio do meio. Desta forma, sob 

condições suficientemente redutoras, o Eu+2 passa a ser a espécie estável deste 

elemento. Devido ao fato do európio, no estado divalente, apresentar comportamento 

compatível com feldspatos potássicos e plagioclásio (Figura 6.10), em contraste com 

os ETR trivalentes que são incompatíveis com tais minerais, resultam anomalias 

positivas deste elemento em rochas nas quais há um acúmulo destes feldspatos 

(Bau, 1991 e Rollinson, 1994).

Horn & Weber-Diefenbach (1987) citam, igualmente, anomalias positivas de 

európio para granitos anatéticos de caráter híbrido entre os tipos I e S de Pitcher 

(1984 in Horn & Weber-Diefenbach, 1987), ricos em feldspato potássico, no sul do 

Estado do Espírito Santo.

Amostra RP06 - riolito (Figura 6.11): estas rochas caracterizam-se por uma 

acentuada anomalia negativa de európio (Eun/Eu*=0,109) e por um empobrecimento 

pouco acentuado dos ETR pesados em relação aos leves (Lan/Lun= 3,729). O 

conteúdo total de ETR do riolito analisado está próximo ao do granito, sendo de 

112ppm.

A anomalia negativa de európio reflete o fracionamento e remoção deste 

elemento na fonte do magma riolítico. O padrão da distribuição de ETR do riolito 

RP06 é similar ao encontrado por Moro (1993) para os riolitos do Grupo Castro, no 

Paraná (Figura 6.11), associados a uma bacia sedimentar tardi-orogênica similar à 

de Itajaí.
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Figura 6.11 - Padrão de Terras Raras do riolito (amostra RP06) do Ribeirão da Prata 

comparado ao dos riolitos do Grupo Castro (—) (Moro, 1993), com normalização em 

relação ao condrito (Evensen et al., 1978).

6.6 - Geoquímica dos Minerais de Minério

A caracterização química dos minerais de minério foi realizada utilizando 

microssonda eletrônica modelo CAMEBAX SX 50 (CAMECA) do Laboratório de 

Microssonda Eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nas seguintes 

condições de operação : tensão de 15 kV e intensidade de corrente de 20 nA .

O estudo petrográfico prévio , bem como o mapeamento detalhado das seções 

polidas, foram fundamentais na seleção dos cristais de sulfetos a serem analisados 

quantitativamente, além deste procedimento tornar mais rápida a localização dos 

pontos a serem analisados pela microssonda eletrônica .



96

0  número de pontos analisados por grão de sulfeto variou de 1 a 15, 

dependendo das dimensões desses grãos.

O programa de análises escolhido incluiu 10 elementos, sendo que os padrões 

utilizados foram os seguintes: para prata-prata metálica (Ag), para arsênico- arseneto 

de gálio (AsGa), para ouro-ouro metálico (Au), para bismuto-bismuto metálico (Bi), 

para cobre-cobre metálico (Cu), para ferro-pirita (FeS2), para chumbo-galena (PbS), 

para enxofre e para zinco-esfalerita (ZnS) e para antimônio-antimonita (SbaSs). Havia 

intenção de analisar cádmio nas esfaleritas, porém o laboratório não dispunha de 

padrões para este elemento.

Os resultados obtidos com a microssonda eletrônica são listados nos quadros 

6.4 (calcopirita), 6.5 (esfalerita), 6.6 (galena) e 6.7 (pirita) e discutidos a seguir.

CALCOPIRITA - A composição química das calcopiritas revelou-se bastante 

homogênea, variando a fórmula química (calculada com base nas análises obtidas) 

no intervalo entre Cuo,98Fei,o2S2e Cui ,o3Feo,97 S2.

A composição química próxima à estequiométrica denota, de acordo com 

Ramdohr (1960), uma gênese de temperatura relativamente baixa para as 

calcopiritas do Ribeirão da Prata pois, de acordo com este autor, a temperaturas 

mais elevadas (superiores a 250°C), apareceriam soluções sólidas com cubanita 

(CuFe2S3), esfalerita (ZnS) e um excesso de cobre na calcopirita.

Deve-se salientar, entretanto, dois aspectos interessantes:

a) alguns pontos de análise feitos em calcopiritas no seio de esfaleritas, 

revelaram um significativo aumento no teor de zinco. O zinco substitui o ferro, 

atingindo teores entre 0,797% (ponto C124E da amostra RP 19) e 1,685% (ponto
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C124I da amostra RP 19). São valores altos de zinco, considerando que este 

elemento, nos demais pontos analisados, não supera o teor de elemento-traço, com 

máximo de 0,058% (Quadro 6.4). Estes pontos devem conter minúsculas inclusões 

de esfalerita na calcopirita.

Mineral analisado: calcopirita Número de pontos analisados: 52
Número de Identificação Cobre (%) (52p/100%) Ferro (%) (52p/100%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín.
32,769

t.máx.
34,957

t. médio 
33,901 í  1,132

t.mín.
28,538

t.máx.
30,077

t. médio 
29,426 ± 0,888

24 C21 ( 03p) 34,245 34,654 34,440 + 0,214 29,100 29,498 29,247 ±0,251
25 C22 ( Q4p) 34,000 34.917 34,470 ± 0,467 29,268 29,815 29,556 ± 0,288
26 C23 ( 02p ) 34,460 34,648 34,554 ± 0,094 29,577 29,662 29,620 ± 0,043
27 C 24( 03p) 34,240 34,957 34,545 ±0,412 29,367 29.715 29,587 ± 0,220
28 C71 (0 9 p ) 32,769 33,675 33,248 ±0,479 29,451 30,077 29,785 ± 0,334
29 C72 ( 05p) 33,546 34,364 33,876 ±0,488 28.588 29.384 28.921 ±0,463
30 C 73( 04p) 33,578 34,305 33,884 ±0,421 28,824 29,508 29,145 ±0,363
31 C124I (O lp ) 33,461 28,673
32 C124E ( O lp ) 33,928 29,359
33 C151( 13p ) 33,469 34,170 33,787 ±0,383 28,882 29,906 29,564 ± 0,682
34 C152 ( 07p) 33,630 34,411 34,020 ±0,391 28,538 29,541 29,198 ±0,660

Mineral analisado: calcopirita Número de pontes analisados: 52
Número de Identificação Enxofre(%) (52p/100%) Zinco(%) (16p / 31%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín.
33,979

t.máx.
35,458

t. médio 
34,747 ± 0,768

t.mín. t.máx.
1,685

t  médio 
0,054 ± 0,032

24 C 21( 03p) 34,702 35,076 34,925 ± 0,223 0,008 0,048 0,025 ± 0,023
25 C22 ( 04p) 34,457 34,920 34,737 ± 0,280 0,040 0,010 ±0,029
26 C23 ( 02p ) 34,845 35,381 35,113 ±0,268
27 C 24( 03p ) 34,592 34,805 34.698 ±0,107
28 C71 ( 09p) 34,190 35,455 34,866 ± 0,676 0,014 0,002 ± 0,012
29 C72 ( 05p) 34,851 35,458 35,129 ±0,329 0,032 0,013 ±0,019
30 C73 ( 04p) 33,979 35,107 34,490 ±0,617
31 C124I ( O lp ) 34.700 1,685
32 C124E ( O lp ) 35,210 0,797
33 C151( 13p) 33,062 35,033 34,522 ± 1.460 0,058 0,007 ± 0,049
34 C152 ( 07p ) 34,014 35,134 34,624 ±0,610 0,014 0,005 ± 0,009

Mineral analisado: calcopirita Número de pontos analisados: 52
Número de Identificação Ouro (%) (2Qp / 38%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín. t.máx.

0,101
t. médio 

0,015 ± 0,075
24 C 21( 03p) 0,031 0,010 ±0,021
25 C22 ( 04p) 0,069 0,017 ±0,052
26 C23 ( 02p )
27 C24 ( 03p) 0,025 0,008 ±0,017
28 C71 (0 9 p ) 0,037 0,010 ±0,027

C72 ( 05p) 0.015 0,003 ±0,012
30 C73 ( 04p) 0.042 0.013 ±0.029
31 C 124I( O lp )
32 C124E ( O lp )
33 C151 (13p) 0,101 0,025 ± 0,076
34 C 152 ( Q9p ) 0,090 0,025 ± 0,065

Quadro 6.4 - Pontos de ca copirita analisados na microssonda eletrônica (limites e

valores médios em negrito).
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b) a presença de ouro em 38% dos pontos analisados na calcopirita (Quadro 

6.4), com um teor máximo que atinge 0,101% -1010 ppm (C151P da amostra RP 22) 

e com média igual a 0,015% (150 ppm).

De acordo com Ramdohr (1960), traços de ouro em calcopiritas são citados com 

relativa freqüência nas análises deste mineral (por exemplo nas calcopiritas de 

Cornwall, sudoeste da Inglaterra).

Roberts (1967), estudando os mecanismos de ocorrência do ouro na calcopirita, 

bem como na pirita, estabelece que este metal aparece na forma elementar em meio 

à estrutura cristalina destes sulfetos.

ESFALERITA - Os resultados da análise química (Quadro 6.5) permitiram 

caracterizar as esfaleritas do minério do Ribeirão da Prata como sendo pobres em 

ferro, fato indicativo de uma gênese de temperatura relativamente baixa (em torno de 

70°C e 85°C de acordo com o gráfico da Figura 6.12), pois a solubilidade do sulfeto 

de ferro no sulfeto de zinco aumenta com a temperatura (Kullerud, 1964; Fruth & 

Maucher, 1966; Mason & Berry, 1967; Graeser, 1969 ).

As cores das esfaleritas do Ribeirão da Prata são claras (verde amarelado a 

amarelo claro), o que está de acordo com alguns autores (Hill et al., 1985; Palache et 

al., 1944), que defendem a correlação entre a coloração clara e baixos teores de 

ferro deste mineral, embora outros autores (Roedder & Dwornik, 1968) contestem 

tais correlações.

Os teores de zinco nas esfaleritas do Ribeirão da Prata variam entre 63,6% e 

68,6%, com o teor médio posicionado em 65,7% (Quadro 6.5).
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Os teores de ferro, baixos, variam entre 0,282% e 0,770%, estando a média em 

0,550% (Quadro 6.5). Este elemento apresenta-se em teores mais elevados no 

centro dos cristais analisados, havendo um decréscimo nos teores de ferro em 

direção às bordas (Figura 6.13). Este comportamento da distribuição borda-núcleo do 

ferro nas esfaleritas do Ribeirão da Prata reflete, possivelmente, um decréscimo na 

temperatura de cristalização deste sulfeto do núcleo para a borda dos cristais, em 

associação com a crescente escassez de ferro nas soluções mineralizadoras. Esta

variação no teor de ferro das esfaleritas não se reflete na cor do mineral.

Mineral analisado: esfalerita Número de pontos analisados: 68
Número de Identificação Zinco (%) (68p /100% ) Enxofre (%) (68p / 100%)
Referência do Grão t.mín. t.máx. t.médio. t.mín. t.máx. t.médio

Analisado 63,644 68,613 65,719 ±2,894 32,090 33,738 32,945 ± 0,855
12 E74 ( 0 4 p ) 63,644 65,305 64.416 ±0.861 32.823 33,388 33,012 ±0,376
13 El 1 I A ( 05p ) 64,622 68,613 66.913 ±2.291 32,090 33,122 32,786 ± 0,696
14 El 11B ( 20p ) 63,671 67,883 66.381 ±2.710 32.702 33,738 33,147 ±0,571
15 El 12 ( 05p ) 65,178 67,962 66,176 ± 1.786 32,313 32,986 32,623 ± 0,363
16 El 13 ( 05p ) 64,730 65,150 64,909 ±0,179 32,426 33.182 32,705 ± 0,477
17 El 14 ( 05p ) 64,765 65,588 65,171 ±0,406 32,186 33,254 32,537 ±0,717
18 El 15 ( 05p ) 64,932 67,240 65,660 ± 1,580 32,456 33,280 32,966 ±0,510
19 El 16 ( 05p ) 64,269 67,485 65.952 ± 1.533 32,678 33,553 33,072 ±0,481
20 El 21 (O lp ) 65.025 32,793
21 E122 ( 0 5p ) 64,471 65.394 64,993 ± 0,522 32.661 33,167 32.974 ±0.313
22 E123 ( 0 5 p ) 64,458 65,542 64,930 ±0.612 32,674 33.598 33.076 ± 0,522
23 E124 ( 0 3 p ) 64,585 65,635 65,027 ± 0,608 32.475 33.250 32,940 ±0,465

Mineral analisado: esfalerita Número de pontos analisados: 68
Número de Identificação Ferro (%) (68p / 100%) Cobre (%) (36p / 95%)*
Referência do Grão t.mín. t.máx. t.médio t.mín. t.máx. t.médio

Analisado 0,282 0,770 0,550 ± 0,268 0,235 0,075 ± 0,160
12 E74 ( 04p ) 0,384 0,561 0,482 ± 0,098 0.014 0,094 0,048 ± 0,046
13 E111A( 0 5 p ) 0,430 0,690 0,592 ±0,162
14 E111B( 2 0 p ) 0,340 0.770 0,633 ± 0,293 0,203 0.080 ±0.123
15 El 12 ( 05p ) 0,282 0,574 0,397 ±0,177
16 El 13 ( 05p ) 0,464 0,568 0,510 ±0,058
17 El 14 ( 05p ) 0,491 0,754 0.678 ±0.187
18 El 15 ( 05p ) 0,332 0,707 0.568 ±0.236
19 El 16 ( 05p ) 0,441 0,582 0,509 ± 0,073
20 E121 ( Ol p) 0.464 0.005
21 E122 ( 0 5 p ) 0,393 0,556 0.457 ± 0.099 0.105 0,059 ±0,046
22 E123 ( 0 5 p ) 0,422 0,609 0.512 ±0.097 0.033 0,087 0,060 ± 0,027
23 E124 ( 03p ) 0,379 0,456 0,407 ± 0,049 0,030 0,235 0.153 ±0.123

Quadro 6.5 - Pontos de esfalerita analisados na microssonda eletrônica (limites e 

valores médios em negrito).
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Figura 6.12 - Substituição do zinco pelo ferro na esfalerita em função da temperatura 

(Kullerud, 1964), mostrando a baixa temperatura de formação das esfaleritas do 

Ribeirão da Prata.

-igura 6.13 - Enriquecimento em ferro no centro (c) dos grãos de esfalerita do 

Ribeirão da Prata em relação às bordas (b) dos cristais (tamanhos destes em mm).
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O cobre aparece, em geral, como elemento-traço nas esfaleritas do Ribeirão 

da Prata (Quadro 6.5), atingindo, entretanto, em certos pontos, teores de até 1,080% 

(E152I da amostra RP23).

É interessante destacar que o cobre possui um comportamento 

caracteristicamente inverso ao do ferro (Figura 6.14) na distribuição borda-núcleo 

das esfaleritas do Ribeirão da Prata. Este fato está de acordo com as observações 

de Graeser (1969) para as esfaleritas de Binnatal (Suíça), que o autor explica como 

sendo o resultado da incorporação do cobre à estrutura da esfalerita à medida que o 

ferro vai sendo empobrecido na solução mineralizadora.

Figura 6.14 - Comportamento inverso de ferro (—) em relação ao cobre (—) nas 

esfaleritas do Ribeirão da Prata (tamanho dos cristais em mm).

De acordo com Pattrick et al. (1993), a distribuição dos elementos-traço na 

esfalerita é balanceada pela composição do fluido hidrotermal e pela constante de 

equilíbrio da seguinte reação de troca, onde M2+= Fe2+, Cu2+ ou Cd2+:
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ZnS( Sph ) "*" M ( aq )  MS( sph ) Zfl ( aq )

As fórmulas químicas calculadas obtidas para as esfaleritas do Ribeirão da Prata 

situam-se entre (Zno,973F©o,o27)S e (Zno,995F©o,oo5)S.

GALENA - As análises químicas das galenas do depósito (Quadro 6.6) mostram 

uma composição próxima da estequiométrica , variando entre PbS e Pbi,o7S (leve 

deficiência de enxofre).

É importante ressaltar os seguintes pontos a partir da análise dos resultados 

obtidos:

a) Há uma presença bastante constante de traços de ferro, zinco e cobre nas 

galenas (Quadro 6.6).

b) A presença de prata na rede da galena raramente supera a categoria de 

elemento-traço (Quadro 6.6), sendo exceções os pontos G54P(5) com 1380 ppm de 

prata, G55P(5) com 1320 ppm de prata e G154(C) com 1280 ppm de prata.

c) Devido à ausência de bismuto e à extrema pobreza em antimônio (Quadro 6.6) 

não foram formados sulfossais de chumbe, bismuto e prata (grupo da matildita) e 

nem de prata e antimônio (miargirita, proustita e pirargirita), os quais, de acordo com 

Foord & Shawe (1989), ocorrem freqüentemente em meio à galena contribuindo para 

aumentar o teor em prata deste mineral. Conforme ainda, estes autores, é 

necessária a presença de quantidades significativas tanto de prata quanto de 

bismuto em sistemas sulfetados ricos em chumbo para que sejam satisfeitas as 

condições de formação da solução sólida da galena (Pbss). Desta forma, se a prata 

(de maneira especial) e o bismuto (em menor grau) estiverem ausentes, a galena 

formada será essencialmente PbS puro .
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Mineral analisado: galena Número de pontos analisados: 71
Número de Identificação Chumbo (%) (71 p /100%) Enxofre (%) (71 p /100%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín.
84,697

t.máx.
88,615

t. médio 
86,908 ±2,211

t.mín.
12,701

t.máx.
14,022

t.médio 
13,252 ± 0,770

01 G 51 ( 05p) 87,282 88,580 87,746 ± 0,834 13.210 13,412 13,313 ±0,103
02 G52 ( 05p ) 86.579 87,941 87,396 ±0,817 13,117 13,377 13,276 ±0.159
03 G53 ( 05p) 84,771 88,067 86,722 ± 1.951 13,369 14,022 13,600 ±0,422
04 G54 ( 06p) 86.823 88,615 87,412 ± 1,203 13.024 13,339 13,159 ± 0,180
05 G55 ( 09p) 85,917 88,202 86,860 ± 1,342 12,701 13,307 13,082 ±0,381
06 G101 ( 06p ) 85,701 87,372 86,516 ±0,856 12,840 13,237 13,060 ±0,220
07 G102 ( 05p) 85,878 86,220 86,030 ±0,190 12,719 13,248 13,058 ±0,339
08 G 117 ( 05p ) 84.697 87.958 86,691 ± 1,994 13.000 13,377 13,224 ±0,219
09 G118( 15p ) 85.443 88,266 87,174 ± 1,731 13.083 13,724 13,430 ±0,377
10 G 126 ( 06p ) 85,469 86,874 86,186 ±0,717 12.805 13,482 13,150 ±0,345

G 154 ( Q4p ) 86.351 87,444 86,885 ± 0,559 13.076 13,469 13,279 ±0,203
Mineral analisado: galena Número de pontos analisados: 71

Número de Identificação Zinco (%) (46p / 65%) Cobre (%) (44p / 62%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín. t.máx.

0,263
t. médio 

0,030 ± 0,233
t.mín. t.máx.

0,165
t. médio 

0,017 ± 0,148
01 G51 ( 05p) 0,050 0,016 ±0,034 0,032 0,012 ± 0,020
02 G52 ( 05p) 0.047 0.019 ±0,028 0,095 0,039 ±0,056
03 G53 ( 05p) 0.050 0,019 ±0,031 0.088 0,018 ±0,070
04 G54 ( 06p) 0.079 0,024 ± 0,055 0,076 0,049 ± 0,027
05 G55 ( 09p) 0,110 0,037 ± 0,073 0.043 0.013 ±0,030
06 G101 ( Q6p) 0,060 0,018 ±0,042 0,029 0,009 ± 0,020
07 G102 ( 05p) 0,016 0,118 0,057 ±0,061 0,076 0,046 ± 0,030
08 G117( 05p ) 0,263 0,053 ±0,210 0,153 0,052 ±0,151
09 G118 ( 15p) 0,076 0,029 ± 0,047 0.091 0,022 ± 0,069
10 G 126 ( 06p ) 0,052 0,018 ±0,034 0,111 0,030 ±0,081
11 G154 ( 04p) 0,017 0,091 0,053 ± 0,038 0,165 0,071 ±0,094

Mineral analisado: galena Número de pontos analisados: 71
Número de Identificação Ferro (%) (42p / 59%) Prata (%) (37p / 52%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín. t.máx.

0,131
t.médio 

0,017 ± 0,056
t.mín. t.máx.

0,138
t. médio 

0,026 ± 0,084
01 G51 ( 05p) 0,040 0,013 ±0,015 0,037 0,009 ±0,019
02 G52 ( 05p) 0,025 0,010 ±0,008 0,094 0,023 ± 0,055
03 G53 ( 05p) 0,048 0,012 ±0,019 0,062 0,027 ± 0,023
04 G54 ( 06p) 0,131 0,026 ± 0,079 0,138 0,030 ± 0,094
05 G55 ( 09p) 0,092 0,036 ± 0,052 0,132 0,057 ± 0,063
06 G101 ( 06p) 0,031 0,009 ±0,017 0,022 0,005 ±0,013
07 G102 (0 5 p ) 0,034 0,008 ±0,018 0,084 0,021 ±0,051
08 G 117 ( 05p) 0,001 0.052 0,023 ±0,019 0,051 0,013 ±0,029
09 G 118 ( 15p ) 0.035 0,007 ± 0,023 0,083 0,009 ± 0,067
10 G126 ( 06p) 0,040 0,015 ±0,012 0,080 0,017 ±0,045
11 G154 ( 04p ) 0.016 0.061 0,039 ±0,016 0,076 0,128 0,098 ±0,027

Mineral analisado: galena Número de pontos analisados: 71
Número de Identificação Antimônio (%) (10p /14%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín. t.máx.

0,045
t.médio 

0,002 ± 0,027
01 G 51( 05p ) 0,045 0,013 ±0,018
02 G52 ( 05p)
03 G53 ( 05p)
04 G54 ( 06p) 0.036 0,006 ± 0,023
05 G55 ( 09p) 0.031 0,003 ± 0,022
06 G101 ( Q6p) 0,013 0,002 ± 0,008
07 G102 ( 05p)
08 G117( 05p ) 0,004 0,001 ±0,002
09 G118( 15p ) 0,005 0,000 ± 0,003
10 G126 ( 06p)

G154( 04p) 0,007 0,002 ± 0,003

Quadro 6.6 - Pontos de galena analisados na microssonda e etrônica (limites e

valores médios em negrito).
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d) Apesar de, em alguns pontos analisados (14% do total) ter sido detectada a 

presença de antimônio, não foi acusado nenhum valor superior a 0,1%, o que leva à 

conclusão de que este elemento ocorre como impureza na galena e não como 

constituinte de uma fase mineral própria (Rankama & Sahama, 1950). Já o bismuto 

não foi detectado em nenhum dos 71 pontos analisados em galenas. Segundo 

Marcoux (1982), a ausência de bismuto e a raridade da prata nas galenas apontam 

para uma gênese a baixa temperatura, o que está de acordo com a informação 

revelada pelos baixos teores de ferro das esfaleritas do depósito e pela composição 

química das esfaleritas.

Desta forma, o teor de prata do minério do depósito é controlado pelo grau de 

oxidação do minério, aumentando na zona de oxidação (Figuras 6.16, 6.17 e 6.18).

e) De acordo com o exposto acima, a prata das galenas do Ribeirão da Prata 

ocorre em solução sólida (Marcoux, 1982).

PIRITA - Constata-se que a pirita do minério do Ribeirão da Prata apresenta 

composição química média próxima da estequiométrica, havendo um ligeiro excesso 

em enxofre. A fórmula química calculada varia entre FeS2,oi e FeS2,04-

O teor de ferro das piritas é bastante próximo ao estequiométrico, 

registrando-se a presença constante de arsênico e cobre e esporádica de zinco e 

ouro.

É importante, do ponto de vista econômico, ressaltar o caráter aurífero das

piritas do minério do Ribeirão da Prata (Quadro 6.7), registrando-se inclusive um

valor superior a 0,1% (ponto P119(A) - 0,192%). De acordo com Ramdohr (1960), os
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teores de cobre, zinco e ouro freqüentemente detectados em piritas são devidos a 

misturas “mecânicas'1 destes elementos em meio ao sulfeto.

Schneiderhõhn (in Ramdohr, op. cit.) refere teores da ordem de 0,1% de ouro 

para as piritas dos veios auríferos de Brad (Siebenbürgen, na Romênia) e o fato de, 

apesar disto, não ser possível detectar o menor sinal de ouro livre em exames 

microscópicos minuciosos de tais piritas. Tal situação é observada também com 

relação às piritas do Ribeirão da Prata.

Mineral analisado: pirita Número de pontos analisados:43
Número de Identificação Ferro (%) (43p/100%) Enxofre (%) (43p/100%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín.
44,667

t.máx.
46,162

t. médio 
45,698 ± 1,031

t.mín.
51,330

t.máx.
53,822

t. médio 
53,091 í  1,761

35 P56 ( 08p) 45,405 46.123 45,770 í  0,365 52,253 53,322 52,808 ±0,555
36 P57C (O lp ) 46,162 53,147
37 P57P ( lO p) 44,667 45,960 45,512 ±0,845 52,658 54,027 53,437 ±0,779
38 P57P1 ( 06p) 45,222 45,915 45,676 x  0,454 51,330 53,822 53,021 ± 1,691
39 P61 ( 04p) 45,489 45,663 45,581 ±0,092 52,860 53,298 53,071 ±0,227
40 P62 ( 04p) 45,601 46,113 45,883 ± 0,282 52,921 53,285 53,109 ±0,188
41 P62C (O lp ) 45,968 52,705
42 P63 ( 04p) 45,530 45,936 45,798 ± 0,268 52,904 53,437 53,067 ±0,370
43 PI 19 ( 05p) 45,497 46,012 45,701 ±0,311 52,722 53,243 53,026 ± 0,304

Mineral analisado: pirita Número de pontos analisados:43
Número de Identificação Cobre (%) (31p/72%) Arsênico(%) (41 p 7 95%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín. t.máx.

0,103
t.médio 

0,023 ± 0,050
t.mín. t.máx.

0,179
t. médio 

0,031 ± 0,036
35 P56 ( 08p) 0,052 0,015 ±0,037 0.010 0,179 0,054 ±0,125
36 P57C (O lp ) 0,039
37 P57P ( lO p) 0,002 0,103 0,040 ± 0,063 0,067 0,030 ±0,037
38 P57P1 ( 06P) 0,028 0,010 ±0,018 0,010 0,039 0,027 ±0,017
39 P61 ( 04p) 0,037 0,025 ±0,021 0,001 0,034 0,016 ±0,013
40 P62 ( 04p) 0,048 0,018 ±0,030 0,019 0,030 0,026 ± 0,007
41 P62C1 (O lp ) 0,032
42 P63 ( 04p) 0,076 0,034 ± 0,042 0,007 0,034 0,022 ±0,015
43 PI 19 ( 05p ) 0,056 0,025 ±0,031 0,051 0,027 ± 0,024

Mineral analisado: pirita Número de pontos analisados:43
Número de Identificação Ouro (%) (15p / 35%) Zinco (%) (21 p 7 49%)
Referência do Grão 

Analisado
t.mín. t.max.

0,192
t. médio 

0,014 ± 01)44
t.mín. t.máx.

0,085
t  médio 

0,016 ± 0,037
35 P56 ( 08p) 0,038 0,011 ±0,025 0,085 0,024 ± 0,059
36 P57C (O lp ) 0.026 0,037
37 P57P ( 10p) 0,070 0,015 ±0,053 0,033 0,008 ± 0,025
38 P57P1 ( Q6p) 0,036 0,010 ±0,023 0,061 0,030 ± 0,027
39 P61 ( 04p) 0,010 0.004 ± 0,005
40 P62 ( 04p ) 0,058 0,015 ±0,039
41 P62C1 (O lp )
42 P63 ( 04p) 0,024 0,006 ±0,015 0,042 0,010 ±0,027
43 PI 19 ( 05p ) 0,192 0,043 ±0,134 0,047 0,026 ±0,019

Quadro 6.7 - Pontos de pirita analisados na microssonda eletrônica (limites e valores 

médios em negrito).
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6.7 - Química do Minério

As análises químicas das amostras de minério do depósito do Ribeirão da 

Prata permitiram estabelecer correlações entre certos elementos de minério cuja 

análise não foi realizada na microssonda eletrônica como é o caso de cádmio, 

cobalto e níquel. Tais correlações são representadas nas Figuras 6.15, 6.16, 6.17, 

6.18 e 6.19.

No gráfico representado na Figura 6.15, fica clara a boa correlação dos 

elementos zinco e cádmio nas amostras de minério do Ribeirão da Prata, deixando 

claro ser a esfalerita o mineral de minério portador de cádmio no depósito.

A correlação, nas amostras de minério analisadas, entre os elementos 

chumbo e prata (Figura 6.16), prata e bismuto (Figura 6.17) e antimônio e bismuto 

(Figura 6.18) reflete a associação de elementos de minério típica de depósitos de Pb, 

Zn, (Cu e Ag) proposta por Craig & Vaughan (1981). A prata acompanha os 

elementos bismuto e antimônio e, paralelamente, o chumbo e zinco exibem a sua 

afinidade clássica.

A ótima correlação entre os elementos cobalto e níquel nas amostras de 

minério analisadas (Figura 6.19), reflete o comportamento destes elementos como 

traços na pirita.
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Figura 6.15 - Gráfico demonstrando a correlação entre os elementos zinco e cádmio 
em amostras de minério.

800

700

600

500
sa.a 400
O)

300

200

100

0 ÍSL
□

Correlação Pb x Ag

H

JÊK.
50000 100000

Pb (ppm)

a hidrotermalito 
a hidrotermalito oxidado 
a arcósio 
□ granito

150000

Figura 6.16 - Gráfico demonstrando a correlação entre os elementos chumbo e prata 
em amostras de minério.
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CORRELAÇÃO Ag x Bi
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Figura 6.17 - Gráfico demonstrando a correlação entre os elementos prata e bismuto 
em amostras de minério.
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Figura 6.18 - Gráfico demonstrando a correlação entre os elementos bismuto e 
antimônio em amostras de minério.
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CORRELAÇAO COBALTO X NÍQUEL
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Figura 6.19 - Gráfico demonstrando a correlação positiva entre os elementos cobalto e 
níquel em amostras de minério.
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CAPÍTULO VII 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os trabalhos de campo (mapeamento geológico e estrutural das galerias e 

mapeamento geológico da área em que está inserido o depósito) permitiram 

estabelecer que o depósito de Pb-Zn-(Cu-Ag) do Ribeirão da Prata apresenta um 

nítido controle estrutural, o qual é exercido pela Zona de Cisalhamento do Perimbó. 

Assim, fora do falhamento, passa-se, em direção ao norte, a arcósios e 

conglomerados (Grupo Itajaí) não substituídos e não mineralizados, e a gnaisses e 

granitos (Faixa Ribeirão da Prata) igualmente inalterados para o sul do corpo 

mineralizado. O corpo mineralizado tem larguras da ordem de 20m a 30m e 

comprimento ao longo da falha de 250m a 300m.

A mineralização ocorre em áreas caracterizadas por intensa silicificação, 

associada à sericitização e cloritização, sendo esta última menos importante. Os 

minerais de minério (galena, esfalerita, calcopirita e pirita) ocorrem sob a forma de 

disseminações nas rochas silicificadas (granitos e gnaisses da Faixa Ribeirão da 

Prata e arcósios do Grupo Itajaí). Menos comumente a pirita (fase P3) ocorre 

associada ao quartzo (fase Q3), configurando vênulas, e a calcopirita (fase C4) 

aparece em vugs, também associada ao quartzo, porém de uma fase mais tardia 

(fase Q4). Desta forma, os fluidos mineralizadores do Ribeirão da Prata seriam 

fluorados, sulfurosos e silicosos, com capacidade de carrear os elementos do minério 

(Pb, Zn, Cu e Ag) e teriam temperaturas máximas da ordem de 350°C a 400°C, 

atestadas pelos processos de alteração sericítica e clorítica atuantes quando da
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geração do minério. A precipitação dos elementos de minério ocorreu possivelmente 

pela diminuição da temperatura do ambiente, de 350°C-400°C para cerca de 100°C. 

A baixa temperatura de deposição dos sulfetos é sugerida pela composição química 

das esfaleritas (pobres em ferro), das calcopiritas (sem excesso de cobre e ausência 

de soluções sólidas com cubanita e esfalerita) e das galenas (ausência de bismuto e 

raridade de prata) do Ribeirão da Prata.

Com base nos trabalhos e análises não é possível determinar uma opção 

única, definitiva, de “tipo” de depósito para o Ribeirão da Prata.

Apesar disto, não é possível, ao menos por enquanto, considerar o depósito 

como hidrotermal, termo que tem uma conotação genética muito forte. Elimina-se 

esta hipótese por exclusão, devido aos seguintes motivos:

(a) Não há evidências de uma “fonte” magmática local, pois os granitos 

anatéticos não ocorrem nas proximidades do corpo mineralizado e os riolitos são 

posteriores à mineralização.

(b)Não se dispõe de análises isotópicas (oxigênio, deutério e enxofre) para 

comprovar a participação de água de derivação magmática na composição do fluido 

mineralizador.

O tipo de depósito proposto neste trabalho para o Ribeirão da Prata é o 

de uma associação entre os tipos hidatogênico e estruturogênico. Desta forma, os 

fluidos seriam hidatogênicos por serem provenientes das encaixantes, tendo lixiviado 

metais presentes na categoria de traços nos arcósios e conglomerados do Grupo 

Itajaí e nos gnaisses e granulitos do embasamento sotoposto, rochas que teriam 

servido como estoque. Adicionalmente, os fluidos seriam estruturogênicos porque 

foram liberados nas zonas profundas do falhamento Perimbó (canalização), na
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época de relaxamento (tensional) desse falhamento, o que é comprovado pelos 

grandes aumentos de volume calculados através do balanço de massa (mudanças 

de volume entre 402% e 585%).

Assim, caracterizaria um depósito hidatogênico desenvolvido em uma zona de 

cisalhamento (shear zoné) durante o final do Ciclo Orogênico Brasiliano, em 

associação com os processos de deformação e metamorfismo das rochas do Grupo 

Itajaí, há cerca de 550 Ma (Macedo et al., 1984).

Figura 7.1 - Solubilidade do quartzo em solução aquosa em função da temperatura e 

da pressão (Fournier, 1986).
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Figura 7.2 - Solubilidade dos sulfetos de chumbo, zinco, cobre e prata 

(elementos de minério do depósito do Ribeirão da Prata) e mercúrio em solução 

aquosa (Garreis, 1960).Observar que a solubilidade destes compostos é baixa 

(indicada pelos valores dos produtos de solubilidade - entre 10'52 e 10-44 para o 

sulfeto de prata, por exemplo) e proporcional à temperatura da solução 

mineralizadora.
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As baixas solubilidades da sílica e dos sulfetos metálicos em solução (Figuras 

7.1 e 7.2) e as quantidades de metais necessárias para a geração do depósito do 

Ribeirão da Prata (3840t de Pb, 1920t de Zn e 960t de Cu, de acordo com as 

estimativas de De Ferran & Kishida (1974)) implicam em uma canalização do fluxo 

destas soluções mineralizadoras, para propiciar a concentração da assembléia de 

metais. Desta forma, propõe-se um fluxo direcionado das rochas encaixantes para 

falhamentos de grande expressão (como são, no caso, a Zona de Falha do Perimbó 

e as fraturas a ela conectadas), ocorrendo a segregação do fluido mineralizador e a 

sua precipitação nas zonas de baixa pressão, porosas e permeáveis (armadilha).

Deve-se ressaltar ainda que, devido aos baixos valores dos produtos de 

solubilidade dos sulfetos de chumbo, zinco, cobre e prata em soluções aquosas 

(Figura 7.2), admite-se, atualmente, como mecanismo mais eficiente de transporte 

destes metais, a sua mobilização sob a forma de complexos sulfetados 

(apreciavelmente mais solúveis em soluções aquosas), como, por exemplo 

bissulfetos (De Roo, 1989) ou complexos halogenados (por exemplo, fluorados) o 

que pode ter acontecido no caso do Ribeirão da Prata face ao enriquecimento em 

flúor no minério, constatado através do cálculo do balanço de massa.

Mecanismos de mineralização similares ao do Ribeirão da Prata foram 

propostos por Glen (1987), para os depósitos de Cu e Au do distrito de Cobar 

(sudeste da Austrália), por De Roo (1989), para o deposito de Ag-Pb-Zn de Elura 

(sudeste da Austrália) e por Suárez et ai. (1991), para o depósito de Pb e Zn de 

Rubiales (Espanha).
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ANEXO I

ANÁLISES QUÍMICAS - GEOLAB ( GEOSOL )

-ROCHA TOTAL ( ÓXIDOS MAIORES e ELEMENTOS MENORES ) 

-ESPECTROGRAFIA ÓPTICA DE EMISSÃO ( Ga , Ge , In , Yb e Z r)
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lua Sao Vicente 255 - Olhos d'Agua - Belo Horizonte MG 
:EP 30.390-570- Fone (031) 288.1122 - Fax (031) 288.1140

GEOSOL É

: l i  ente : Gemot Schicker

^mostras : Rocha

CERTIFICADO DE ANALISE
N /R ef. DEC0161.C94 

S /R e f . Pedido 15/12/94

No. Amostra Si02
%

A1203
%

Fo203
%

FeO
%

CaO
• %

MgO
%

Ti02
%

1 RP-01 65.2 14.2 2.8 3 . 7 4.0 1.1 1.0
2 RP-02 87.0 6.5 0.75 0.28 < 0.05 0 .17 0.13
3 RP-03 72 .9 13 .1 5 . 6 0 .43 0 .17 0 .51 0 .76
4 RP-04 69.5 1. 9 0 . 75 0.28 < 0.05 0 .10 0 . 07
5 RP-05 76.7 10 . 9 1.7 2.1 0 . 92 0.15 0 . 06
6 RP-06 75 .3 13 .8 1.1 0.30 0.22 0.12 < 0.05
7 RP-07 77.7 12 . 8 0 . 57 0.20 0.19 0.15 < 0.05

No. Amostra P205 Na20 K20 MnO Cr203 NiO F
% % % % % % %

1 RP-01 0.34 3.2 2 . 9 0 .12 0 .003 < 0.003 0 .054
2 RP-02 < 0.050 0.40 1. 9 < 0.01 < 0.003 < 0.003 0 . 067
3 RP-03 0.17 0 .49 3 .2 0.01 0 . 010 0 . 004 0 . 062
4 RP-04 < 0.050 0 . 02 0 .41 < 0.01 < 0.003 < 0.003 0 . 019
5 RP-05 < 0.050 2.5 4.1 0 . 07 0 . 008 < 0.003 0.005
6 RP-06 < 0.050 4 . 0 4 . 0 0 . 03' < 0.003 < 0.003 0.017
7 RP-07 < 0.050 4.1 3.2 < 0.01 < 0.003 < 0.003 0 . 022

No. Amostra Cl P.F. SOMA 0=F SOMA Fe S
% % TOTAL % FINAL % %

1 RP-01 0 . 012 0 . 64 99.27 0 . 02 99.25 4.83 0 . 051
2 RP-02 < 0.002 1.81 99 . 01 0 . 03 98 .98 0 .74 0 .27
3 RP-03 < 0.002 2 .44 99 . 86 0 . 03 99 . 83 4.25 0 . 008
4 RP-04 < 0.002 4 .48 77 . 53 < 0.01 77.53 0 . 74 2.8
S RP-05 < 0.002 0 .48 99 .70 < 0.01 99.70 2 . 82 0 . 035
6 RP-06 < 0.002 1. 00 99 . 89 < 0.01 99.89 1. 00 0.011
7 RP-07 0 . 003 0 .94 99.88 < 0.01 99.88 0.55 0 . 037

>s. : As amostras RP2 e RP4 contem 1.0% e 2.7% de Pb, respectivam ente .

:1o Horizonte, 26 de Janeiro de 1995 Cláudio V i d r a  Dutra
CRQ N 2 CC01
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CEP 30.390-570 - Fone (031) 288.1122- Fax (031) 288.1140

CERTIFICADO DE ANALISE
C lien te  : Prof. Gernot Schicker N /R e f. : M AY0116.C95

Amostras : Rocha S /R ef.  : Carta 12/04/95

No. Amostra Si.02 A1203 Fe203 FeO CaO MgO Ti02 P205
% % % % % % % %

1 RP 09 60 .4 6.0 0.96 2.3 0 .49 0 .18 0.56 0.30
2 RP 11 86.6 3.3 2.0 3 . 0 0.12 0.26 0 . 08 < 0.050
3 RP 12 58.8 3.5 1.7 2.9 < 0.05 0 .22 0 . 09 < 0.050
4 RP 13 82 .6 3 . 7 1.2 2 . 6 < 0 . 05 0.17 0 .11 < 0.050
5 RP 14 70.1 5.3 2 . 0 2.3 < 0 . 05 0.28 0 .17 < 0.050
6 RP 18 80.1 8.2 1.4 3 . 0 < 0 . 05 0 . 66 0.17 < 0.050
7 RP 19 73 .4 4 . 8 3.3 4 . 0 < 0 . 05 0.31 0 .10 0 .052
8 RP 2 0 72 . 8 9 . 7 1.5 2 . 7 3 . 0 0 . 94 0 .43 0 .34
9 RP 22 41.3 3.2 7 . 5 0 . 71 < 0 .05 < 0 .10 0 .13 < 0.050

10 RP 23 68.5 7.6 1.3 0 .42 < 0.05 0 .20 0 .18 < 0.050

No. Amostra Na20 K20 HnO Cr203 NiO F Cl
% % % % % % %

1 RP 09 0.34 1.3 0.15 0 . 006 < 0 . 003 0 .13 < 0 . 002
2 RP 11 < 0.01 0 . 81 0 . 05 0. 004 < 0 . 003 0.12 < 0 . 002
3 RP 12 0 . 08 0 .43 0 . 03 < 0.003 < 0 . 003 0 . 034 < 0 . 002
4 RP 13 0.34 0.90 0 . 03 0.004 < 0 . 003 0 . 037 < 0 . 002
5 RP 14 0.04 1.4 0.02 0.004 < 0 . 003 0.026 < 0 . 002
6 RP 18 1.1 1.4 0 . 05 0.004 < 0 . 003 0 . 034 < 0 . 002
7 RP 19 1. 0 1.3 0 . 05 0 . 007 < 0 . 003 0 . 058 < 0 . 002
8 RP 20 1. 8 2 .3 0 .22 < 0.003 < 0 . 003 0 . 029 < 0 . 002
9 RP 22 < 0.01 0.29 0 . 01 0 . 005 < 0 . 003 0 . 013 < 0 . 002

10 RP 23 0 .40 2 . 0 < 0.01 0.003 < 0 . 003 0 . 044 < 0 . 002

No . Amostra P.F. Ba Cu Pb Zn Fe S

% % % % % % %

1 RP 09 4.23 10.5 3.0 1.2 2 .46 2.5
2 RP 11 1.14 - - 0 . 66 — - - 3 .73 0 .44
3 RP 12 3 .80 8 . 0 0.71 12 .9 - - 3 .44 4.1
4 RP 13 1.25 0 .45 - - 6.0 - - 2.86 0.62
5 RP 14 3 .54 - - 0 .88 10.8 1.2 3 .19 1.4
6 RP 18 1.15 - - - - — 1.0 3.31 0.29
7 RP 19 3 .25 - - - - 4.3 2.4 5.42 1.7
8 RP 20 2 .98 — - - - - - - 3 .15 0.21
9 RP 22 11.07 17. 8 3.8 5.1 - - 5.80 9.9
10 RP 23 3 . 59 - - 12 .4 1.3 1.24 1.4

GEOSOL »

page 1 /2
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'SOL - Geologia e Sondagens Ltda
ao Vicente 255 - Olhos cTAgua - Belo Horizonte MG 
0.390-570- Fone (031) 288.1122 - Fax (031) 288.1140

M AY0116. C95

No. Amostra Si02
%

A1203
%

Fe203
%

FeO
%

CaO
%

MgO
%

Ti02
%

P205
%

11 RP 24 70.7 11.3 2.5 2.0 0.53 1.1 0 .56 0 .40
12 RP 25 83 . 6 8 .0 1. 0 1. 6 0 . 06 0 .45 0.44 0 . 065
13 RP 26 93 .3 2.2 0 . 65 0.42 < 0.05 < 0 .10 < 0 . 05 < 0.050
14 RP 27 73 . 6 1.9 9.2 0 . 56 0 . 05 < 0 .10 0 . 07 < 0 . 050
15 RP 28 28.3 0 . 91 4 . 0 4.8 < 0 .05 < 0.10 < 0.05 < 0.050
16 RP 29 79.2 2 . 6 3.1 0.57 < 0 . 05 < 0.10 0 .07 < 0 .050
17 RP 30 87.9 •4.1 0.46 0 .42 < 0 . 05 < 0.10 0 . 09 < 0 . 050
18 RP 32 81.7 2.7 3 .1 1 . 4 < 0 . 05 0 .19 0 . 07 < 0. 050
19 RP 34 45.9 4.3 0.17 0.71 < 0 . 05 < 0 .10 0 .15 < 0.050
20 RP 35 86.8 2.1 1.9 1.4 < 0 .05 0.15 < 0 . 05 < 0 . 050

No. Amostra Na20 K20 MnO Cr203 NiO F Cl
% % % % % % %

11 RP 24 1.5 2.8 C . 03 0 . 006 < 0.003 0 . 052 < 0 . 002
12 RP 25 < 0.01 2 . 6 0 . 02 0 . 006 < 0.003 0 . 054 < 0 . 002
13 RP 26 0 . 55 0 .17 0 . 02 < 0 . 003 < 0.003 0 . 062 0 . 003
14 RP 27 0.01 0 . 50 0 . 02 0 . 006 0.005 0.012 < 0 . 002
15 RP 28 < 0.01 0 .18 < 0.01 0 . 005 0 .004 0.019 < 0 . 002
16 RP 29 0 . 02 0.42 0 . 02 < 0 . 003 < 0.003 0 .064 < 0.002
17 RP 30 0.28 1.2 < 0.01 < 0 . 003 < 0.003 0 . 16 < 0 .002
18 RP 32 0.07 0 . 60 0 . 04 0 . 003 < 0.003 0 .13 < 0 . 002
19 RP 34 0 .02 0 .14 0 . 02 < 0.003 < 0.003 0.011 < 0 . 002
20 RP 35 0.03 0.41 0 . 06 0 .003 < 0.003 0 . 027 < 0 . 002

No. Amostra P.F. Ba Cu Pb Zn Fe S
% % % % % % %

11 RP 24 2 . 59 - - - - 3.9 - - 3.30 0 .34
12 RP 25 1.42 - - - - — - - 1.94 0 . 083
13 RP 26 0.77 0 . 82 - - - - - - 0 . 78 0 .44
14 RP 27 5.17 1.3 1.4 4.3 - - 6.87 5 . 7
15 RP 28 12 .20 - - 2 . 6 8.5 29.5 6.53 16.5
16 RP 29 1.92 2 . 6 0.55 5.7 0 .74 2 . 61 1.5
17 RP 30 1.52 - - - - 3.5 - - 0.65 0.26
18 RP 32 2.12 - - - - 2.3 3 . 6 3.26 2 .1
19 RP 34 0.98 27 . 6 - - - - - - 0 . 67 6 . 4
20 RP 35 1. 78 1 . 9 2 . 0 2 .42 1.3

GEOSOL É

GEOLAB

irizonte, 20 de Setembro de 1995
Daisy Léa de Oliveira Lima e Silva

C B Q  I I  - O23U0S3
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CERTIFICADO DE ANALISE

l ie n te  : Gernot Schicker N /R ef. : DEC0162.C94

mostras : Rocha S /R e f . •. Pedido 15/12/94

Amostra Th Ba Ta Nb Cs U
ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 RP-01 < 5 1656 < 5 24 < 5 < 10
2 RP-02 < 5 257 < 5 8 < 5 < 10
3 RP-03 < 5 719 < 5 16 10 < 10
4 RP-04 < 5 11.6 % < 5 7 < 5 < 10
5 RP-05 < 5 1086 < 5 7 < 5 < 10
6 RP-06 17 254 < 5 43 < 5 < 10
7 RP-07 11 1987 < 5 < 5 < 5 < 10

Amostra Rb
ppm

Hf
ppm

Sr
ppm

Y
ppm

Zr
ppm

1 RP-01 51 9 417 57 401
2 RP-02 106 < 8 18 44 80
3 RP-03 110 < 8 49 33 356
4 RP-04 25 < 8 2420 49 71
5 RP-05 103 < 8 169 4 150
6 •RP-06 115 < 8 67 71 171
7 RP-07 78 < 8 394 < 3 141

i Horizonte, 26 de Janeiro de 1995

GEOLAB

C l á u d i o  " V  i D u t r a
C R Q  2 0001
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CERTIFICADO DE ANALISE

l i  ente •. Prof. Gemot Schicker 

mostras : Rocha

No. Amostra Th Ba Ta Nb Cs O
ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 RP 09 < 30 > 5000 < 5 8 < 20 < 10
2 RP 11 17 706 < 5 7 < 5 < 10
3 RP 12 < 30 > 5000 < 5 7 11 < 10
4 RP 13 < 30 4473 < 5 5 11 < 10
5 RP 14 < 30 1883 < 5 6 < 20 < 10
6 RP 18 12 530 < 5 17 < 20 < 10
7 RP 19 < 30 1471 < 5 12 < 20 < 10
8 RP 20 9 2884 < 5 20 < 5 < 10
9 RP 22 < 30 > 5000 < 5 10 15 < 10

10 RP 23 72 1118 < 5 9 < 20 < 10
11 RP 24 38 412 < 5 8 8 < 10
12 RP 25 18 530 < 5 14 17 < 10
13 RP 26 5 > 5000 < 5 < 5 7 < 10
14 RP 27 < 30 > 5000 < 5 7 < 5 < 10
15 RP 28 < 30 118 < 5 9 < 20 < 10

N /R ef.  : MAY0117.C95 

S /R ef. : Carta 12/04/95

No o Amostra Rb
ppm

Hf
ppm

Sr
ppm

y
ppm

Zr
ppm

1 RP 09 11 < 8 2191 22 187
2 RP 11 32 < 8 36 14 62
3 RP 12 25 < 8 1594 < 50 37
4 RP 13 12 < 8 165 18 63
5 RP 14 32 < 8 15 < 50 65
6 RP 18 69 < 8 50 36 121
7 RP 19 19 < 8 18 72 69
8 RP 20 74 10 426 34 493
9 RP 22 15 < 8 2255 27 41

10 RP 23 18 < 8 39 < 50 58
11 RP 24 67 < 8 66 28 192
12 RP 25 105 < 8 24 9 181
13 RP 26 15 < 8 260 < 3 17
14 RP 27 22 < 8 325 62 38
15 RP 28 35 < 8 < 5 < 50 16

page 1 /2
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MAY0117. C95

No. Amostra Th Ba Ta Nb Cs U
ppm ppm ppm ppm ppm ppm

16 RP 29 < 30 > 5000 < 5  7 < 2 0  < 1 0
17 RP 30 35 235 < 5  < 5  < 5  < 1 0
18 RP 32 55 883 < 5  < 5 < 20 < 10
19 RP 34 < 5 > 5000 < 5  11 12 < 1 0
20 RP 35 42 2472 < 5  5 < 2 0  < 1 0

No. Amostra Rb
ppm

16 RP 29 27
17 RP 30 24
18 RP 32 38
19 RP 34 < 5
20 RP 35 14

Hf Sr Y Zr
ppm ppm ppm ppm

< 8 905 < 50 19
< 8 16 27 17
< 8  32 59 36
< 8 4987 < 3  9
< 8 97 36 17

eterminaçoes por F luorescência  de Raios-X.
lgumas determinações tiveram  seus l im i te s  de detecção a lte ra d o s  devido a 
n te rfe ren c ias  s o fr id as  por Cu, Pb e Zn.

GEOLAB

ílo Horizonte, 20 de Setembro de 1995
 _____________
Baísy LJa di Oliveira Lima * Silva



.
A

B
O

R
A

T
C

I
R

 
I 

O 
ÍJ

II
D

I 
A

H

LU
cn

c
2
c

c

pa
ue

 
1/

2



 É^hÁÁjLe^ -
Daisy Léa de O live ira  L im a •  S ilva  

CRQ II - •■!••■•


