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ABSTRACT

j_A lead and strontium isotope studv was carried out on galena, b a rite and calcite from Pb-Ag syngenetic stratiform (Perau type) and h i drothermal veins (Panela type) deposits from Vale do Ribeira region
(Sio Paulo and Paraná s t a t e s ) . :
[The leads from the Perau and Panelas type deposits have respectiv e l y isotope ratios ( 2 0 6 p b / 2 0 4 P b « 16.157 to 16.505 and 16.520
to
17.273; ' O 7 P b / 2 0 4 P b - 15.466 to 15.720 and 15.470 to 15.780 and 2 0 8 P b /
204pb -- 36.370 to 36.763 and 37.043 to 3 8 . 2 4 3 ) . that defined a Stacey
and Kramers model ages mainly concentrate within 1.7-1.5Gaf\ (Perau type) and 1.4-l.lGa. (Panelas type) time interval. The initial 8 7 S r / 8 6 S r
for the Perau type deposits (0.705-0.706) coincide with the seawater
strontium and for the Panelas type ore deposits is characterized by
high values in comparison to seawater strontium (0.711-0.720).
G* review of published Pb isotopic compositions for these deposits
and considerations of new Sr isotope data and Pb results using plumbotectonics model, indicate that the Perau type mineralizations are related to the syngenetic process and the Pb are derived from upper
crust with a short crustal residence time. For the Panelas type depo sits the Pb and Sr isotope studies support the conclusion that
the
ores were emplaced during regional metamorphism and the Pb were derived from lithologically. complex source which may includ metassedimentary and basement rocks.J
INTRODUÇÃO
Nos jazimentos de Pb e Ag situados na região do Vale do P.ibei_
ra, no Sudeste do Estado de São Paulo e Nordeste do Parana, forarr. rea
lizados alguns estudos geocronologicos pelo método Pb-Pb em
galenas
visando a determinação dar idades das mineralizaçoes e a
caracteriza
ção do_tipo do depósito, se eram empobrecidas ou enriquecidas em
Pb
radiogênico (Tipo h ou .1), ou se o c o n t e u d o era normal, inferindo que
a evolução isotópica de Pb, neste último caso, havia sido em
estagio
único.
Nos trabalhos mais antigos, anteriores a 1972^ as
idades fo
ram r a l c u l a d a s s e g u n d o modelos que assumem uma evolução isotopíca
do
Pb e*. estágio único. Entretanto o número de depósitos minerais que tive
ram .-voluçao isotópica de Pb desta forma é muito pequeno, correspondendo
aqueles em que o Pb foi extraido do manto superior e imediatamente incorporado a galena, através de atividades vulcar.icasem arcos de ilhas
ou vulcanismos submarinos. No caso de se estudar depósitos
n.inerais,
cujo Pb evoluiu em dois ou mais estágios, as idades obtidas, assumindose um modelo em estágio único, podem apresentar valores anômalos
sem
significação geológica.
Atualmente é conhecido q u e grande parte de depósitos de sulfe
tos contém Pb denominado de "anômalo" isto é, P b incorporado às mineralizações após uma evolução em dois ou mais estágios, de acordo com os
modelos de Stacey e Kramers (1975), Cumming e Richards (1975) e Doe e
Zartmann (1979), os quais propiciam a obtenção de idades mais realistas.
N O Í últimos anos os isótopos de P b têm sido muito utilizados
no estudo de mineralizaçòes para se determinar a fonte
das
soluções
mineralizantes. Da mesma forma a composição isotópica
inicial
de Sr
tar t.rrn pode ser indicadora da fonte das soluções hidrotermais,
desde
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que obtidas « Ü Minerais de ganga, relacionados às mineralizeções. ' que
não possuas) Rb asi seus retículos cristalinos, cos» calcita.
barits
a
fluorita por axcatplo.
Cos o objetivo de se determinar a fonte das soluções minerelisentes dos jazimentos de Pb e Ag do Vale do Ribeira, bem C O M O suas
idades, foran realizadas 25 determinações da composição
isotópica
de
Pb C M aMostras de galenas e 10 determinações das razões 0 7 S r / Sr
ea
concentrados de barita e calcita, que são aqui interpretados era conjun
to C O M os dados disponíveis na literatura.
Os depósitos selecionados para este estudo são incluidos preÜMinarmente cn jazimentos do tipo "Perau" ou "Panelas"
(Fleischer.
1976), tendo em vista que. futuramente, com o avanço do conhecimento
geológico destas jazidas elas podem
vir a ser subdivididas em outros
grupos, em especial aquelas incluidas C O M O tipo "Panelas" que consti tuen Mineralizações epigenéticas en corpos geralmente discordantes e as
sociados preferencialmente a rochas carbonáticas. Jã os depósitos do
tipo "Perau" são estratiformes C O M as mineralizações associadas a seqüências vulcanossedimentares.As amostras estudadas
são
provenientes
das ninas Rocha. Furnas, Barrinha e Tigre, incluídas como tipo. "Panelas" e Perau, Água Clara, Canoas e Pretinhos incluidas como tipo "Perau".
CONTEXTO GEOLÓGICO
A figura 1 consiste de um mapa geológico simplificado extraído de Campanha et ai. (1987), onde constam as localizações dos jazimentos estudados neste trabalho. Sob o ponto de vista geotectônico
esta
área situa-se dentro da Faixa de Dobramentos Apiaí (Hasui et a ] . , 1975)
incluída nos domínios da Província Mantiqueira de Almeida et ai. (1977).
As unidades litoestratigráficas dispõem-se preferencialmente
em faixas paralelas com direção principal nordeste. As seqüências supracrustais estão incluidas nos grupos Açungui e Setuva (Chiodi Filho.
1984). As várias sínteses efetuadas para a porção sudeste do Estado de
São Paulo e leste paranaense agruparam estas seqüências
sob
diversas
denominações e distintas relações estratigráficas (Hasui et ai., 1964,
1986; Chiodi Filho, 1984; Campanha et ai-, 1987 e Soares, 1987).
Regionalmente a área é constituída por um embasamento gnáis•ico-migmatitico com rochas de médio a alto grau metamórfico incluidas
nos denominado' Complexos Costeiro, Embú , Pré-Setuva ou Apiaí-Mirim.
Sobreposta a esse embasamento ocorrem as seqüências supracrus
tais que aqui são descritas conforme a sua disposição dr SE para fíK.
Inicialmente temos uma seqüência de rochas carbonáticas de natureza dolomítica, correspondendo a uma seqüência de plataforma de águas rasas
litorâneas, denominada de Formação Capiru (Bigarella e Salamuni, 1956,
Campanha et ai.,
1987).
Subjacente a esta seqüência carbonática ocorrem uma associação de micaxistos, xistos aluminosos, paragnaisses e quartzitos, um pacote de quartzitos e uma seqüência de metapelitos com variações carboná
ticas e carbonosas com intercalações de mármores. Este conjunto está in
cluido na formação Setuva de Scholl et ai. (1982) ou no Complexo TurvoCajati de Silva e__Algarte (1981).
Na porção inferior dessa unidade ocorrem quartzitos, filitos
e mica-xistos, com intercalações de rochas metavulcânicas de natureza
intermediária a básica, e, subordinadamente, mármores, metacherts e fox
nações ferríferas, incluidas na formação Perau de Takahashi et ai.
(1981).
Sobre esta formação ocorre uma seqüência plataformal de águas
rasas, não litorâneas (Petri e Suguio, 1969) constituída por espessos
pacotes de rochas carbonáticas e psamopelíticas incluidas no Grupo Açun
gui sensu estrito (Chiodi Filho, 1984) ou Subgrupo Lajeado (Campanha et
ai., 1987) que corresponderia ao fácies carbonático da Formação Votuverava.
A noroeste desta última unidade aparecem uma seqüência carbonática impura associada com xistos, metacherts e metavulcanicas intermediárias à básicas, consideradas em Campanha et ai. (1987) como Formação Água Clara, Em contato com esta formação ocorrem um conjunto or-
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to-onáissico associado • súomatitos • rochas oraniticas da composição
o.ranítice a granodiorítica incluídas dentro do Complexo
Apiei-Hirim
(Chiodi Pilho «t ai.. 1983) • considerados anteriormente como parte do
Complexo Cranítico Três Córregos.
A nordeste do Complexo Apiaí-Hirim aparece um pacote de rochas carbonáticas intercaladas por rochas psamítices e peliticas. considerado por Almeida (1956) coao Formação Itaiacoca. Associadas a esta
formação ocorrem rochas vulcânicas básicas, intermediárias e subordinadamente ultrabásicas.
As idades disponíveis, até o momento, para rochas e mineralizaçòes associadas a estas seqüências (Takaheshi et ai.. 1981; Batolla
Jr. et ai.. 1981; Damascene 1970; Cassedane e Lasserre. 1*70
Casse.
dane et ai., 1972 e HHAJ/JICA. 1983). sugerem valores relacionados
ao
Proterozóico Médio (1.4 e 1.1 Ga.) para a deposição e metamorfismo destas rochas, com superposição da orogenia brasiliana (Cordani fc Bitten court. 1967; Cordani í Kawashita. 1971.).
Dentro deste contesto regional grande parte das mineraliz»ções conhecidas estão alojadas em rochas carbonáticas
incluídas
nas
Formações Votuverava (Subgrupo Lajeado) e Perau. compondo
respectivamente os jazimentos tipo "Panelas" e "Perau".
Os jazimentos do tipo "Panelas" constituem mineralizações epi
-genéticas em corpos discordantes com forte controle litológico e estrutural. Dentro deste grupo as minas Rocha. Furnas e Barnnha incluem
mineralizações associadas a epicalcários dolomíticos de direção NESN, com intercalações de filitos por vezes grafitosos
associados com
cálcio-xistos com biotita e/ou clorita e quartzo.
As mineralizações do tipo Perau caracterizam-se
por
serem
singenéticas
concordantes. associado-se às formações ferríferas e/ou
corpos de barita e dispondo-se ao longo de um horizonte
litoestratigráfico na porção inferior da Formação Perau, constituído
geralmente
por quartzitos, rochas carbonáticas impuras e quartzo-micaxistes
com
intercalações subordinadas de anfibolitos.
TÉCNICAS ANALÍTICAS
Para as determinações das composições isotópicas iniciais de
Pb e Sr foram separados respectivamente cristais de galer.a, barita e
calcita, tendo em vista que a galena não possui U em seus retículos
cristalinos c barita e calcita não possuem Rb, o que faz com que as razões 2 0 6 P b / 2 0 4 P b , 2 0 8 P b /
_Pb e Sr 8 7 /Sr 8 6 medidas hoje sejam muito próximas das composições isotópicas do Pb e Sr iniciais
das
mineralizaçõe*.
a) Analisas de Galenas
Os cristais de galena foram pulverizados em almofariz e ágata e cerca de 0,2g de pó obtido foi atacado quimicamente com'ácido nitrico concentrado destilado em backer de teflon a quente. Após a dissolução do pó, a solução foi evaporada em um micro-sistema com ar filtrado para a concentração do Pb. Após esta fase o Pb foi depositado juntamente com'ácido fosfórico e silica gel em microfilamento descontaminado
de Rênio para análises espectrométricas que foram feitas em um espectrómetro de massa VG-354, Micromass com multi-coletor totalmente computadorizado.
Em conjunto com as amostras analisadas foram também executadas as análises dos padrões internacionais NBS-981 e 962 obtendo-se os
seguintes resultados:
Padrões
IÍBS981
NBS982

206

Pb/204Pb

207

16,9371
36,7390

Pb/ 2 0 4 Pb

15,49175
17,19971

208

Pb/ 2 0 4 Pt
36,7213
36,7449

Com base nestes valores foi feita uma correção de 0,011.
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») Amâlimaa «e Sr
Para •* analisas isotópicas d» Sr fora* separado» concentrados
da barita a calcita por oeio denso a cateção manual a lapa. Postarioraan
ta. fora* pulverirados a» moinhos de bolas revestido de molibdênio. Cosi
o pó obtido foras feitas dosagens de Kb e Sr por fluorescência de Raios
X. As aaostras que apresentara* teores de Rb igual a saro ou próximo di«
to foram atacadas por vários ácidos (fluoridrico. perclôrico e clorídrico) e passados por colunas de trocas iônicas. confora* descrito e» Kaweshita (1972). As análises isotópicas de Sr fora» reelisadas a» microfilementos de TintaIo descontaminados em espectrôemtro de massa VC-354 com
multicoletor e totalmente computadorizado. Os valores da razão isotópica • 7 Sr/ 8 b Sr foram normalizados para valores de **Sr/ê8Sr » 0,1194.
« A m a m O S PRÉVIOS S O M E IDADES Pb-Pb BAS OCOEEEBCIA5 DE GALEM
DO RIBEIRA

DO VALE

Pelo fato das regiões sudeste de São Paulo e leste do Paraná
possuírem a maior densidade de ocorrências de Pb do Brasil, foram realizadas várias medidas das composições isotópicas de Pb dessas galenas,
principalmente com o objetivo de se determinar as idades destas mineral*
zações. Os métodos utilizados para os cálculos dessas idades assumes; ur
modelo de evoluçãc isetópica de Pb em estágio único, que hoje em dia não
são mais utilizados porque podem apresentar com mais freqüência idades
sem significação geológica.
Damascene (1970). apresentou a geologia da mina Paqueiro, onde
publicou os resultados analíticos Pb-Pt obtidos em galenas desta mina
bem come- aqueles realizados per Damasceno (19665, Damascene c Bettencourt (1966) e Kelcher (1966' nas mineralizações do Lageaoo, ltapirapuâ.
Panelas, Furnas. Bassetti. Tais análises indicaram idades entre 1300 e
lOOOKa., excetc a ocorrência d? ltapirapuâ que apresentou idades entre
500 e 400Ka. Co», base nestes estudos Damascene (1970) consíõerou que o
Pb teria sido depositado junto com os sedimentos que sofreriam posterior
metamorfisme e magmatisine granítico. que causaria» a remobilizsção do Pb.
cassedane e Lesserre (1970) e Cassedane et ai. (1972) apresentaram as composições isotópicas de galena das ocorrências Ribeirão da Ne
valha er. Ribeira (SP), São Francisco, em lporanga (SFi., Pedreira Brancal er. Itapeva (SP)e Puladora, err. Bocaiúva do Sul (PP.). Para a ocorrência Ribeirão da Navalhe foram obtidas idades concordar.tes de 70C e 6S0K&
mais antigas que o sienito encaixante, que possue idade de 450Ma., leven
do tais autores a consideraram o depósito come do tipe "h" . Para a ocorrência Sãt- Francisco, dentro do jazimento de l.ageado, foram obtidas
as
idades de ]245í45 e 1340i60Ma.. Na ocorrência da Pedreira Brancal a idade obtide foi de 360J40 Ma., que segundo os autores !op. cit.) concorda
com a ioadf da mineralização, pois fragmentos desta encontram-se associados a seixos de uma seqüência desta idade. Finalmente para a ocorrência
Puladora foi obtida idade negativa, o que foi interpretado como resultado de um retrsbalhamento de Pb durante a intrusão de um gabro nas imediações da ocorrência, e que poderia ter acarretado uma adição significativa de Pb radiogênico nas galenas.
Finalmente, várias análises isotópicas de Pb foram realizadas
nos jezimentos do Ferau, Canoas, Panelas, Barrinhe, Espírito santo, Monjolinho de Sebastião, Água de Limeira, Lageado. Furnas, Paqueiro, Diogo
Lopes, Bueno, Onça e rocha, MMAJ-JICA (1963) dentro do Projeto Antagorda.
Tais resultados permitiram caraterizar que os jazimentos do tipo "Pe rau", representados pelas ocorrências do Perau e Canoas forneceram idades próximas a 1400Me. e as demais ocorrências, todas do tipo "Panelas"
apresentaram idades mais jovens entre 1200 e lOOOMa. calculadas pelo Modelo Cumming e Richards (1975), que é um modelo que admite um crescimento da razão U-Pb linearmente.
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Em Minerai? que conta* bai=«s concent rações d* »b ( Spp»), nas
altas concentrações de Sr. *s r»zõ*s
*'Sr/ Sr indica»
a
composição
isotópica inicial de Sr dos fluidos «ineralizantes. Esta razão inicial,
portanto, depende de reservatório onde foi gerado o Sr para esses fluitos. For exemplo, as mineralizações sin-sedimentares marinhas devem possuir * 7 Sr/**Sr iniciais correlatas com a composição isotópica de Sr n*
Ógua do mar na época de deposição. As mineralizações
relacionadas
a
vulcanismo de natureza bãsica-ultrabâsica deve» ter
relações
iniciais
baixas entie 0.700 e 0.706 e as mineralizações cujas fontes estão vinculadas a metassedimentos deve» apresentar valores de razões iniciais
altas, em geral, maiores que 0.708.
Visando a determinação da razão inicial B 7 Sr/ 8 í , Sr dos fluídos
Mineralizantes dos jazimentos de Pb da região do Vmlc do Ribeira
foram
determinadas as composições isotópicas de Sr de concentrados de b o n t a
e calcita provenientes dar minas Perau. Pretinhos. Água Clara, Rof-ha.
Furnas e Tigre. Em g?ral as amost.js analisadas possuem
tecres de
Rb
menores que 10 ppm; no case de amostras cem teores mais elevados de Rb.
os valores medidos para * 7 Sr/ 8f> Sr seria» máximos para a? razões
iniciais. Os dados analíticos relativos às baritas e calcita?
estudadas
encontram-se na Tabela 1.
A Figura 2 representa a distribuição das razões e 'Sr/ Sr iniciais para as diversas ocorrências estudadas. O; jazimentos
do
tipo
"Panelas" apresentaram composições isotópicas de Sr ma ir radiogênicas.
com valores variando entre 0.710 e 0.717. sugerindo uma fonte situada
em níveis crustais elevados, relacionado? provavelmente a rochas metas
sedimentares. Por outro lado, os jazimentos do tipo "Perau" apresenta ram razões iniciais beir mais baixas entre 0,70s e 0.707, o que indica,
como fonte para as mineralizações, rochas cor. baixa razão Rb/Sr, compatível com rochas da crosta inferior, ou de natureza básica ou ultrabásica, ou até mesmo uma fonte mantelica com alguma contaminação
crustal. Tal fato pode também ser observado na Figura 3,
onde
encontrase representado o campo do manto e da crosta eir. relaçac aos isótopos de
Sr es» função do tempo geológico. Neste diagrama nota-se que os pontos
relativos aos jazimentos do tipo "Perau" situam-se próximos ao campo do
manto superior e os do tipo "Panelas" pouco mais acima já evidenciando
U M envolvimento crustal maior. Os valores das idades
dos
jazimentos
considerados na figura foram estabelecidos pele método Fb-Pb em galenas.
Na Figura 4 encontra-se representada a curva
de variação da
razão Sr® 7 /Sr^^ para as rochas earborráticas pré-cambrianar que refletem
a composição isotópica da água do mar neste período geológico, extraída
de Faure (1986). Para comparação foram plotadas as composições isotópicas iniciais de Sr das soluções míneralizantes dos jazimentos do
tipo
"Panelas" e "Perau". Os por.tos relativos ao primeiro
tipo
situaramse muito acima da curva traçada mostrando que a composição
isotópica
inici il de Sr dessas mineralizações é mais radiogênica que a composição : sotópica das rochas carbonáticas na época de sua formação, o que
impl ca em comprovar que tais jazimentos formaram-se
posteriormente
à
deposição das rochas carbonáticas que os contém. Já os pontos relativos aos jazimentos do tipo Perau situaram-se próximos
da
composição
isotópica de Sr da água do mar no período de formação das mineraliza ções, permitindo considerar que as baritas. estavam,
na época de
sua
formação, homogeneizadas isetopicamente com a água do mar, o que implica em admitir uma formação singenética para mineralizações do tipo Perau.
Cumpre assinalar que existem somente duas isócronas Rb-Sr
em
rocha total para as rochas metamórficas regionais da área de ocorrência
das mineralizações. Tratam-se de isócronas publicadas em Takahashi
et
ai.(1981) em metassedimentos incluídos por tais autores na formação Perau. que indicaram idades próximas a 1170 e 1330Ma. com razões S r 8 7 /
Sr"*' iniciais respectivamente de 0,708 e 0,730. Tais idades podem
ser
interpretadas como as épocas de metamórfismo regional
que afetaram a
reqião, provavelmente remobilizando o Pb da crosta continental
para
formarem as mineralizações do tipo "Panelas".
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ISAfOPOS BB ft*
Ma Tabela 2 encontra-se listadas as comacisiçoes isetépicAS de
Fb nas galenas analisadas neste trabalho e aquelas realizadas por outros autores provenientes das diversas ocorrências de Pb e Ag do Vale
de Ribeira.
Ha figura 5 estão representadas as composições P b 2 c * / P b 2 M
das galenas estudadas e nota-se claramente a existência de dois grupo?
distintos. O primeiro composto pelas amostras dos jazimentos do
tipo
"Perau". C O B U M composição pouco radiogênica. cosi o centro de valore?
20
paa/i a razão Pb-^/Pb * de lfc.279. O outro grupe, const ituido
pelo;
iazimentos do tipo "Panelas" apresentara*: U M composição isotõpica de
Pb mais radiogênica e atais heterogênea, C O B a média do? valore? indicar,
do 1*.R50. Co» relação às composições isotópicas de Pb207/pt.2í>4 e Pb^ 0 "
/Pb- P *. os jimwr.tos do tipo "Perau" apresentara» respectivemente
as
médias de 15.548 e 3*..fc3« e os de tipo ^Panelas" 15.54t e 37.401.
Os valores das razões Pb20€-/pt>204 SUo«-re» que as fontes de Pb
dos jazimentos do tipo "Panelas" seriam constituídas por rochas de níveis rrustais elevados, provavelmente metassedimentares, tendo est vista
que tais composições são mais radiogênicas e bastante heterogêneas. Já
as razões pt?Ofc/pt.2C'4 g 0 5 jarivertos de tipo Perau, por serem mer.es radiogênicas e menos variáveis, sugerem que a fonte de Pb estaria relacionada a rochas «vais homogêneas e com baixa razão '.'-Pt. come per exer
pio rochas vulcânicas derivadas de- mar.tc superior pouce tempo antes da
formação das galenas.
Sc. diagrama P b 2 0 7 'Pb20** versus Pb 2 0 *7Pb 2 0 4 do modelo de "Plumbotectõnica" proposto por Zartman e Doe (1961 *. encontram-se representa
das as curvas de evolução isotõpica do Pb para os grandes reservatórios
geoquímicos da Terra (Santo 5uperior, Crosta Continental superior e Inferior e de uir. ambiente orogênice onde ocorreriam r-isturas d»- maamas
provenientes destes reservatórios* . Neste rfia^rapa 'Fiaura *•* forai* lar.
çadas a? composições isotópicas das galenas analisadas onde poíe
ser
observado que as galenas das ocorrências do tipo "Panelas'* 'Furrw«.
Rocha, Lageadc, Paqueiro e Panelas' situarar-se sobre a curva orogêmr;»
acima ou abaixo dela. segundo um "trend" oblíquo, dentro ào intervalo
de tempo 1,3-1.1 Ga.
Os pontos situados acima da curva orogênioa sugere* que a?
r
fontes princi
' Dera a formação destes deposites foram as rochas da crosta c^ntxnei.tal superior. Alguns pontos, rel-^ti/os a Kina do
Rocha, situaram-se abaixo da curva orogemea, indicando
una
evolução
isotõpica do Pb mais compatível COT. uma fonte prover.-ier te de ranto Superior ou crosta continental inferior. Fssa ambitruid^de pode ser resolvida ut il izande-se c diagrama thoríoaênico Pr-"'p /'ft-'-' ••* versus pi ^O*: /
pr>204 jja fjçuj-a 7 onde as curvas d» evolução para e.= t<;5 ambientes situam-se em lados opostos PIE relaçãc â curva orogênica. Fr tal diftTrama.
esses pontos situarar-se acima cia curva orogêr.ica cor valores altos para as razões Pb-^^/Pr'- - "*, sugerindo que a fonte principal de Pr para
algumas galenas da Mina do rocha possuía alta razão Th.',', cone por exem
pio, algumas rochas grarmlíticas. típicas da cresta inferior.
*
De uma forma geral o "trend" oblique dos pontos relativos ao?
jazimentos do tipo "Panelas" indicam que o Pt formador da? minereiizações teve várias fontes distintas, com comportamento tifico de fonte?
crustais heterogêneas.
Alguns pontes relativos às mineralizaçces Furna?,
Pac-ieiro,
Rocha e Lageado situaram-se (Figura f> acima da curva relativa ã crosta superior, o que significa que tais amostras apresentar- ura compôsi ção isotõpica de Pb extremamente radiooênica, ou seja, quango f?.'if galenas se formaram elas incorporaram Pb que tiveram evolução isotópicas
em mais de dois estágios em níveis superiores da crests
continental.
Como conseqüência as idades calculadas para essas poucas amc.= tra- 'tabela 2 ) , poderiam eventualmente não ter significação, geológica.
Os pontos relativos às galenas provenientes das Minas de Perau
e Canoas situaram-se no diagrama da Figura f>, de uma forma geral dentro
do intervalo de tempo l,7-1,6 ba. entre as curvas orogênicas e dacrorta superior, mostrando a presença de Pb com algum tempo de residência
na crosta superior na composição destas galenas,, o que suetre que tais
galenas formaram-se singeneticamente com o decorrer
da
sedimentação.
Para as análises isotópicas de Pb disponíveis feratr calculadas
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idade* M i t Z M . c H f m i Stecey • Kreaere (1*7$) ape adnata em aadale
da evalaçèe isotypic* de Pb e» deis eetégiee. saada ee reealtadea efetidee i»iiHiiti<oi aa Tabela 2. a Figure • repceevate «a» aieteerema da
diatribuição destes idades, ease nota-se clareaeate ape aa deaeeitee
4a tipo "Peree" são aais antigas cam idades p r i a a i m i m a m t
aatra
1.7 a l.e 6a. a as depositee **» tipo "Pamelas1* aais jovens
caa aaa
ceecantreçáo aaior d» resultados antra 1.2 a l.lba.* pariodo asta ceincidente caa as idadas obtidas para a ápaca da metemerfisaa regional da
áraa aa estudo.
«••alMMÇQBS r i M l S
O estudo da coaposição isotõpica da Pb a Sr corrobora
caa a
aaparação da paio menos deis tipos da ja* leant os da Pb a aa na região do Vala da Ribeira, conforma já reportados per Fleischer
(197*)
a J I C A - M M J (l*a2-l»«3). e tipo Perau aanos radioeénice a o tipo Panalas aais rediogênico. conforme Mostrado na Figura • Pare es deposites do tipo "Panelas", es isotopes de Pb e Sr
aostraa una origee claramente crustal para as soluções ainaralisantas.
fornadas por processos de remobilizeção e partir de fontes crustais diversas provocados por ação dos eventos eeteeórficos regionais entre 1.4
e 1,1 ba..
Os depósitos do tipo Perau. necessita» de estudos aais detalhados para uaa canalete caracterização de sua evolução.
Entretanto,
ee dados isotópicos do Pb a Sr disponíveis já peraitea algumas conclusões. Pelo feto da Pb presente nas galenas possuir características crus
tais e as rasões Sr*?/sr** iniciais das soluções minereiisentes
sere»
baixas (entre 0,705 e 0,706), pode ser considerado que o Pb foi removido do eante superior através de vulcenisme pouco tempo antes de ser
incorporado à galene. sendo seu período de residência crustal relativamente curto. O fato do valor da razão Sr B 7 ysr 8 * inicial da mineralização ser proximo do valor estimado para a água do mar ao redor de 1600Ka
suporta a hipótese destes jazimentos serem singenêticos.
Os dados isotópicos de Pb e Sr obtidos para os jazimentos minerais aqui estudados fornece» importantes subsídios para
a evolução
geológica regional da Faixa de Dobramer.tas Apiaí. As idades Pb-Pb obtidas am galenas dos depósitos "Panelas" cor. valores entre 1.3 e 1,1 Ga.
preferencialmente, sugerem idades relativas pelo menos ac Proterozóico
nédio para ac seqüências carbonáticas encaixant.es,referíveis ac Grupo
Açungui (Hasui et ai.. 1964} considerado core relativo ao Proterozóico
Superior em vários trabalhos excetc M H A J - J I C A Í19&3) e Dairx et ai.
(1983!. Além disto, o fato dos jazimentos do tipe Perau possuírem idades entre 1,7 e 1,5 Ga. e serec- sxnger.éticof mostra*, que a deposição
das seqdéncias litológicas que os conteis ocorreu nesta êpoce e o fate
dos jazimentos do tipe "Panelas'- co» idades entre 1,3 e 1,1 Ga. terer
•e formado por processos de remobilização de Pb crustal poãem sugerir a
atuação de um evento metamerfico nesta época r.a região. O posicionamento dos veios mineralizados em fraturas associadas a estuturas sinformal (Mina Lageado) ou antiformal (corpo Quatro, nina Barrinha) implicaram em que essas estruturas dobradas teriam idade mínima
semelhante
aos veios (1,3-1,1 Ga.), não sendo,portanto, geradas no
Proterozóico
Supeiior.
Em síntese podemos considerar que as seqüências metamórficas
da Faixa de Dobrementos Apiaí depôsitaraip-se entre 1,8 e 1,5b.a.,
sofrendo um metamorfísmo entre 1,3 e 1.0b.a., com superimposição de
un
avento metamorfico pelo menos termal durante o Proterozcico Superior
próximo a 700 m.a..

ACMOECIHEUTOF
rAgradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) pelo auxílio financeiro concedido para o desenvolvimento da pesquisa (Processo n* 408730/68) e a geóloga Leila n,Bandeira Barreto pelo auxílio prestado durante o desenvolvimento do trabalho

126C

ALMEIDA. F.F.N.de - 19S4 - k f u ocorrências de fosseis no Pré-Cembriene brasileiro- An.Acad.Bras.Ci.. Rio de Janeiro 29(4)-XLIV-XLV
ALMEIDA. F.F.N.de et «1. - 197? - Provincias Estrutureis brasileiras.
In: Simp.Gaol-nordeste. •. Campina Grand». 1977. Atas
Camp*
na Grand*, p.343-391.
•ATOLLA Jr.; SILVA. A.T.S.F.; ALCARTE. J.P. -_ 1981 - O pré-Cembrieno
na região sul-sudeste do Estado dv Sao Paulo e este-nordeste
do Estado de Paraná. Atas
III Simp.Roo.Gaol.Curitiba.
1:94-10».
BIGARELLA. J.J.: SAZAHUKI, B. -19S6- Estudos preliminares na t i n » Açus
gui. v.Estruturas organógenas nos delamitos da Formação Capiru
Estado do Paraná. Dusania. Curitiba. 7(6):3l7-323.
CAMPANHA, G.A. da C ; ALMEIDA. M.A.: BI5TRICHI. C.A. - 1997 - Considers
ções sobra a organização litoestratigráfice a evolução tectõni
ca da Faixe de Dnbramentos Apiaí. Simp.Sul Bras-Geol. 3 Curitiba - Atas
v.2:725-742.
CASSEDAKE. J. a LASSERRE, M. - 1970 - Análise isotópica pelo método do
Chumbo de U M segunda série de galenas brasileiras. Min.Met.,
v. LI(301):31-40.
CASSEDAKE. J.; DUTKO. J.L-; LASSERRE. M. - 1972 - Análise isotópica paio método do Chumbo de uma terceira série de galenas brasileiras. Min.Met., (335):12-19.
CHI00I F*. C. - 1984 - Contribuição a Geologia das regiões sul Paulista
e Lesta Paranaense - Grupos Açungui e Setuva. An. XXXIII Congr
Bras.Geol., Rio de Janeiro, p.2394-2406.
C0RDANI. U.G. e BITTENCOURT, I. - 1967 - Determinações de Idade K-Ar
em rochas do Grupo Açungui - Anais do XXI Congr.Bras.de Ceol.,
p.219-233. Curitiba.
CORDAKI. U.G. e KAWASHITA, K. - 1971 - Estudo Geocronológico pelo método Rb-Sr de rochas graníticas ir.trusivas no Grupo Açungui.
Anais do XXV Congr.Bras.de Geol. -São Paulo -p.105-110.
CUNNING, G . L . a RICHARDS, J.R. - 197S - Ore lead in a continously chang
ing Earth. Earth Planet.Sei.Letters, 28:155-171.
DAITX, E.C.; TAKAHASKI, A.T.; FERREIRA J.C.G.; SILVA. C R . e HAEYAMA.O.
- 1983 - Projeto anta-gorda. Fase III. Mapeamento Geológico da
área nrot*. DKPM/CPRM, São Paulo, lv.
DAMASCENO, E.C. - 1970 - Geologia da Nina do Paqueiro. An.Acad.Bras.Ci.
42(3):S3S-552.
DAMASCENO, E.C. - 1966 - Hot a sobre a composição isotópica de Pb em galenas de jazidas do Vale do Ribeira, congr.Bras.Geol., Vito ria. Resumos.
DAMASCEHO, E.C. k BITTENCOURT, I. - 1968 - Idades relativas da Mineral!
zação de Pb d* Panelas e Itapirapui. Congr.Bras.Geol., B.Horizonte. Resumos.
DOE, B.R. 6 ZARTMAN, R.E. - 1979 - Plumbotectonics 1, the Phanerozoic.
In: H.L.Barnes Ed., Geochemistry of Kidrotermal Ore Deposits,
2i Ed., N.York.

mi

FERRLIRA M SILVA. A.T. S- • ALCARTC. J.P. - 1 M 1 - Contribuição & teologia de Seqwêncie Turve-Cejeti n t n o Rio Perde • RoriMuere
Açu. Estado de S M Paulo. I- Litelegia • Fe trelógio. 3» Sis».
Reg.Geol.Curitiba. M a s (1): 109-120.
FLEISCHER. R. - 197* - A pesquisa de chute no Brasil. An. 29* Conor.
Rres.de Geol.. p.19-32. Ouro Prato. H6.
«ASUI, Y.; CARNEIRO. C O . ; C O M M A , A.R. - 1*75 - The Ribeira Folded
salt. Rev.Rras.Geec-. S(4):257-266.
•ASUI. Y. • OLIVEIRA. R.A.F- - 19M- Provinvia Hentigueire - Sator Central- In: F.F.H.de Almeida a Y.Nesui (Cd.) - O Pré-Cambrieno
do Rrasil. 1* Edição, são Paulo. p.309-344.
•ASVI, T.; CRENORINI. O.A.; RORR. N. - 1994 - Considerações sobre o Cr»
po Açungui «e São Paulo a Fenjão adjacente do Paraná. Anais do
XXXIII Coner.9ras.Ceo.. Rio de Janeiro, p.3297-330».
KAMAShlTA. K. - 1972 - o método Rb-Sr a» rochas sedimentar**: aplicação para as bacias do Paraná e Amazonas, são Paulo. 1CUSP. Tese de Doutoramento, p.lll.
HHAJ/JICA- Metal Rining Agency of Japan/Japan International Cooper.
Agency. -1993- Report on Geological survey of Anta-gorda. phase 3. Cog
vênio DKPH-HHAJ/JICA.
HELCMER, C. - 196e - Contribuição ao conhecimento do distrito Mineral
do ribeira de Iguepe. SP e PR. Tese de Livra-Docência EFUSF,
122p.. inédita.
PETRI, s. ft SUGUIO. K. - 1969 - Sobre os metassedimentos do Crupo Açungui no astros» sul do Estado de São Paulo. Fubl.Esp.Conv. USPDAEE. São Paulo, inédito.
STACEY. J.S. ft KRAMERS, J.O. - 1975 - Approximation of terrestrial lead
isotope evolution by a two stage Model. Earth Planet.Sc.Let.
26. 287-221.
SCHOLL. W.V.; SILVA, A.CG.dc A.; ROWASTIE», R.S. - 1992 - A Formação
Sctuv* do Pré-Cembriano no Estado do Paraná, U M revisão críti
ca. Congr.Bras.Geol.. 32, Salvador. Anais. v.4, p.55-63.
SOARES. P.c. - 1997 - Seqüências tecto-sediMenteres e tectonic» deforaadora no centro-oeste do Escudo Paranaense. Atas do III Sinp.
Sul-9rasileiro da Geologia, p.743-771. Curitiba.
TAEAH3HI, A.T.; CHIODI F«, C ; SILVA, C R . ; RATOLLA, F. - 1991 - Preje.
to integração e detalhe geológico no Vale do Ribeira. Relet.
Final. Area Ribeirão do Perau. DNPH/CFRH. São Paulo, v.VII
ZARTMAH, R.E. and DOE, B.R. - 1991 - Plumbotectonics - The Model - Tectonophysics, 75. p.135-162. Amsterdã*.

i

1292

« • > • » • - » •

cs
cs»::
o
cs
Ct
CJ'

»*-•

«rS
«M
B»
M B
M B
MB
M C
MB
S
m-at
B - *
£*Bi
!-«•>
at*

«r»
a

rji ;
BB-i
BB»*
•B»**

«•*'

I**»
l**K*
HBtt
Hlf;
Iffl—
L"iT'*'
IÜ4'
«•/ K
B0»íi
Mtv-l

••*.*
•M.«

••«tf

•*.
M a

»•*.-::•
NC.;>:

N a
•14
MM
H
M
W1
• M
•W
•*•>

•fcjt.»
«*1!K
UMJ.
B**•B**B*>
IB**
*B*v
•B*.
«B»
IB»

•*»

W W

»*-.

MB*

•4

*-»
B
B-«

•»
• M
B-»
B-t
B-f
B t

•• • 1
M
• X
B-l
B-J
••

».•*•».

SLRK
f-rc
w.w»
n u

<•*

fjp»
BB*
BD*>
BB*
BB»
MM
BB*
BB*
« a »
• B »
BB*
BB*
BB»
BB»

m»

BB*

•>«

-*-*-

B.f
».r
r.K

:•*

IM:
n

«=.».

a x
u.**
u «

*«.«
UT
.\K
i'j:
I'.Í:
c r

:•.".".:

M.r

•*>

u.i>
uu-s
It.KBJ»
H.lk*
• i a
H.Í»
u.«n«

».«•.*.

s-.»-

W.*K:

IMSr"
MIE*
»*-II
-MB*

: — - :•»**-.•
••»••-.•-•»••»>
«,*•»-.-..•»
••*-•«•
:•*>•«<.
lkS*»t« •*.»••*

r.u is»
F.^P mu- **•>«*-•»
t*.-» :
hi'
V.K
cr.
r.s\r- • — • < . . - . . • •
F J -^ J o»— f . ^ - » - : ^ . r
r-a ; B » .*»»»-•*•»-:.- *•
» x ~ sa »•*»• • -•*»*..

t a CtK
e r a
CSJ*

rs*.*t~:
r::

cs
O

cs
ca

It.!*
s.«
K-r
C.ft r
r.i.
e.K

c* -

R >
sr.r:
S*»
l-K
c r
;*.i
c > r
a*«
cs.
i a

cw

Kt%
CIS
O.*»!
CSS»
CS
8.»B5K:
C «
OOi
CSH1
CJHC**;

ev.

CtW

f.»
H.n»
ItK.

CB

»••
«•.tin

n*.
*•>
ar
10
nr»•*»

cs
cs*»
C5U5
s-«e
r.«»
c*r:
cr*e.B»

•I M* . *«»*I
».»%.'

v.e
rj-r
p.*
t»v*r
St.*.
lh.il
-

»-j«;

raw
r.<
•f.*

r.z-

»r.Js

r -IE-»'
t I >

r.*r.»r.í:

s-.:.
r».
r *.
r.v
r r

v #"•
k .»•::
WJh.-*
b ; «
»>.w

»r

>k i *r a

*>

•Fl
Ci~
•K*
IK
or
n>

«•—

tte
MS**
K.*
Ii«*
i^rUB
J!iiC

F.ir«
r :*••
r v
r.icr
r.M»
r.«?>
i.r::
»• *W5

r>;

KM:
K.í-

B.SM:

r w:
r.:'»
r>~:

»>»
r.BJ»

••> •*••< -•»-»•••

' • i « •» t-t»*>«

»-•>•

P.
«;•-

*•
;•;.
;•:.
ml
i«::

t/7

;•:•
IÍ'**«

ft*.;. í: *->•«***- W
•* •* I n * «> • »
•>
•r» -*»Í*-*M**— * *

wwe

|r.k

«!.*•

RSI*
«Í.4W
C *
•cs*:

is;
IKI

•
itr
W.J
B;»—
IÍ»;

i;-:

• 1 t*tf»*4|

».)

wv
cri
u*
í»t*^
IK:

ir;

»n

;*••**
»M~
HP

i cal-nlaUr s*:c -aBir »;«*» • »*•»-» » i * " '
MB*» «•» *»»»i»! • •» ntti*r-ilr-

.•te* i !•«••. >. f i • • -

B
f>

»

-»••».

~fs*
BACIA 00 MMANÍ

A
ÊL
BL

m â f ^ ^ ^

4Nk ^P^hr+^&m'

M^^láP ^0^**-*
^^'^if^tj
A H F w u M u / * A «/ ^

J0W}
4 «V" 4 4 4 4 • / - ^ ^ + f ^ ^fc*. ^ V * J
^ r + 4t • + • • T^.J*jf • I * * */^^S*-»
» * * * ( • » * * 10 * ^C^**>.
•i * * x/•**
* • "^ • y/""* * VÇÉ*A>^^ + • v ^ l • * L1F /'/ /.
• ( • wJ**+
t 1 *^ V wM T »
4- 4 • A v v j f c ^ > * » 4
»• r!/^^* Y*
^ y * 4 4 4 1 ^Jf/f*
• •
C +fA_^^L •> F i-_* i _ i / * * * + * l x jyLl/VA.
*^
rfc^jÇ^^CjVfj " ^ 4 4 4 4
yxZ-iSft**^**"
• , y j h J» J a / i - ^ y * * * * * rftâr^TT* — **"
^ O v N | \ • JfU j *
4 4 4 4 Tf&^fi
^tf«~ * —y '
•J W
4 / M X 4 ^ A 4 4 **4*V
|j£.JWfv —W —

/*

X^^^LJ/

*SS\**\*

LZ3~-•
12

YULJ

r

• *

v

~ * — * •

E3
» I W»—;t-l
ift-1

El"
E2*

0

»

Flf. I-LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS MNERAIS ESTUDADAS
• « • M M * M GMMrta f t » W l

1264

ir

%—

*0

«*

•5"

"5^"

na.s-BMMMM oc M u e t o a o r f e e »
00 Sr «MUI
^kM»

I

— I'
f "

"

I — • T»*'
I I I I I I I

J H 1-CUM K VMttÇlOM MZfe
•V^MMHOCHascimowtricâs

T-

H| 5-00MWrfg«0T»ICâ — ^ * V >
MMMJUMnfcosoc!*00WLE00

s
TTTTT"
KCVOLUÇfc)

«|.T

126S

TMMNtNWKCWUIÇlo

Fi« •.OISTNMÇAO K WOCS Pb-P* EM GAUMS
>«Kl—»i».HT5)

«IBTK.»

cm»

i
Of»

n%.%- coMPonctes OOT(JPICAS MfciAis
K ^ r / « H r VUOUS *»P»/ * F »

1266

