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RESUMO 
 
A jazida Casa de Pedra encontra-se em fase de lavra garimpeira para produção de ouro. 
Contudo, esta jazida vem sendo explorada desde o período colonial e mais intensamente nas 
décadas de 80 e 90. Localizada a cerca de 30 km a nordeste da zona urbana de Cuiabá, a 
jazida é privilegiada pela proximidade com a capital e viabilizada pelos estudos de exploração 
realizados pela Maney Mineração Casa de Pedra. Estudos de caracterização deste minério são 
escassos, salvo os trabalhos de conclusão de curso da Universidade Federal da Mato Grosso 
(abrangentes no ramo da geociências) e alguns relatórios técnicos realizados pelo CETEM na 
década de 90. Novos dados obtidos por analises de testemunhos de sondagem favoreceram 
uma caracterização mais precisa e robusta para esta jazida. Através da microscopia 
petrográfica de luz transmitida e refletida pode-se determinar a estrutura, textura e  
composição do minério. Os veios de quartzo mineralizados encaixados em filitos apresentam 
texturas porfiroblástica e granolepidoblástica com matriz foliada e venulada, e porções 
marcantes de cisalhamento com forte recristalização do quartzo hidrotermal e por vezes 
cisalhamento com microdobras nos quartzo-filitos, sendo o acamamento (Sₒ) subparalelo a 
foliação (S₁). Apresentam em sua composição quartzo 40% - 45%, sericita 20% - 25%, 
carbonato  20%  e albita  de 5%  -19%,  e minerais  opacos  cerca  de 5% (ilmenita 25%- 40%, 
magnetita 25% - 40%, pirita 10%, calcopirita 10% - 40% e traços de ouro). A caracterização 
contribuiu para um melhor entendimento da disposição do ouro no minério, favorecendo um 
melhor aproveitamento e facilitando a implantação de procedimentos mineiros ambientais 
viabilizando a produção do ouro para a Mineração Casa de Pedra. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização de Minério; Minério de Ouro; Mineração Casa de 
Pedra. 

 
 
 
ABSTRACT 

 
The Casa de Pedra deposit is being mined for the production of gold. However, this deposit 
has been exploited since the colonial period and more intensely in the 1980s and 1990s. 
Located about 30km northeast of the urban area of Cuiabá, the proximity with the capital 
made possible the exploratory studies performed by Maney Mineração Casa de Pedra. Studies 
of the characterization of this ore are scarce, except for the course completion works of the 
Federal University of Mato Grosso (comprehensive in the field of geosciences) and some of 
its technical knowledge carried out by CETEM in the news of 90. New data obtained by 
analysis of a more precise and robust characterization for this deposit. Through the 
petrographic microscopy of transmitted and reflected light one can determine the structure, 
texture and  composition of the  ore.  The mineralized  quartz  veins  layer  in  branches added 
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porphyroblast and granolepidoblast textures with foliated and expired matrix, and marked 
shear portions with strong recrystallization of hydrothermal quartz and sometimes shear with 
microdobras in the quartz-phyllites, the layer (Sₒ) being subparallel to foliation(S₁). They 
contain 40% - 45% quartz, 20% - 25%  sericite, 20% carbonate and 5% - 19% albite, and 
opaque minerals abot 5% (25% - 25% - 40% ilmenite, 25% - 40% magnetite, 10% pyrite,  
10% - 40% chalcopyrite and trace gold). The characterization contributed to a better 
understanding of the gold's disposition in the ore, favoring a better use and facilitating the 
implementation of environmental mining procedures, enabling the production of gold for the 
Mineração Casa de Pedra. 

 
KEYWORDS: Characterization of Ore; Gold ore; Mineração Casa de Pedra. 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
A Baixada Cuiabana compreende uma região de subsidência crustal, relacionada com o 

desenvolvimento da bacia do pantanal mato-grossense na região de Cuiabá e de municípios 
limítrofes, tais como Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Nossa Senhora 
da Guia, Acorizal e Santo Antônio do Leverger. Essa região representa o terceiro polo mineral 
de ouro do estado de Mato Grosso, ficando atrás da Província Aurífera de Alta Floresta 
(PAAF) e da Província Aurífera do Guaporé. Na região da Baixada Cuiabana o minério de 
ouro caracteriza-se por apresentar baixo teor e volume desconhecido. Apesar da exploração 
desde os anos 80 apenas neste século é que raras empresas conseguiram transformar algumas 
ocorrências em jazidas determinando-se os teores e o volume desde minério. A jazida Casa de 
Pedra é uma importante ocorrência de minério de ouro relacionado aos metassedimentos do 
Grupo Cuiabá na região da Baixada Cuiabana. Teve suas atividades garimpeiras iniciadas no 
período colonial, tendo um pico importante de produção nas décadas de 80 e 90(Pinho, 1990). 
Atualmente a Maney Mineração Casa de Pedra é a detentora dos direitos minerários desta 
jazida, sendo responsável pelos trabalhos de viabilização e produção deste minério. 

Este trabalho visa o desenvolvimento da caracterização do minério de ouro desta jazida, 
localizada na região do Cinturão Verde, distrito de Cuiabá. O principal acesso se dá pela 
Estrada Coxipó do Ouro passando pelos bairros Dr. Fábio Leite e pelo Residencial Lagoa 
Azul onde podemos acessar a Estrada Jurumirim, percorrendo-se cerca de 25 km até a área da 
mineradora (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa de localização ilustrando a capital de Mato Grosso, Cuiabá e a área de estudo, 
bem como a principal via de acesso. 

 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foram utilizados métodos de prospecção avançada para obtenção das amostras selecionadas a 
caracterização do minério. As atividades são descritas em quatro etapas, sendo elas: Etapa 
Preliminar, Etapa de Aquisição de Dados, Etapa de Processamento dos Dados e Etapa de 
Divulgação dos Resultados. 
Etapa Preliminar – consistiu na pesquisa bibliográfica dos trabalhos realizados na região, 
bem como da obtenção e análises de imagens de satélites que auxiliaram no entendimento da 
geomorfologia e ni padrão estrutural da região. 
Etapa de Aquisição de Dados– em um primeiro momento foi realizada uma campanha de 
sondagem rotativa e em a descrição dos testemunhos de sondagem, bem como a seleção das 
amostras mais representativas do minério. 
Etapa de Processamento dos Dados– As amostras selecionadas foram encaminhadas para a 
confecção de seções delgadas e polidas. Em seguida foi realizada a análise em microscópio 
petrográfico de luz transmitida e refletida para obtenção das propriedades óticas dos minerais 
translúcidos e metálicos, afim de realizar a caracterização do minério. 
Etapa de Divulgação dos Resultados – o resultado está sendo divulgado neste evento e 
poderá futuramente ser publicado em alguma revista especifica da área, mediante incremento 
de técnicas mais robustas de investigação. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A caracterização petrografica permitiu definir as relações entre o minério e a rocha  
hospedeira, bem como determinar aspectos estruturais, texturais e composicionais do minério 
da Jazida Casa de Pedra. O minério esta representado por diversos veios de quartos,  
sulfetados e oxidados(Figs. 2ª e 2B) encaixados em quartzo-filito(Fig. 2A). 
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O quartzo-filito por sua vezcor verde e apresenta restos da variação composicional e textura 
de granocrescenciareliquiar, sugerindo uma antiga estratificação sedimentar (Fig. 
2C).Observam-se níveis mais escuros, aparentemente de grafita original de matéria carbonosa 
provavelmente oriunda do ambiente deposicional.Ocorre também forte deformação de 
cisalhamento na matriz da rocha, com intensa orientação e recristalização de sericita e quarto, 
e por vezes, restos de dobramentos assimétricos preservados. Essas características são 
compatíveis com as descrições apresentadas por Silva (1990) e Silva (1999). 

 
As texturas de cristalização variam de inequigranular e localmente porfiroblástica 
caracterizadas pela matriz fina com veios que podem ocorrer com granulação média e blastos 
de carbonatos que chegam a 2,0 mm(Fig. 2D). Além disso, rocha é cordada por veios 
discordantes de quartzo,albita e carbonato, ao qual os sulfetos estão associados (Fig. 2E). 

 
A rocha é constituída essencialmente por quartzo, sericita e plagioclásio, sendo que blastos de 
carbonato e minerais opacos ocorrem disseminados.O quartzo é granular, exibe evidencias de 
recristalização, tais como, lamelas de deformação e extinção ondulante. O plagioclásio é 
tabular e exibe geminações polissintéticas dos tipos periclina e albita. A sericita está presente 
na matriz, e aparece marcadamente recristalizada às bordas de porfiroblastos de carbonato nos 
contatos entre os veios de quartzo-albita e no quartzo-filito. 

 
É possível reconhecer que em todas as fases de deformação observa-se blastos de carbonato, 
tardi a pós-cinemático, não calcíticos, por não efervescência com HCl 10% e de cor 
acastanhada (provávelmenteankerita ou siderita). Tal blastese, pode ter sido gerada por 
metamorfismo, em fase pós-pico de deformação, ou mesmo na entrada de fluidos  
hidrotermais de carbonatação iniciais.Interceptados por veios quartzo-albita-carbonática, com 
presença de um carbonato tardio nos veios (pós-albita). 

 
As rochas mais ricas em minerais opacos são também as mais deformadas e 
maishidrotermalizadas.Destacam-se calcopirita, pirita, ilmenita, magnetita(Fig. 2F) e mais 
raramente o ouro. Os dois primeiros são de granulação bem reduzida, e são comuns na matriz 
das rochas ou no interior de porfiroblastoscarbonáticos, preenchem interstícios 
equidimensionais e alongados, porém indeformados. Rara pirita de primeira geração pode 
aparecer ainda no interior de calcopirita. As piritas, normalmente maiores, idiomórficas, 
englobam os demais sulfetos, são euhédricas e tardias.O ouro também é raro, podendo ocorrer 
disseminado (Fig. 2G) ou incluso em calcopirita (Fig. 2H). 

 
O quartzo-filito apresenta restos de sua variação composicional, sugerindo uma antiga 
estratificação sedimentar, indicada pela preservação de níveis mais ricos em quartzo com 
variação da granulação destes grãos. Observam-se níveis mais escuros, aparentemente de 
grafita original de matéria carbonosa do ambiente deposicional. Ocorre também forte 
deformação de cisalhamento presente na matriz da rocha, com intensa orientação e 
recristalização de sericita e quarto da matriz, e por vezes, restos de dobramentos assimétricos 
preservados. 

 
Todas essas fases de deformação nos qzo-filitos sofrem uma blastese de carbonatos, tardi a 
pós-cinemática, talvez não calcíticos, por não efervescência com HCl 10% e de cor 
acastanhada (provável ankerita ou siderita). Tal blastese, pode ter sido gerada por 
metamorfismo, em fase pós-pico de deformação, ou mesmo na entrada de fluidos  
hidrotermais de carbonatação iniciais. Interceptados por veios quartzo-albita-carbonática, com 
presença de um carbonato tardio nos veios (talvez pós-albita). 
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A rocha apresenta intensa venulação, entrecordada por veios discordantes de quartzo e albita, 
com carbonato, onde os sulfetos parecem estar relacionados a esta fase de hidrotermalismo. A 
sericita está presente na matriz, e aparece marcadamente recristalizada às bordas de 
porfiroblastos de carbonato nos contatos entre os veios de quartzo-Albita e quartzo-filito. 
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Figura 2. Fotografias e fotomicrografias do minério da Jazida Casa de Pedra, ilustrando em 
A) e B) Veio de quartzo com albita encaixado em filito sercítico, pirita idomórfica;  C)  
Textura mortar em quartzo (Qz) envolto por pequenos cristais de quartzo; D) Aspecto geral 
em matriz de quartzo-filito (Qf) fino, com porfiroblastos de carbonato (Pc); E) Detalhe de 
venulação de quartzo (Qz) e Albita (Ab) cortando a matriz da rocha com incipiente foliação 
dos quartzo-filitos (Qf); F) Textura do quartzo-filito com abundância em minerais opacos: 
Magnetita (Mt), Ilmenita (Im); e mais raros sulfetos: pirita (Py) e Calcopirita (Ccp). (Luz 
Refletida); G) Pequeno grão de Au com cerca de 20 μm em porção rica em ganga quartzo  
(Qz) e carbonática (Cc). Pequeno cristal de Calcopirita (Ccp) (Luz Refletida); H) 
Micrométrico cristal de Ouro (Au) com aproximadamente 1 μm, incluso em Calcopirita (Ccp) 
xenomórfica. Polarizadores cruzados em C, D e E e luz refletida em F, G e H. 

 
 
 
4. CONCLUSÃO 

 
A amostraapresenta uma intensa alteração hidrotermal, com alto conteúdo de veios de 
quartzo-albita tardios que possuem grande quantidade de sulfetos. 

 
A deformação é marcada por um cisalhamento milonítico (S1), seguido de clivagem de 
crenulação (S2) e por final, com estruturas de alívio que arrefecem a foliação milonítica (S1), 
transformando em abertura para percolação de fluidos tardios na entrada de óxidos/hidróxidos 
e formação de clorita. 

 
A alteração hidrotermal tem uma primeira fase com a cristalização de sericita na matriz, por 
vezes, tais recristalizações e formação de nódulos podem se relacionar ao metamorfismo 
dinâmico durante o cisalhamento.Também durante o cisalhamento ocorrem os primeiros 
tensiongashes (estruturas de abertura) contendo as primeiras silicificações e albitizações. Na 
fase das clivagens de crenulação (S2), ocorre carbonatação intensa, com a formação dos 
porfiroblastos, muito provavelmente com o arrefecimento da deformação, porém com pico de 
temperatura e atuação de fluidos ricos em CO2. Nas bordas de porfiroblastoscarbonáticos há 
recristalização de sericita, indicativo da ação de calor de fluidos hidrotermais com ausência de 
deformação. 

 
O alívio estrutural, talvez pelo arrefecimento da compressão da deformação, pode causar a 
abertura maior de fraturas que permitiram a entrada dos fluidos mais ricos em sílica e com 
albita e sulfetos, agora em mais de uma direção e aproveitando estruturas deformacionais, e 
até mesmo os leitos acamamento, além de interstícios entre grãos por onde os fluidos entram, 
e talvez, em condições de brechação hidrotermal de falhas, ou pela atuação da pressão de 
fluidos. 

 
As características deformacionais e hidrotermais indicam para um modelo orogênico típico, 
com a mineralização e a fase principal de alteração hidrotermal mineralizante ocorrendo pós- 
pico deformacional, e talvez, até mesmo após o arrefecimento metamórfico. A sequencia 
deformacional e hidrotermal reflete zona de provável “mélange” tectônica, na borda de 
choques continentais de orogêneses, no caso, brasiliana. O fato das venulações intensivas 
ocorrerem associadas intimamente com os fluidos mineralizantes, e em estruturas de clivagem 
e fratura tardias, pode levar a conclusão em entender dobramentos regionais, ou meso-escala, 
e buscar os eixos de dobra e zonas axiais, com maiores probabilidades de veios e 
mineralizações. 
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Através da microscopia eletrônica podem serobservadas raras quantidades de ouro, não 
permitindo concluir qual fase sulfetada esta mais associada. Talvez a análise da correlação 
entre cobre e ouro, indicaria sua associação com a calcopirita, o que indica problemas na 
recuperação do ouro por cianetação. 

 
5. AGRADECIMENTO 

 
Agradecemos a Maney Mineração Casa de Pedra por todo o apoio e ao Instituto de  
Engenharia de Varzea Grande Pelo incentivo. 

 
 
6. REFERÊNCIAS 

 
PINHO, F. E. C., 1990. Estudo das rochas encaixantes e veios mineralizados a ouro do Grupo 
Cuiabá, na região denominada “Garimpo dos Araés” Nova Xavantina, estado de Mato Grosso. 

 
SILVA, C. H., 1999. Caracterização Estrutural de Mineralizações auríferas do Grupo Cuiabá, 
Baixada Cuiabana (MT). Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 
134p. 

 
SILVA, L. J. H. D.,1990. Ouro no grupo Cuiabá, Mato Grosso: controles estruturais e 
implicações tectônicas. In: CONGR. BRAS. GEOLOGIA, 36, Anais, v.6.1990 


	COLOMBO, G.1, BONFIM, E.R.C.2, NASCIMENTO, N.D.C.1
	RESUMO
	ABSTRACT
	1. INTRODUÇÃO
	2. MATERIAL E MÉTODOS
	3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	4. CONCLUSÃO
	5. AGRADECIMENTO
	6. REFERÊNCIAS

