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RESUMO 
 

O ouro de aluvião é minerado desde o século XVII em Mariana. Cidade que 
compõem o Quadrilátero Ferrífero, região que no período colonial foi a maior 
produtora de ouro do país. Ainda hoje, mais de três séculos depois, garimpeiros 
extraem o metal de forma artesanal do ribeirão Do Carmo. Este é responsável pela 
drenagem de parte da região de Ouro Preto e Mariana, assim recebe sedimentos 
dos terrenos auríferos (litologia do Supergrupos Rio das Velhas e Minas) criando em 
seu leito acumulações secundárias em zonas com baixo gradiente hidráulico: curvas 
e ao redor de obstáculos. O presente trabalho investigou amostras fornecidas por 
garimpeiros e colhidas no sedimento de corrente do ribeirão Do Carmo, na altura  
dos bairros Passagem e Santo Antônio em Mariana, com intuído de caracterizar o 
minério lavrado no garimpo e investigar o ouro. A petrografia listou 16 rochas entre 
turmalinito, xistos diversos, itabiritos e quartzitos. A análise mineralógica mostrou a 
presença de 16 minerais, tendo as amostras dos garimpos apresentado minerais 
denso como hematita, magnetita, arsenopirita, pirita e ouro. A hematita e magnetita 
são minerais satélites para o ouro, caracterizando a "areia preta". O ouro presente 
pode apresentar uma película de óxido de ferro (ouro preto), além disso pode está 
associado com arsenopirita e turmalina. A análise química por fire assay demonstrou 
que o ouro é paladiano, sendo sua concentração expressiva. Já a microscopia 
eletrônica de varredura mostrou a presença de prata formando uma liga com o ouro, 
chamada electrum. 
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ABSTRACT 

 

Alluvial gold has been exploited in Mariana since the 17th century. This city is part of 
the Quadrilátero Ferrífero, region which during the colonial period was the largest 
gold producer of the country. Even today, more than three centuries, the gold has 
been mined from Do Carmo using the traditional way. This river runs along part of the 
regions of Ouro Preto and Mariana, thus receives sediments from the gold deposits 
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(Rio das Velhas and Minas Supergroups lithology) creating in its bed secondary 
accumulations in zones with low hydraulic gradient: curves and around obstacles. 
The present work investigated samples provided by gold prospectors collected in the 
Carmo River sediments, near Passagem and Santo Antônio, Mariana  
neighborhoods. The main aiming was characterize the ore mined  by prospectors. 
The petrography studies listed 16 rocks among turmalinite, various schists, itabirites 
and quartzites. The mineralogical analysis showed the presence of 16 minerals, and 
the minerals samples showed dense minerals such as hematite, magnetite, 
arsenopyrite, pyrite and gold. Hematite and magnetite are minerals satellites for gold, 
featuring the named "black sand". The gold present in ore may be in a film form of 
iron oxide (named black gold), in addition it may be associated with arsenopyrite and 
tourmaline minerals. Chemical analysis by fire assay has shown that gold is the 
Palladian type, being its expressive concentration. The scanning electron microscopy 
showed the presence of silver forming an alloy with gold, known as electrum. 

 
 

KEYWORDS: Gold, Palladium, Gold alluvium, Creek Carmo. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A presença de minerais úteis na crosta, como ouro, na maioria das vezes não se 
encontra em concentração e volume suficiente para justificar a sua mineração. 
Assim, é necessário que haja a concentração por eventos naturais que possam 
enriquecer e acumular o mineral em depósitos até o patamar de jazidas. 

 
As litologias auríferas são intemperizadas e seus sedimentos são erodidos atingindo 
as calhas dos cursos d'água onde o ouro forma concentrações secundárias no 
aluvião, isto se dá em zonas de baixo gradiente hidráulico. Deste modo, justifica-se a 
caracterização do aluvião de forma a conhecer se o depósito pode ser considerado 
minerável, além de fornecer informações valiosas para o beneficiamento e lavra. 

 
No final do século XVII já se conhecia a presença de ouro nos arredores das atuais 
cidades de Mariana e Ouro Preto (VIAL, 1988). Nestas regiões afloram formações 
auríferas pertencentes ao Supergrupo Rio das Velhas de idade arqueana e 
Supergrupo Minas do proterozóico (DORR, 1969). A exposição de rochas destas 
formações auríferas propiciou a sua degradação com consequente liberação de 
partículas de ouro que foram carreadas até a calha do ribeirão Do Carmo. Junto com 
minerais de elevada densidade como magnetita e hematita (areia preta) este mineral 
se concentrou em curvas, depressões no leito do ribeirão e ao redor de obstáculo. 

 
Desde o período colonial este aluvião tem sido explorado por faiscadores, 
garimpeiros que utilizam técnicas rudimentares para processar o aluvião (COTA; 
LUZ, 1992). Em alguns períodos houve mineração industrial, exemplo  Companhia 
da Mina da Passagem, com a utilização de draga de arrasto. Mas também há 
esporadicamente garimpagem ilegal com utilização de draga de sucção. 

 

Hoje o material aurífero é minerado em garimpos artesanais sendo que atualmente 
tem importância social, já que em períodos de baixo nível de emprego é fonte de 
renda. Mesmo  assim, nota-se desconhecimento  sobre os aspectos mineralógicos e 
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petrográficos que estão relacionado ao ouro. Garimpeiros faiscadores utilizam 
conhecimento intuitivo passado entre as gerações e práticas artesanais, algumas 
prejudiciais, como o uso de mercúrio e sua queima. 

 

O presente trabalho investigou a mineralogia e petrografia do aluvião tendo 
catalogado os minerais e rochas mais comuns. Através da obtenção de concentrado 
de ouro por meio de garimpeiros que extraíram o minério em pontos distintos se 
realizou análise microscópica através do uso de lupa binocular, microscópio óptica 
de luz refletida e microscopia eletrônica de varredura. Para a análise da presença de 
paládio se realizou o teste Fire Assay. Estas e outras análises  compõem 
informações pertinentes sobre o aluvião e permitiram contextualizá-las com a 
geologia local. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O material utilizado foi o aluvião aurífero do ribeirão Do Carmo procedente da região 
entre os bairros Santo Antônio e Passagem, na cidade de Mariana. Este foi obtido 
por meio de garimpeiros da região e durante visitas ao campo. 

 
O material fornecido por garimpeiros foi extraído através da abertura de canais no 
ribeirão. Estes foram instalados através de prospecção. Assim, se percorreu o 
ribeirão do Carmo da altura dos referidos bairros e buscou-se localizar, no  
sedimento de corrente, locais com "areia preta" que é indicativo da presença de  
ouro. A areia preta foi bateada e, os 5 pontos dos 27 amostrados, que apresentaram 
maior presença de ouro foram escolhidos para abertura dos canais. 

 
O método de lavra é artesanal com utilização de ferramentas manuais entre elas: 
rastelos, enxadas, pás, alavancas, bateias e carpetes. A lavra consistiu na abertura 
de uma trincheira, canal, no leito do ribeirão paralela a seu curso, Figura 1. 

O canal foi desenvolvido para jusante seguindo a faixa de areia preta sendo que o 
cascalho grosso junto e matacos do leito do canal serviram de material de 
construção para o dique que separou o canal do ribeirão, Figura 2. Desta forma, 
pode-se controlar a vazão de água dentro do canal evitando que o ribeirão o 
danifique, como ocorre em períodos de cheia. 

Com o avanço do canal o cascalho é puxado formando a cabeceira, zona em forma 
de rampa formada pelo rastelamento do material. Esta cabeceira acumula o  
cascalho fino e areia preta. Então no final do trabalho este material é passado por 
cima dos carpetes afixados no final da cabeceira, Figura 3. Posteriormente o  
material é reconcentrado usando uma calha de madeira (sluice) com carpete e 
finalmente o material retido é bateado obtendo o concentrado utilizado. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 

 

 

 

   

 

Figura 1. Canal de garimpagem       Figura 2. Desenvolvimento Figura 3. Concentração 

 
Visitas ao campo foram realizadas com intuito de coletar amostras de rochas e 
minerais ao longo do leito do ribeirão Do Carmo na altura dos bairros citados. As 
amostras coletadas em campo (53 kg) foram analisadas em lupa de mão e em 
microscópio estereoscópico na Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado 
de Minas Gerais. 

 

Foram realizadas análise granulométrica (série Tyler: 1,00mm; 0,840; 0,595; 0,420; 
0,297; 0,210; 0,149; 0,105; 0,074; 0,053; 0,044; 0,37mm), análise mineralógica via 
microscópio estereoscópio e óptico de luz refletida com 180,3 g de concentrado e 
análise de paládio via ensaio de Fire Assay, com 5,7 g de ouro concentrado, na 
empresa SGS Geosol. 

 
O concentrado forneceu grãos de ouro para analise via microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) no departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro 
Preto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Através da análise petrográfica das amostras coletadas em campo foi possível 
identificar as seguintes rochas: itabirito (Figura 4), filito (Figura 5), mica xisto, quartzo 

cianita xisto, xisto ferruginoso (Figura 6), conglomerado (Figura 7), quartzo sericita 
xisto, estaurolita xisto, quartzito, granada anfibólio xisto, xisto anfibolítico, quartzo de 
veio, turmalinito (Figura 8), laterito ferruginoso, diabásio, xisto granadífero (Figura 9). 

 

Figura 4. Itabirito Figura 5. Filito Figura 6. Xisto Ferruginoso 
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Figura 7. Conglomerado Figura 8. Turmalinito Figura 9. Xisto Grandífero 

 

Já a análise mineralógica apresentou os minerais: ouro, turmalina (Figura 10), 
hematita, magnetita, goethita (Figura 11), martita, mica, actinolita, quartzo, cianita 
(Figura 12), pirolusita (Figura 13), arsenopirita (Figura 14), granada, estaurolita, pirita 
(Figura 15) e argila. 

 

 
Figura 10. Turmalina Figura 11. Goethita Figura 12. Cianita 

 

 
Figura 13. Pirolusita Figura 14. Arsenopirita Figura 15. Pirita 

 
A distribuição granulométrica, Figura 16, e contagem de partículas de ouro mostrou 
que 90% do concentrado de bateia se encontra abaixo de 1 mm e 100% está retido 
acima de 0,044 mm. Os grãos de ouro aparecem com maior frequência na faixa de 
149 a 297 μm, sendo que estes grão podem estar recoberto com película de óxido 
de ferro ou envolvendo turmalina ou arsenopirita. 
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Figura 16. Distribuição granulométrica do concentrado de bateia 

 
A microscopia do concentrado permitiu identificar a hematita e magnetita  como 
sendo responsável pela cor escura da "areia preta", Figura 17. Além disso, notou-se 
que o concentrado apresenta como paragênese mineralógica minerais densos, 
Figura 18, como: ouro, arsenopirita, pirita, hematita, magnetita, além de 
contaminantes metálicos. Fato notório é o revestimento de óxido de ferro que  
reveste algumas partículas de ouro caracterizando o chamado "ouro preto", Figura 
19, que deu nome a cidade da futura Vila Rica. 

 

 
Figura 17. Minerais escuros Figura 18. Minerais denso Figura 19. Ouro preto 

 
A análise via microscopia eletrônica de varredura forneceu imagens de detalhes 
sobre a superfície dos grãos de ouro, Figura 13, também apontou que o ouro 
apresenta-se em uma liga com a prata conhecida como electrum, Figura 14. Em 
média o ouro apresenta + 5% de prata. 
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Figura 13. Superfície de grão de ouro Figura 14. Electrum 

 
O ensaio Fire Assay mostrou que existe a presença de paládio no ouro de aluvião do 
ribeirão do Carmo. Apesar da heterogeneidade dos resultados em todas as análises 
foi possível constatar a presença de paládio, Figura 15, na casa de milhares de parte 
por bilhão mostrando um enriquecimento de mais de 1.000 vezes o encontrado na 
litosfera, sendo assim uma concentração expressiva, Figura 16. 

 

 

Figura 15. Parte por bilhão de Paládio no Ouro     Figura 16. Abundância de Pd (FRIZZO, 1991) 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A diversidade petrográfica e mineralógica do ribeirão Do Carmo apresentada pela 
caracterização demonstra a riqueza geológica da sua área de drenagem. Tendo sido 
identificado rochas de origem sedimentar, ígneas e, predominantemente, 
metamórfica. As rochas e minerais descritos são em sua maior parte característicos 
do Quadrilátero Ferrífero, sendo que rochas como: turmalinito, xisto anfibolítico, 
itabirito e quartzo de veio são associados a mineralização de ouro da região, assim 
são fontes primárias do metal. Conclui-se que o material indicador da presença de 
ouro "areia preta" é caracterizado pela composição majoritária de magnetita e 
hematita, além de outros minerais denso (arsenopirita, pirita e pirolusita) e minerais 
leves em menor proporção (quartzo e argilas), também há contaminação metálica 
devido a presença humana na área de drenagem do ribeirão. Esta composição da 
areia preta se deve a alta densidade ou a elevada abundância dos minerais no leito 
do ribeirão. Estes minerais se concentram com o ouro nas regiões de baixo  
gradiente hidráulico. Devido a alta densidade dos minerais associados ao ouro 
justifica-se os métodos de concentração gravíticas utilizados pelos garimpeiros como 
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sluice e bateamento, podendo também ser a jigagem, a espiral de Humphrey e a 
mesa oscilatória adequadas a concentração. O ouro é caracterizado pela associação 
com uma película de óxido de ferro (ouro preto) e pela sua associação com a prata 
formando o electrum. A característica mais emblemática foi a presença de  paládio 
na forma de liga com o ouro e em concentrações notórias em relação a sua 
abundância na terra, caracterizando o ouro do aluvião do ribeirão Do Carmo como 
ouro paladiano. 
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