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RESUMO: Com o intuito de avançar no entendimento do controle das mineralizações e reavaliar 
o potencial mineral, as principais ocorrências e as minas de maior relevância no alvo Rocha, 
município de Adrianópolis (PR), foram investigadas no projeto “Integração de dados e 
reavaliação do potencial mineral do Vale do Ribeira”. As minas de Panelas e Barrinha contêm 
mineralizações polimetálicas (Pb, Zn, Ag, Au e Cu – “tipo Panelas”), que na década de 1950 
constituíam o maior centro metalúrgico brasileiro de chumbo e prata, ocupando primeiro lugar 
na produção brasileira. Foram reavaliados estudos efetuados pela CPRM, por meio de 
parcerias, principalmente na década de 1980, momento em que as minas ainda estavam em 
atividade. Novas bases de sensoriamento remoto, geofísicas, geoquímicas (prospectiva de 
sedimento de corrente) e geológicas contribuíram para um avanço no conhecimento e 
delimitação de novas áreas potenciais. Estas foram caracterizadas por meio de estudos de 
campo, petrografia, espectroscopia de reflectância e análises litogeoquímicas. As minas estão 
atualmente desativadas, no entanto, foi descrito e amostrado minério in situ, principalmente na 
Mina de Panelas, que apresentou teores máximos de 30% de chumbo, 5% de zinco, 1% de 
cobre e 564 ppm de prata, detectados em veios de sulfeto maciço. O maior teor de ouro foi 
verificado em galeria secundária da Mina da Barrinha, com 5,634 ppm. Os principais minerais 
de interesse econômico na área são galena (principalmente argentífera), pirita, arsenopirita, 
pirrotita, esfalerita e calcopirita. As rochas hospedeiras das mineralizações polimetálicas são 
principalmente metacalcários das formações Mina de Furnas e Bairro da Serra (Grupo Lajeado) 
e da Formação Água Clara, unidades pertencentes ao Supergrupo Açungui. Novas idades U-
Pb LA-ICP-MS foram obtidas em unidades do Grupo Lajeado, no alvo Rocha, a sudoeste do 
Granito Itaoca, com intuito de correlacionar com os dados geocronológicos que eram restritos à 
faixa situada a nordeste deste corpo granítico. A análise de cristais de zircão detrítico em 
quartzito da Formação Serra da Boa Vista (Grupo Lajeado) forneceu idade máxima de 
deposição de 1750 Ma. Em cristais de zircão de rochas metabásicas ortoderivadas 
(intercaladas na sequência metassedimentar), os resultados indicam idade mínima de 889±2 
Ma para o Grupo. A alteração hidrotermal, caracterizada principalmente por meio de 
espectroscopia de reflectância, evidenciou enriquecimento em ferro e aumento da temperatura 
de cristalização nos minerais em direção às zonas mineralizadas. O controle litológico das 
mineralizações foi confirmado pela concentração de ocorrências e minas essencialmente em 
rochas carbonáticas. O forte controle estrutural destes depósitos filoneanos hidrotermais é 
evidenciado pelas concentrações de minério em veios situados em zonas de falha de direção 
NE-SW, subverticais, sin a pós-transcorrência, com veios de direção NW-SE subordinados. 
Feições típicas de zonas de cisalhamento rúptil foram verificadas nas zonas mineralizadas, 
como brechas, veios, falhas e fraturas. Cataclase é evidenciada por quartzo brechado e 
microfraturas, que seccionam as foliações anastomosadas marcadas por micas e agregados 
sigmoidais de quartzo. Estas feições não haviam sido descritas na área e, juntamente com a 
associação das mineralizações às zonas de cisalhamento rúptil, constituem informações 
inéditas, que aumentam as perspectivas para exploração na região.  
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