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RESUMO: A região de Rio Claro se localiza na porção sudoeste do Estado do Rio de Janeiro e 
compreende os metassedimentos neoproterozoicos da Megassequência Andrelândia da Faixa 
Ribeira. Na década de 70 foi realizada uma campanha prospectivana região pela empresa 
Riofinex visando a exploração de Zn-Pb. A mineralização foi caracterizadacomo sedimentar 
singenética encerrada sob intercalação de litotipos carbonáticos (mármores e quartzitos 
carbonáticos),em subsuperfície,e representada pelasubunidade LídiceIII.As pesquisas 
realizadas pela Riofinex resultaram em teores médios de 2,0% (Zn), 0,3% (Pb) e 50 ppm (Ag) 
que, aliados à pouca espessura e falta de continuidade das camadas mineralizadas, 
contribuíram para a avaliação negativa do prospecto pela empresa. As reservas medidas e 
indicadas foram de 1.600t (com 950 t Zn) e 9.200t (5.500 t de Zn), respectivamente. A 
possibilidade de uma continuidade longitudinal do horizonte mineralizado é o alvo desta 
pesquisa. A subunidade Lídice III, com espessura aproximada de 500m,compreende quartzitos 
puros, quartzitos com manganês, quartzitos carbonáticos, biotita gnaisses e rochas 
calcissilicáticas. O quartzito carbonático é o litotipo hospedeiro da mineralização sulfetada. O 
controle da mineralização é aparentemente litólogico, e os principais minerais de minério são 
esfalerita, pirrotita, pirita e galena. Para esta pesquisa utilizou-se as técnicas de prospecção 
geofísica (magnetometria e gamaespectrometria) e geoquímica (em sedimento de corrente). 
Foram realizadas três seções geofísicas, transversais à camada mineralizada, acompanhando 
três principais drenagens: Ribeirão das Várzeas e córregos das Canoas e Passa Dezoito.As 
amostras de sedimento de corrente, coletadas em drenagens de primeira e segundaordem, 
foram analisadas na fração menor que 80 mesh para 53 elementos químicos através do 
método analítico ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Techniques)e ICP-OES (Inductively 
Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy), com abertura por água régia no Activation 
Laboratories Ltd (Actlabs - Canada). A camada mineralizada exibiu uma assinatura 
magnetométrica sem spikes nos perfis geofísicos, com valores entre 23000 e 23200 nT. 
Aquisições gamaespectrométricas revelam que, dentre os radioelementos U, K e Th, este 
último, em função de sua pouca mobilidade geoquímica, é o radionuclídeo que mais contribui 
para a contagem total. A camada mineralizada (quartzito carbonático) apresentacorrelação 
positiva entre U e Th, enriquecimento de eTh/K e eU/K e,em geral, baixo valor do elemento K. 
A campanha por sedimentos de corrente discriminou domínios anômalos de Pb, Zn, Cu e Tl, 
observados nas seções transversais à continuidade do horizonte mineralizado. Portanto, a 
campanha prospectiva integrando dados geoquímicos, geofísicos e litológicos mostrou-se 
promissora para a região da pesquisa, uma vez que há a possibilidade de um prolongamento 
para leste (em direção à localidade de São Marcos) do horizonte enriquecido em zinco e 
chumbo. 
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