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RESUMO

O diamante foi descoberto em 1842 nas margens do rio Mucugê, afluente das

cabeceiras do rio Paraguaçu, na Serra do Sincorá localizada na Chapada Diamantina,

regiäo situada no centroleste do estado da Bahia. O desenvolvimento dos garimpos

deu origem à diversas vilas que por sua vez evoluíram para as cidades de Lénçois,

Andaraf, Palmeiras, Mucugê, Morro do Chapéu, lgatu, Xique-Xique, Piranhas, entre

outras, cujo desenvolvimento acompanhou de perto o comércio do diamante. Além do

diamante, a região ganhou fama devido à ocorrência de diamantes policristalinos entre

os quais os mais frequentes vem sendo o carbonado e o tipo ballas. Ambos såo

constituídos por microcristais de diamante; no carbonado eles formam agregados

aleatórios de cores escuras e textura porosa enquanto que na variedade ballas, os

microcristais formam agregados esféricos, translúcidos e de cores variando do incolor

ao preto. Enquanto a densidade do diamante é constante em torno de 3,51 a do

carbonado é variavel dentro da faixa entre 3,0 a 3,45.

Os garimpos da Chapada Diamantina seguem o padråo de outras áreas

brasileiras no qual o garimpeiro trabalha isolado usando peneiras e batéias. As

tentativas de mecanizaçäo dos garimpos tiveram existência efêmera. Do ponto de vista

geológico, o diamante e o carbonado eståo associados a metaconglomerados da

Formaçåo Tombador, do Grupo Chapada Diamantina, Super Grupo Espinhaço do

Proterozóico Médio. A Formação Tombador é constituída por um pacote de sedimentos

entre os quais se destacam arenitos eólicos e fluviéolicos e conglomerados formados

por leques aluviais que foram metamorfisados durante os eventos orogenéticos do

Proterozóico Médio. O diamante e o carbonado säo lavrados a partir de sedimentos

quaternários constituídos essencialmente de areias e cascalhos provenientes da

erosão das rochas da Formação Tombador. Os minerais pesados que acompanham o

diamante e o carbonado na regiåo são representados pela magnetita, ilmenita,

hematita, turmalina, rutilo, zircáo, hornblenda, epídoto, cianita, andaluzita, granada

almandina, corfndon, crisoberilo, estaurolita e ouro. Êstas fases säo provenientes de

rochas metamórficas do embasamento estando ausentes os indicadores típicos de

rochas kimberlíticas.

O diamante da regiäo é representado por cristais de hábito predominantemente

rombododecaédrico, seguidos de cristais irregulares, fragmentos de clivagem,

agregados cristalinos, além de cristais cúbicos, octaédrióos e de combinações entre



essas formas simples. Com relação à cor macroscópica predominam os cristais

incolores seguidos dos castanhos, cinzas, amarelos, pretos e os de cores raras como

rosa, azul e vermelho. O padräo granulométrico indica que o diamante possui uma

granulometria de fina a média sendo raros os cristais acima de 5 ct.

O carbonado é a principal variedade policristalina da regiäo ecorrendo na forma

de agregados granulares de textura porosa, de coloração escura entre as quais se

destacam o cinza, o castanho e o preto. Ao contrário do diamante, o carbonado ocorre

desde cristais de dimensões milimétricas até exemplares de dezenas, centenas e até

alguns milhares de quilates. O Carbonado do Sérgio de 3.167 ct encontrado na regiäo

de Lençóis em 1905, continua sendo o maior diamante conhecido pelo homem até

hoje. A produção de carbonado alcançou o apogeu no final do século passado, mas

começou a declinar na primeira metade desse século com o desenvolvimento das

minas de diamante industrial da África, e posteriormente com a competiçäo do

diamante sintético a partir do final dos anos 60. Nos últimos anos a criação do Parque

Nacional da Chapada Diamantina inviabilizou o garimpo na regiäo.

Com relação à origem do diamante, faltam trabalhos sistemáticos de

prospecção na ârea. Os dados obtidos nesse trabalho revelaram a ausência dos

indicadores tradicionais de kimberlitos representados pela granada piropo, ilmenita

magnesiana, cromioespinélio, cromiodiopsídio e zircão. A falta desses minerais indica

que as fontes primárias säo antigas podendo ter sido cortadas pela erosão ou estarem

cobertas por sedimentos da plataforma. Com relação ao carbonado, algumas

observaçÕes feitas no decorrer desse trabalho sugerem que a origem desse tipo de

diamante está relacionada com a formação do próprio diamante monocristalino. A

associação íntima entre esses dois tipos de diamante confirmada em vários locais do

Brasil e do exterior, bem como os intercrescimentos cristalinos diamante-carbonado,

sugerem uma origem kimberlítica para as variedades policristalinas.



ABSTRACT

Diamond was discovered in the Chapada Diamantina areain 1842 on the banks

of the Mucugê river, located in the central-eastern region of the Bahia State. The

development of the diggings or¡ginated several villages which on its turn originated the

towns of Lencóis, Andaraí, Palmeiras, Mucugê, Mono do Chapéu, lgatu, Xique-Xique,

Piranhas. However, the trademark of the region became the discovery of carbonado

and ballas, two pollycrystalline varieties of diamond. Both are constituted of

microcrystals of diamond. Carbonado is made up of alleatory tiny micrometric

crystallites constituting aggregates with ceramic-like texture. Carbonado varies in size

as well as in colour being usually dark, gray or brown. Ballas, on the other hand,

displays an espherical habit being made up of cr¡stallites with an radial arrangement. As

carbonado, ballas are usually dark, gray or brown in colour. Diamond has an almost

constant density of 3,51 while in carbonado it is variable between 3,0 and 3,4S.

Roughly the diggings of Chapada Diamantina are similar to the others

throughout Brazil where the garimpeiro works alone using only sieve and pan. Several

tentatives in order to mechanize the washings failed in the area. Concerning the

geology, diamond and carbonado are associated with metaconglomerates of the

Tombador Formation of the Chapada Diamantina Group, part of the middle proterozoic

Espinhaço Supergroup. The Tombador Formation is made up of eolian and fluvio-eolic

metassediments constituting aluvial fans that were metamorphosed during the middle

proterozoic orogenesis. Diamond and carbonado have been prospected from

quaternary sediments made up of sands and gravels as a result of the erosion of the

Tombador Formation rocks. The heavy minerals associated with diamond and

carbonado in the region is comprised of magnetite, ilmenite, hematite, tourmaline, rutile,

zircon, hornblende, epidote, kyanite, andalusite, almandine garnet, corindon, crysoberil,

staurolite and gold. The former m¡nerals are all typical metamorphic phases being

derived from the crystalline basement rocks. Kimberlite indicators such as pyrope

garnet, Mg-ilmenite, Cr-spinel, Cr-diopside and zircon are absent in the area.

The study of representative parcels of diamond recovered in the region showed

that the majority of diamonds have a rhombododecahedral crystalline habit. The

remaining crystallographical types include irregular crystals, fragments, crystalline

aggregates, macles, cubic and octahedral crystals as well as combinations among the

late forms. Regarding the macroscopic colour most of the crystals are colourless,



although yellow, brown, gray and black are common too. Fancy colours such as pink,

blue and red have been observed in the area. As to the size diamonds range around

some milimeters; crystals bigger than 5 ct are rare.

Carbonado is the main pollycrystalline variety in the region occurring as porous

granular aggregates with a ceramic-type texture. The colour is usually dark ranging from

gray to brown and black. Concerning the size carbonado range from milimetric up to

centimetric samples. The Sérgio Carbonado found near the town of Lençóis in 1905 and

weighing 3.167 ct is still the biggest diamond ever found. The amount of carbonado

produced reached its peak around 1880 declining in the beginning of this century. The

use of synthetic diamond after the 60's followed by the stablishment of the National

Park of Chapada Diamantina ended the washing of gravels in the area.

The origin of diamond is still a controversial subject due to the lack of

systematic surveys in the area. The absence of kimberlite indicators such as pyrope

garnet, Mg-ilmenite, Cr-spinel, Cr-diopside and zircon as well suggests that the primary

source rocks may have been eroded or are covered now by sediments of the platform.

As to the carbonado some observations made during this work suggest that the origin of

the pollycrystalline varieties is related to the formation of the monocrystalline diamond

itself. The intimate association between diamond and carbonado confirmed in several

localites in Brazil and elsewhere as well as the crystalline intergrowth between diamond

and carbonado suggests a kimberlitic origin for the pollycrystalline varieties,
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ASPECTOS MINERALÓGICOS, GEOLOGICOS E

ECONÔMICOS DE DIAMANTES E CARBONADOS DA

CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA.

I.rNTRODUçÃO

Dentre as gemas, o diamante é a de composiçåo química mais simples, sendo

contituída unicamente pelo elemento químico carbono (C), podendo conter vários

outros elementos sob a forma de impurezas químicas. Os gregos antigos

denominavam-no indomável, devido a sua dureza 10 na escala relativa de Mohs, a

maior encontrada na natureza. O tenno diamante origina-se da palavra latina

'adamantem", a qual foi adulterada posteriormente para "adiamantem' (Reis, 1959 ).

O diamante já era conhecido pelo homem desde a antiguidade. O Velho

Testamento, o qual se supöe ter sido escrito a 1.700 anos antes de Cristo, contém

referências sobre essa gema. Dados históricos indicam que o diamante já era extraído

na lndia entre 800 e 600 anos antes de Cristo, conforme indicado por uma estátua

indiana do século V A.C. na qual existe um diamante em cada olho. Plínio, o Grande,

no século I D.C., também faz referências ao diamante por sua qualidade, dureza e

raridade, a qual "figura na vanguarda, não somente das pedrarias, mas ainda de todas

as riquezas humanas, e que durante muito tempo só reis, e poucos deles,

conheceram'. No ano 600 D.C., o diamante foi descoberto em Bornéo, e continuou

sendo produzido somente no Oriente até século XVlll (Abreu, 1973).

No início do século dezoito, o território brasileiro estava sendo colonizado

pelos portugueses que estavam a procura de ouro e pedras preciosas. Por volta de

1714, o diamante foi descoberto no pequeno Arraial de Tejuco, onde hoje situa-se a

cidade de Diamantina (Leonardos, 1959). Os garimpos de Diamantina expandiram-se

rapidamente tornando-se um dos principais distritos diamantlferos do país, posiçåo

compartilhada com os garimpos dos estado de Mato Grosso nos dias atua¡s. Com o



passar do tempo, novas ocorrênc¡as de diamante foram identificadas no Brasil e em

outros continentes sendo a sua exploração sempre assoc¡ada a aluviöes.

Em 1871, o diamante foi encontrado em Kimberley, na África do Sul, em um

barro amarelo (yellow-ground) na superfície do solo, que em profundidade maior

tornava-se azul (blue-ground). Verificou-se logo em seguida com os trabalhos de

mineraçäo que o diamante ocorria associado a granadas vermelhas, piroxênio e mica

verdes, além de grande quantidade de minerais opacos, todos dispersos em uma

massa argilosa, que posÞriormente, foi classificada como de origem vulcânica' Lewis

(1887), apoiado em habalhos petrográficos, classif¡cou essa rocha portadora de

diamante como um tipo particular de mica peridotito, ao qual deu o nome de kimberlito'

em homenagem a localidade mineira de Kimberley, cujo nome havia sido retirado de

Lord Kimberley, que na época era gerente do govemo britånico para a Colônia do

Cabo. Tendo sido encontrado 'in situ', a mineração progrediu com a formaçåo do

cartel De Beer's que nas décadas seguintes, passou a controlar a pesquisa, a

produção e a comercializaçäo do diamante no mundo.

Após a descoberta pioneira de Diamantina no começo do século XVlll' o

diamante foi sendo descoberto em vários outros pontos do pals, tais como Mato

Grosso, Goiás, Bahia e Faraná. Por volta de 1843 (Leonardos, 1937; Reis, 1959)' foi

descoberto nas lavras gar:impeiras da Chapada Diamantina, um tipo de diamante de

propriedades completamente distintas do diamante até entåo conhecido. Tratava-se de

um agregado policristalino, opaco, escuro, poroso, de forma subédrica que recebeu o

nome de carbonado. Verificou-se posteriormente, que a quantidade de carbonado era

maior que a do própr¡o diamante convencional (monocristalino, transparente,

octaédrico e/ou rombododecaédr¡co de'faces curvas). Além da dureza excepcional do

diamante comum, observou-se que o carbonado era em adição, tenaz, ou seja'

resistente ao choque mecânico, prestando-se portanto, a amplo uso como material

industrial, Nessas condiçóes, os depósitos da Chapada Diamantina vivenciaram um

notável apogeu de produçåo e comércio, principalmente na segunda metade do século

XlX, declinando no corneço deste século em virtude do aumento da produçäo de
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diamante industrial pelos países africanos. Nos anos subsequentes, foram registradas

ocorrências de carbonado nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná

(Leonardos, '1937, 1959; Reis, 1959; Abreu, 1973). Fora do Brasil, säo conhecidas

ocorrências na Rússia (Kaminskiy ef a/., 1985), Venezuela (Kerr ef a/., 1948) e Rio

Ubangi na República Centro Africana {Trueb & de Wys, 1971). A Tabela I reúne de

forma condensada os fatos históricos relativos a descoberta do diamante nos diversos

países do mundo.

Apesar da possança e da importância que os depósitos de carbonados da

Chapada Diamantina tiveram no final do século passado, o conhecimento mineralógico

e geológico desse material continua precário até os dias de hoje. Os trabalhos da

literatura limitam-se a relatar fatos histórieos expondo alguns dados de produçáo em

perÍodos localizados (Leonardos, 1937), sem haver nenhuma discussäo sobre a

origem desse tipo de diamante curioso. No decorrer dessa Dissertaçâo, procuramos

compilar o maior número de informaçôes disponíveis sobre os diversos aspectos dos

depósitos de carbonado. lnfelizmente, a região onde houve a fase mais intensa de

mineração, encontra-se nos dias de hoje dentro da área pertencente ao Parque

Nacional da Chapada Diamantina, onde a garimpagem está proibida. Esse fato limitou

seriamente a observaçåo direta da mineração do carbonado tal como vinha sendo

executada desde a segunda metade do século passado. Para contomar esse fato,

procuramos garimpeiros e comerciantes de diamantes (capangueiros), de quem

adquirimos as amostras investigadas nesse trabalho. Um dos pontos que mais chamou

a atençåo no decorrer desse trabalho está relacionado a origem desse material.

Enquanto a origem do diamante convencional está relacionada a kimberlitos e

lamproítos conhecidos em todos os óontinentes, a do carbonado continua sendo

motivo de discussões. O objetivo dessa Dissertação, é levantar os fatos históricos

relacionados a garimpagem do carbonado, bem como apresentar uma caracterizaçáo

mineralógica desse material, complernentada pelo contexto geológicos dos depósitos.



Tabela 1 - Relaçäo das descobertas de diamante mais significativas ocorridas

nos diversos países através do tempo.

País Localidade Ano Tioo de deoósito

fndia Golconda 800 a 600

A.C.

Detrltico

Bornéo 600 D.c. Detrítico

Brasil

Arraial do Teiuco 1726 Metaconqlomerado

Rio Säo Lourenço, MT 1790 Detrltico

Chapada Diamantina,

BA

1842 Metaconglomerado

Aqua Suia, MG 1860 Conqlomerado

Tibail. PR 1930 Detrltico

Julna, MT 1975 Detrltico

África do Sul

Colônia do Cabo 1867 Detrftico

Kimberlev 1871 Kimberlito

Mina Premier 1904 Kimberlito

Rio Vaal 1926 Detrltico

Namaoualånda 1927 Detrftico

Guiana lnglesa 1880 Detrltico

Guiné Aredor 1890 Detrftico

Estados Unidos da
América

Arkansas 1906 Lamprolto

Wvomino / Colorado 1979 Kimberlito

Conoo lTairel Mbuii Mavi (Kasai) 1906 Kimberlito

Namíbia Luderitz 1908 Detritico

Tanzània Mwadui 1910 Kimberlito

Anoola Vale do Rio Kasai 1912 Detrftico



Continuação

República Centro
Africana

1914 Detrftico

Gana 1919 Kimberlito

Costa do Marfim 1929 Detrítico

Serra Leoa Koidu 1930 Kimberlito

Libéria Norte e noroeste 1930 Kimberlito

Guiné (Francesa) 't932 Detrftico

Lesotho Letsenq-la-Terae 1958 Kimberlito

Botswana Oraoa 1967 Kimberlito

Venezuela
Rio Caroni 1901 Detrftico

Rio Quebrada Grande 1970 Detrítico

Rússia
Montes Urais 1942 Detríticos

Yakutia 1957 Kimberlito

China 1955 Kimberlito

Rússia Mir 1958 Kimberlito

Swaziland 1973 Kimberlito

Austrália Arovle 1979 Lamproíto

Canadá Lac de Grass 1998 Kimberlito



Considerando a grande extensäo das ocorrências de carbonaclìos da Chapada

Diamantina, restringimos os nossos trabalhos aos garimpos situados nos municlpios

de Lençóis, Palmeiras, Andaraí e Mucugê.

r.r HrsróR|co

No Brasil, os relatos sobre os díamantes surgem a partir de 1714 (Leonardos,

1959), 'onde os cristaizinhos reluzentes começam a aparecer nas batéias dos

faiscadores de ouro do Tejuco, comarca de Nossa Senhora do Sêrro do Frio, nas

Minas Gerais'. O primeiro a identificar os diamantes no Tejuco, hoje Diamantina, foi o

frade italiano Elói Torres, o qual esteve nas minas de Golgonda na f ndia, e

reconheceu as pedrinhas que marcavam os tentos dos jogos praticados pelos

habitantes locais. Sabendo do que se tratava tais pedras, um traf¡cante baiano, Felipe

de Santiago, começa a exportar clandestinamente a gema para Lisboa a qual é

vendida por muitos anos como mercadoria Oriental.

Só entåo em 1730 a Coroa Portuguesa toma conhecimento da existência dos

diamantes do Brasil (Leonardos, 1959). Em 1731, dev¡do ao contrabando, apesar da

exploração monopolizada e da fiscalização rigorosa da Coroa, a metrópole vê-se

abarrotada de diamantes, sendo o rei obrigado a suspender as licenças de lavra.

Tamanha era a produção e contrabando de diamante do Brasil para a Europa que em

1732 o mercado já não tinha cotaçåo para o diamante, sendo o problema solucionado

com o aumento dos impostos sobre a produção em 1733 e, o arrendamento das lavras

em 1740 por regime de contrato. Surge"neste período de arrendamento um dos fatos

pitorescos da História Brasileira, a do contratador Joáo Fernandes de Oliveira e a

mulata Chica da Silva. Para se ter uma idéia da capacidade diamantlfera da região, a

Casa da Moeda de Lisboa registra que dos anos de 1753 a 1800 foram vendidos

2.099.593 quilates de diamantes vindos do Brasil.



o diamante foi descoberto no Estado da Bahia pelos cientistas alemães spix e

Martius em 1821, na sua travessia pelo sertäo baiano vindos de Minas Gerais, na

Serra do Sincorá, localizada no contexto geológico da Chapada Diamantina

(Leonardos, 1937). Por volta de 1842, foram feitas as primeiras explorações intensas

na regiäo, às margens do rio Mucugê no alto Paraguaçu, onde chegou a ocorrer na

região a concentraçåo de 30.000 pessoas. Contudo, é entre 1850 e 1860 que ocorre o

apogeu da exploração diamantífera na Bahia com uma produçáo da ordem de 70.000

quilates por ano, declinando nos anos subsequentes (Abreu, 1973).

Os carbonados, por sua vez, foram descobertos em 1843 nos placeres

diamantíferos do Rio São José, Distrito de Sincorá, hoje Contendas do Sincorá

(Leonardos, 1937). O montante da produçäo pode ser avaliado pelo o fato da França

ter instalado na c¡dade de Lençóis um consulado onde entre outros negócios era

intermediadora da venda de diamante e carbonado para Europa. Após a decadência

das lavras, o prédio foi abandonado tendo sido restaurado na última década. A

m¡neraçåo do carbonado trouxe um surto extraordinário de progresso para a região,

sobretudo na segunda metade do século passado. O comércio prosperou, produzindo

como resultado a urbanizaçåo das cidades situadas na orla dos garimpos. Cidades

como Lençóis, Andaraí e Palmeiras, entre outras, desenvolveram-se e as marcas

desse progresso podem ser vistas hoje no estilo imponente das casas e sobrados que

retratam de forma clara o apogeu dos garimpos (Fotografias 1' 2' 3 e 4). Nesse

sentido, o monumento aos garimpeiros existente no centro de Andarai, constitui

homenagem justa à figura que, em última inståncia, libertou as riquezas que fizeram

florescer as cidades da Chapada Diamantina.

A produção de diamantes e carbonados na regiäo entra em decllnio após a

descoberta dos diamantes associados a kimberlitos na Africa do Sul. Além disso, a

manutenção dos mesmos métodos rudimentares de mineraçáo usados nos garimpos,

não permitindo a exploraçáo de depósitos de médio e baixos teores, colaboraram para

o declínio paulatino da garimpagem.



Fotografia 1 - Vista parcial da cidade de Lençóis notando-se os casarÕes

coloniais remanescentes do apogeu dos garimpos.

iF¡ ,

Fotografia 2 - Monumento ao garimpeiro situado na praça principal de Andarai.

I
I



Fotografia 3 - Vista parcial da praça e casarios da cidade de Palmeiras.

Fotografia 4 - Vista panorâmica mostrando a cidade de Mucugê e a Serra do

Sincorá ao fundo.
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No inlcio do século XX, com a valorização do diamante e do carbonado no

mercado internacional houve uma retomada dos trabalhos na área. Com uma

exploraçåo feita sempre por meio de garimpagem, em 1927 foi instalada às margens

do Paraguaçu, na localidade de Moreno, uma usina para a extraçåo næcanizada de

carbonados e diamantes - Companhia Brasileira de Exploraçáo Diamantlfera -, numa

associaçåo entre o engenheiro Macambira Montes Flores e capital americano. Tal

empreendimento, no entanto, teve pouca duraçáo devido à depressão econômica da

época, à baixa produtividade dos cascalhos tratados e o alto custo da produção.

Segundo Leonardos (1937), durante o funcionamento da empresa ente os anos de

1929 e 1931, foram produzidos 4.019 quilates de carbonados e 2.008 quilates de

diamantes, correspondendo a 14 m3 por quilate de carbonado e 28 m3 por quilate de

diamante de cascalhos tratados. Ao que se tem notícia, esta foi a úniaa tentativa de

exploraçåo em escala industrial na área, na qual sempre houve a predominåncia dos

garimpos.

' 
Apesar da importância que a produção de diamante e carbonado alcançou na

Chapada Diamantina, o número de tabalhos geológicos a respeito da regiäo é

relativamente pequeno näo sendo condizente com a notoriedade do carbonado,

material de ocorrência rara, excepcionalmente concentrado nesta região. Contudo,

alguns fatos conhecidos talvez possam justificar essa situaçåo. A mineração praticada

nos garimpos desde o princlpio da o<Façâo do diamante e do carbonado na área

sempre foi uma atividade sem planejanrento, que consistia na retirada dos cascalhos

mais ricos. A deficiência no emprego do Código de Mineração, na primeira metade

deste século, quando a produçäo era importante, foi outro fator que colaborou para

agravar a situaçåo. Soma-se a isso a introdução do diamante sintético(Bovenkerk ef

a/., 1959) no mercado a partir de 1955, dificultando ainda mais a situaçåo do comércio.

Por fim, a falta de recursos e interesse por parte dos órgãos competentes em gerar

trabalhos.de pesquisa na região.

Atendendo à Procuradoria Geral da Justiça do Ministério Prlblico, Núcleo de

Meio Ambiente, o Departamento Nacional da Produçäo Mineral e a Divisåo de



Mineração do Ministério de Minas e Energia da Bahia, execu;taram trabalhos técnicos

sistematizados, a que se denominou Projeto Chapada Diamantina, no âmbito e

adjacências do Parque Nacional da Chapada Diamantina, ir¡cluíndo os municípios de

Lençóis, Andaraí, Palmeiras e Mucugê (Moraes & Couto, 1993). Esse trabalho teve

como objetivo conscientizar os poderes públicos sobre a questäo dos danos ao meio

ambiente e a extração de bens minerais (garimpos) na Chapada Diamantina. Tais

informaçöes, e a pressäo da sociedade, paralisaram os garimpos restantes, nåo mais

que uma dezena, que foram impedidos de funcionar pela Secretaria do Meio Ambiente

(SEMA), em função da criaçåo do Parque Nacional da Chapada Diamantina pelo

Decreto Federal no 91.655 de 17 de setembro de 1985- Não fossem as belezas

naturais da região, com um grande número de cachoeiras e córregos propiciados pelo

relevo entrecortado por vales, a flora e a fauna ainda remanescentes, os casarios de

arquitetura colonial e o apóio do governo estadual na realização de obras de

infraestrutu ras, uma vez que a cidade de Lençóis já conta com um aeroporto de porte

médio, a decadência social e econômica da regiåo perduraria até hoje.

r.2 LOCALTZAçÃO GEOGRÁF|CA DA ÁRen

A zona diamantífera da Bahia compreende vários municípios, muitos inseridos

na Chapada Diamantina, localizada na porçâo central do estado, dentre os quais

podemos destacar Morro do Chapéu, Rio de Contas, lgatu (Xique-Xique), enhe ouhos.

Os municlpios de Lençóis, Palmeiras, Andaraí e Mucugè, localizam-se na porçäo

centro-sul do Estado da Bahia, em terfenos pertencentes à Chapada Diamantina. O

acesso à região se faz pela rodovia BR-116 (Rio-Bahia), até o entroncamento com a

BR-242, local denominado Ponte do Paraguaçu. A BR-242 por sua uez, laz a ligaçåo

ao oeste do estado cruzando o município de Barreiras, conhecido nacionalmente pelo

plantio de soja. A partir desse ponto percorre -se 246 km até o entroncamento de

Lençóis, que já está situada na área de ocorrência dos carbonados. Recentemente foi
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inaugurada uma nova rodovia asfaltada que facilita o acesso à Chapada Diamantina

na sua porção sul. A partir de Vitória da Conquista segue-se em direção à Anagé,

distante 45 km, pela BR-407. A partir desse ponto, toma-se o acesso a direita em

direçáo a Barra da Estiva distante 120 km e, até Mucugê percorre-se mais 100 km. O

acesso às demais localidades pode ser efetuado por rodovias estaduais ou estradas

vicinais. Conforme já foi informado anteriormente a área de estudo está contida nos

municípios de Lençóis, Palmeiras, Andaraí e Mucugê (Figura 1).

I.3 OBJETIVOS DO TRABALHO

As áreas diamantíferas da Chapada Diamantina na Bahia já såo conhecidas de

longa data, porém, boa parte da bibliografia trata dos aspectos geológicos e

geomorfológicos, relatando a ocorrência de diamantes e carbonados na regiåo.

Quanto aos trabalhos de pesquisa mineral, os quais são poucos, estes são

direcionados para a área de geologia econômica, tratando superficialmente os

aspectos mineralógicos do diamante e do carbonado. Nesse sentido um dos objetivos

dessa Dissertação é tentar preencher os aspectos ainda pouco explorados na

mineralogia e geologia do diamante e do carbonado. Assim sendo, listamos a seguir

os tópicos mais importantes que serão abordados no decorrer deste trabalho.

a) Cadastramento dos garimpos ativos e desativados de diamante e de carbonado.

b) Definição do contexto geológico dos garimpos.

c) Amostragem das assembléias minerais associados ao diamante e ao carbonado.

d) ldentificação dos minerais acomparihantes do carbonado por métodos ópticos e

roentegenográficos.

e) Caracterizaçäo dos diamantes e carbonados do ponto de vista mineralógico.

f) Proposta de um modelo para a origem do diamante e do carbonado da Chapada

Diamantina.



Figura 1 - Localização geográfica das ocorrências de diamantes e carbonados na
Chapada Diamantina, Bahia, e principais acessos rodoviários à área, (Adaptado do Mapa
Metalogenético do Estado da Bahia, 1982 ).



2.MÉTODOS DE ESTUDO

Antes de iniciar a descrição dos métodos de estudo, faz-se pertinente

algumas observaçöes. Apesar da fama histórica de grande produtora de diamantes e

carbonados, nesta última década foram grandes as transformações ocorridas nos

municipios da Chapada Diamantina, especialmente para os municfpios com tradições

exploratórias pelo método de garimpo. Ocorre que tal atividade além de já não trazer

uma rentabilidade e nem retorno social para a regiäo, vinha sofrendo pressões de

grupos ambientais para a concretizaçåo do Parque Nacional da Chapada Diamantina,

fato que ocasionou a paralisação da grande ma¡oria dos garimpos, restando na época

das nossas visitas de campo menos que uma dezena de garimpos em atividade. Esse

fato dificultou e limitou as nossas atividades de amostragem na região.

Para a execuçäo dos trabalhos desta dissertação inicialmente foi feito uma

levantamento da bibliografia existente pertinente ao assunto, utilizando-se o acervo de

livros e periódicos da Biblioteca do lnstituto de Geociências da Universidade de São

Paulo, no momento a mais completa do País, além de contatos diretos e aquisiçåo de

material publicados pela CPRM com sede na cidade de Salvador, Bahia.

2.1 TRI\BALHOS DE CAMPO

Durante os trabalhos de campo, tivemos que fazer uso de um grande

número de cartas geográficas e geológicas, que nos propiciaram acesso às áreas de

garimpos antigos e modernos. Para-a execução dos mapas, foram usadas as

seguintes publicações: a) Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil,

Escala 1:100.000, Folha SD.24-V-A-V (Lençóis), Estado da Bahia, DNPM/CPRM,

1990; b) Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, Escala 1:100.000,

Folha SD.24-V-A-ll (Utinga), Estado da Bahia, DNPM/CPRM, 1990; c) Programa de

Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, Escala 1:100.000, Folha SD.24-V-C-ll
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(Mucugê), Estado da Bahia, DNPM/CPRM, 1990; d) Mapa metalogenético do Estado

da Bahia, Escala 1:1.000.000, Secretaria das Minas e Energia, Coordenação da

Produçâo Mineral, 1982; e) Projeto Chapada Diamantina: Parque Nacional da

Chapada Diamantina,BA, lnformaçÕes Básicas paa a Gestão Tenitorial, Escala

1 :312.500, CPRM/IBAMA, 1994.

Posteriormente aos trabalhos básicos de consulta bibliográfica e elaboraçäo

de mapas, foram realizadas visitas à área de trabalho, onde efetuamos contatos com

garimpeiros e comerciantes de diamantes e carbonados da região. Essas viagens

iniciais tiveram como objetivo facilitar o reconhecimento do contexto geológico da

regiåo, auxiliar a localização dos garimpos ativos ou desativados, conhecer o perfil

geológico das áreas de garimpos, de carbonado e diamante, examinar lotes de

propriedades dos comerciantes locais (capangueiros), amostrar e adquírir diamantes e

carbonados representativos para os trabalhos iniciais e amostrar os minerais

acompanhantes desses materiais na regiäo.

Os minerais pesados que acompanham o diamante e o carbonado na regiäo'

foram separados por um conjunto de processos esquematizados no fluxograma da

Figura 2. O processo tem início com a retirada de um volume de cascalho mineralizado

sufìciente para dar representatividade ao concentrado final, uma vez que certas fases

minerais possuem um alto coeficiente de dispersão. No caso presente, lavou-se um

volume correspondente a um dia de trabalho, empregando-se dragas de seis

polegadas, que permitiram a lavagem e concentração de um volume de 10 a 12 m3.

Esse volume é suficiente para reter fases que ocorrem em teores baixos, da ordem de

grandeza do diamante e carbonado. Segue-se uma pré-concentraçáo em caixa e calha

(sluice) de onde já saem o rejeito e o concentrado mineralizado. Esse concentrado, por

sua vez é separado por um conjunto de três peneiras com aberturas de 6'0 mm' 3'0

mm e 1,5 mm, seguidas por uma batéia no final (Figura 2). No processo comercial o

diamante e o carbonado säo selecionados nas fraçoes retidas nas peneiras, enquanto

que o ouro é selecionado na batéia. O conjunto das três peneiras equivale ao trabalho

executado por um jigue em garimpos com separaçäo mecanizada. Nesse caso, o ouro
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fica retido no fundo do tanque. Os acompanhantes dos dlamante e do carbonado ficam

retidos nas peneiras e na batéia, dependendo da granulometria dos minerais em cada

área. No caso presente as amostragens foram realizadas em garimpos local¡zados nas

imediaçöes de Palmeiras, Lençóis e Andaraf.

Os concentrados obtidos no campo foram posteriormente tratados por um

conjunto de métodos ffsicos, que permitiram a separação de todas as fases minerais e

a sua respectiva identificaçåo por processos laboratoriais.

2.2 TRABALHOS DE LABORATóR¡O

Após seleção e aquisiçäo de exemplares representativos da regiäo, as

amostras de carbonados foram classificadas segundo o local de origem e agrupadas

para as análises posteriores. Já os minerais oriundos dos concentrados de batéia

foram classificados segundo a sua densidade e posteriormente passaram por uma

classificaçáo granulométrica para estudos complernentares. Todo o material

selecionado foi estudado por uma combinação de diversos métodos analíticos

apresentados de forma resumida nos itens subsequentres. Os princípios básicos dos

métodos relacionados abaixo, são encontrados na literatura mineralógica dos últimos

anos, seja em manuais específicos de literatura internacional (Zussman, 1967; Cullity,

1956; Azároff ef a/., 1958; Borges, 1980), e nacional (Formoso, 1980; Gomes & Motta,

1980, 1984), ou ainda emteses de mestrado e doutorado, arquivadas na Biblioteca do

IG/USP. No decorrer dos trabalhos de laboratório, fizemos uso, essencialmente, de

técn¡cas mineralógicas clássicas tais como microscopia óptica e eletrônica, difração de

raios X e medidas de algumas propriedades fisicas tais como densidade.

Considerando que esses métodos já foram discutidos pormenorizadamente em outras

teses apresentadas no âmbito do Departamento de Mineralogia e Pehologia do

IG/USP, (Camargo, 1965; Svisero, 1978; Gandini, 1994), faremos a seguir' apenas um

comentário resumido dos métodos utilizados neste trabalho.



2.2.1 PREPARAçÃO DAS AMOSTRAS

As amostras de carbonados representativas de localidades e garimpos

diferentes, foram pesadas em uma balança analítica eletrônica Mettler Toledo, modelo

AB.204, com precisão de 0,0001 g com e capacidade máxima de 210 g, existente no

Laboratório de Qulmica do DMP do IG/USP. Em seguida, todas as amostras foram

examinadas individualmente em lupas binoculares, e separadas para os trabalhos

futuros de microscopia, difração e determinação da densidade. Durante esses

procedimentos foram adotadas as recomendações de Parfenoffefa/. (1970).

Para o processo de identificaçåo dos minerais dos concentrados de batéia, foi

usada inicialmente uma separaçåo densimétrica com a utilizaçäo de um llquido de alta

densidade, no caso o bromofórmio com densidade 2,89. Obteve-se entåo, uma fraçäo

de minerais com densidade inferior a 2,89 composta essencialmente de quartzo,

silexito e micas claras, além de uma segunda fraçäo mineralógica com minerais de

densidade superior a 2,89 contendo os minerais mais importantes do ponto de vista do

nosso trabalho.

A fração da separação densimébica com densidade superior a 2,89 foi entáo

submetida ao processo de separação magnética utilizando-se um imã de mäo,

resultando na separaçäo de parte dos minerais ferromagnéticos representados por

magnetita, titano-magnetita e ilmenita. Posteriormente, essas amostras foram

classificadas utilizando-se peneiras com abertura de 32 e 100 mesh ( 0,50 e 0,149 mm

respectivamente), resultando em três fraçÕes distintas. A seguir, as três fraçÕes

obtidas foram tratadas no separador lsodinâmico de Frantz, onde combinações

variadas de intensidade e inclinação dô aparelho, permitiram reagrupar os minerais

constituintes dos concentrados em novos grupos homogêneos.

A utilização do separador lsodinåmico de Frantz facilitou a separaçåo dos

constitu¡ntes das fraçöes menores, especialmente da fração batéia, onde os grânulos

possuem dimensões menores que 1 mm.



2.2.2 DENS¡DADE

A densidade relativa (d) das amostras de carbonado foram determinadas

através do uso de um picnômetro de alta precisåo, em operaçáo no Centro de

Pesquisas Professor Manoel Teixeira da Costa, ligado ao lG/UFMG. Considerando as

características ffsicas das amostras, constituídas por um agregado de policristais,

dotados de porosidade e cavidades internas, o uso do picnômetro mostrou ser o

método mais conveniente para compensar os posslveis erros anaiíticos obtidos

quando os materiais possuem as propriedades texturais dos carbonados. Nesta

técnica, é necessário pelo menos 1/3 do volume do picnômeho de material, ou seja,

para um picnômetro de 5 ml necessitia-se de pelo menos 5 g de amostra. Amostras

com pesos menores acarretam erros; outro fator que também pode acanetar erros é a

variação da temperatura durante as pesagens. As amostras foram quebradas no

morteiro de Abich e pulverizadas em gral de ágata para a obtenção de uma

granulometria abaixo de 200 mesh [0,074mm na escala Tyler (Silva, 1979)].

Considerando que nos carbonados ocorrem impurezas variadas, o material

pulverizado foi transferido para um béquer de 100 ml onde foi adicionado 25 ml de HCI

(1/1) e colocado em uma chapa branda por 30 minutos. Decorrido o tempo, a solução

ficou amarelada em funçäo da presença de FeClz. O material, depois de frio, foi lavado

para a retirada do HCl, sendo que para a lavagem final foi utilizado álcool para facilitar

a secagem do material na estufa a uma temperatura de 110 oC. Para a verificaçäo de

outras impurezas, executou-se uma operação em meio denso. Colocou-se 50 ml de

bromofórmio (d=2,89) num béquer de 100 ml ao qual foi adicionada a amostra moída e,

posteriormente, fez-se uma agitação para a homogeneização dos mesmos. Decorridos

30 minutos, nåo se observou sobrenadantes no sistema. O bromofórmio foi eliminado e

em seguida foi feita uma lavagem com álcool para eliminar o restante do llquido denso.

A amostra foi colocada novamente na estufa a temperatura de 110 oC por 30 minutos

para secar.

Após a secagem, foi executada a operaçäo para a determinaçåo da densidade.

Foi utilizado um picnômetro de 5 ml, previamente seco em estufa e no dessecador,

com a finalidade de se obter um valor médio das medidas. Para o cálculo da

densidade, primeiramente pesou-se o pícnômetro vazio obtendo-se o valor P1. Logo

em seguida, a amostra pulverizada foi colocada dentro do picnômetro efetuando-se
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uma nova pesagem e obtendo-se o valor P2. A amostra foi pesada junto com o

picnômetro para se evitar possíveis perdas durante o manuseio. Desta maneira, a

diferença (P¡P1) forneceu o peso da amostra com precisäo. A etapa seguinte consistiu

na adição de álcool atê 213 do volume do picnômetro, sendo o conjunto colocado em

um dessecador sem sílica, conectado a um sistema de vácuo, o qual por sua vez

permaneceu durante 40 minutos numa pressåo constante de 600 mmHg. Depois desta

etapa, completou-se o volume de álcool, seguindo-se de uma nova pesagem (P3). A

util¡zação do álcool ao invés da água, é devido a menor densidade deste, o que facilita

a liberação de bolhas de ar aderidas aos fragmentos durante a operação no vácuo.

Nesta operaçåo, foi utilizado álcool Merck, cuja densidade é de 0,82. Finalmente o

material foi descartado, o picnômetro lavado com álcool e, secado em estufa, e

novamente completado em todo o seu volume com álcool e em seguida efetuada uma

nova pesagem (P4).

Concluída todas essas operações, o cálculo da densidade foi realizado de

acordo com a fórmula d = (mfV).d¡o = {(PrPr)/f(Pz-Pr) - (P3-P.)J}.d¡¡e ,onde d¡¡q =

densidade do líquido utilizado, e d¿¡" = ds¡t¡¿.de do álcool.

2.2.3 MTCROSCOPTA ópilCn

Esse método clássico de investigação mineralógica foi empregado

exaustivamente em todas as fases da pesquisa. Durante o processo de seleção das

amostras com os garimpeiros, utilizamos uma lupa binocular simples Olimpus existente

na Faculdade de Engenharia da UFMS. Poster¡ormente, os carbonados adquiridos

foram examinados cuidadosamente, um por um, por meio de uma lupa binocular Leitz

existente no Laboratório de Óptica do Departamento de Mineralogia e Petrologia do

IG/USP. No decorrer dessa etapa, os fragmentos contendo poros e outras feições

texturais favoráveis foram selecionados para fotografias no microscópio óptico e

eletrônico.

As fotografias macroscópicas foram obtidas com auxílio de uma máquina

fotográfica modelo Canon. lnfelizmente, as fotografias tomadas na lupa binocular Leitz



21

do Laboratório de Óptica do DMP, com aumentos pequenos, ficaram fora de foco

devido as irregularidades dos gráos de carbonado. Contudo, as fotos obtidas com

aumentos maiores produziram resultados satisfatórios revelando a presença de

cavidades progressivamente menores e poros de formatos irregulares.

2.2.4 MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA

Contituí um dos métodos mais resolutivos de análise permitindo a observaçåo

direta da amostra que pode ser de natureza mineral ou biológica. Trata-se de uma

técnica näo destrutiva que fornece imagens da amostra em três dimensÕes. O método

é relativamente novo, uma vez que o primeiro aparelho comercial entrou em operação

na metade dos anos sessenta (Becker, 1975).

O método baseia-se no princípio das diferentes ¡nterações dos elementos

constituintes da matéria (composição química), quando submetidos a incidência de um

feixe de elétrons com características predefinidas. Ao incidir sobre um espécime, os

elékons do feixe penetram a uma curta distância e colidem com os elétrons dos

átomos, resultando dois tipos de choques principais, o elástico e o inelástico. No

primeiro caso, os elétrons do feixe ao colidirem uma ou mais vezes com os elétrons do

átomo sofrem desvios de sua direçáo e escapam para a superfície. Esses são

denominados elétrons retrodispersados e conservam em média 80% da sua energia

original. No segundo caso, o elétron incidente penetra próximo ao núcleo de um átomo

no espécime e desloca um elétron do seu orbital, tornando-o ionizado e excitado. Os

elétrons ejetados são denominados de elétrons secundários e geralmente possuem

energia de apenas alguns elétron-volts (ev).

Durante a formaçåo dos elétrons secundários, a vaga na camada do elétron

ejetado é. preenchida por um elétron de uma camada mais externa, sendo que nesse

processo o átomo da camada externa deve liberar uma quantidade de energia igual a
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diferença entre os nlveis de energia das duas camadas, e o taz emit¡ndo raios X

(Becker,1975).

Tem-se entäo a formaçåo da imagem do espécime relacionada aos elétrons

secundários e aos elétrons retrodispersados, sendo que esse último, em função de

sua intensidade, revela as diferentes intensidades luminosas de várias áreas da

imagem da superflcie em funçáo da diferença da composição qulmica como também o

aumento dos elétrons secundários. A análise qufmica da amostra é obtida pela

emissão dos raios X caracterlsticos dos elementos constituintes da mesma.

A aplicaçåo dessa técnica está relacionada a sua versatilidade e à rapidez dos

resultados. Além do aumento proporcionado de 4 a 300.000 vezes na foto e 900.000

vezes no monitor, a profundidade de campo proporcionada é bastante apropriada para

a análise de superffcies topográficas irregulares e inclusÕes, já que os detalhes

permanecem em foco simultaneamente.

No decorrer dessa pesquisa, utilizamos o Microscópio Eletrônico de Varredura,

modelo LEO 4401, dotado de elétrons secundários retroespalhados,

catodoluminescência e espectrômetro de energia dispersiva pertencente ao

Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do IG/USP, adquirido recentemente

com auxílio concedido pela Fapesp, conforme Processo no. 95/56354. O referido

microscópio trabalha com filamento de tungstênio e tem capacidade para um volume

máximo de amostra em torno de 6 cm3.

As amostras de carbonados foram cimentadas com um cimento eletricamente

condutivo a um suporte de amostras e, em seguida recobertas com uma fina pelfcula

(100 a 300 A¡ de ouro a 50 mA (dial) e 15 mA (real) em duas etapas de 3,'15 seg.

(tempo total 6,30 seg.), devido a baixa iondutividade elétrica do carbono. Em seguida

o conjunto foi colocado em um suporte com possibilidade de ser movimentado nas

direçÕes X, Y e Z, por meio de um Joystick", no interior de uma câmara de vácuo

exposta a.pressÕes muito baixas (10a a 10{ mm de mercúrio) necessárias a conduçäo

dos feixes de elétrons.



Além de se poder visualizar a amostra durante a análise através do monitor,

pois trata-se de uma técnica nâo destrutiva, os registros podem ser obtidos em fotos

35 mm, instantâneos (polaróide), fotos 120 mm, impressos em papel, em disquetes

1.44Mb ou Zip drive.

2.2.5 DIFRAçAO DE RAIOS X

Trata-se de um método analftico de grande importância para a investigação

mineralógica. Mesmo com o advento da microssonda eletrônica e iônica e de outras

técnicas de análise química que revolucionaram a mineralogia nos últimos anos, a

difração de raios X continua sendo um dos principais recursos de identificaçåo das

espécies cristalinas, incluíndo-se minerais, minerais sintéticos, ligas metálicas, além

de substâncias inorgânicas e orgânicas, se cristalizadas.

O método possui inúmeras variantes, dependendo do problema, sendo o

método do pó ou de Debye-scherrer (cullity, 1956) o mais utilizado nos trabalhos

mineralógicos. Os procedimentos anallticos sâo executados rotineiramente em

câmaras cilíndricas de 114,6 mm de diâmetro (processo fotográfico)' ou entåo, em

difratômetros automatizados (processo gráfico) de uso generalizado na atualidade.

No decorrer desse estudo, a difraçäo de raios X foi importante para

caracterizar as amostras de carbonado, uma vez que esse tipo de diamante se

confunde com outras subståncias escuras e porosas, especialmente óxidos de ferro e

manganês. Foi útil também para ¡dentif¡car as fases minerais associadas ao carbonado

e ao diamante nas áreas de garimpo. Tidos esses trabalhos foram executados em um

difratômetro de raios X marca Siemens, modelo D5005 com Difraoo'us, pertencente ao

Departamento de Mineralogia e Petrologia do lG/USP.

Gomes (1 984), considera que os componentes mais importante de um

difratômetro såo: 1) engrenagem principal; 2) mecanismo para ângulo 20; 3) sistema

de fendas; 4) suporte de amostra; 5) detector. Com componentes básicos semelhantes
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a outros difratômehos de raios X, o modelo acima especificado possui algumas

peculiaridades que devem ser ressaltadas. Normalmente os difratômetros de raios X

usam um arranjo parafocal (Figura 3a) , o qual consiste em colocar uma amostra em

iguais distâncias da fonte de raios X e do detector, sendo a mesma tangente ao círculo

focal formado por essa disposiçåo. Tem-se então a emissäo e a dispersåo do feixe de

raios X, que após ser difratado pela amostra sáo concentrados para a leitura no

detector. Essa técnica no entanto impõe condiçoes geométricas restritas tanto da

superflcie da amostra, a qual deve ser plana, quanto da sua posiçåo em relaçåo a

fonte de raios X e ao detector. O afastamento dessas condiçöes geométricas ocasiona

a perda da intensidade da radiaçåo difratada, o deslocamento das linhas de

intensidade e o decréscimo da resolução pelo alargamento dos picos (Schuster &

Gobel, 1996).

No modelo citado, usa-se um arranjo de feixe paralelo utilizando-se de um

espelho parabólico (espelho de Gobel), o qual é constituído por várias camadas

periódicas de elementos pesados (tungstênio, molibdênio, nlquel), alternadas com

camadas de elementos leves (carbono, sllica, carbeto de boro). Por meio de reflexões

diferenciadas, o feixe de raios X incidente no espelho, é refletido paralelamente sobre

a amostra e difratado paralelamente ao detector (Figura 3b). Com esse arranjo torna-

se desnecessário que a amostra tenha uma superfície plana. Associado ao módulo de

análise (tubo de raios X, goniômetro, detector), tem-se um computador (equipamentos

eletrônicos) onde são registrados e analisados os resultados obtidos como também as

calibraçÕes de todo o equipamento.

Os registros e análises dos dados foram efetuados utilizando-se o 'software"

Difraoo/us, ambientados na plataforma Windows NT e Windows 95, o qual e constituldo

de vários módulos, possib¡l¡tando os ajustes e correçöes do "background',

variaçöes máximas e mlnimas do ângulo 20, caracterização dos picos de intensidade.

Permite ainda a identificaçåo do mineral constituinte da amostra analisada, com a

utilização de um banco de dados contendo as linhas de reflexåo características dos

minerais, como também sua fórmula qulmica. É possível também editar os
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CÍrculo de focalizaçãò
Círculo do goniômetro

Espelho parabólico
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Figura 3 - Esquema mostrando a focalizaçåo dos feixes difratados no difratômetro: (a)

difiatômetro convencional parafocal de Bragg-Bretano, (b) esquema do feixe paralelo

incidente em um difratômetro de espelho parabólico. Extraído de Schuster & Gobel
(1996).



diagramas obtidos, sendo que os mesmos podem ser armazenados em disquetes ou

impressos em papel.

Para análise dos carbonados, os mesmos foram reduzidos a "cristalitos" por

meio de um Morteiro de Abich, e posteriormente analisados no difratômetro. Foi feita

uma tentativa de identificar inclusöes minerais, tendo os resultados indicado a

presença apenas de argilas e fosfatos, correspondendo a inclusÕes epigenéticas que

säo fases detrÍticas armadilhados nos poros dos carbonados. Já os minerais

acompanhantes do diamante e carbonado foram reduzidos a pó em um almofariz de

ágata e submetidos à análise. Em todas as amostras, utilizou-se a radiaçäo CuKcr,

espelho de Gobel e ausência de filtros, com tempo de exposiçåo de 35 minutos para

cada amostra.



3.ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

Derby (1906), em incursão pela Bahia, da nascente do rio Paraguaçu até a sua

foz na baía de Todos os Santos, foi um dos primeiros a caracterizar os diferentes

aspectos fisiográficos e geológicos da regiäo, chegando a dividir em quatro o trecho

percorrido. O primeiro da nascente do rio Paraguaçu até a passagem do Andaraí; o

segundo, do ponto anterior até Bebedouro; o terceiro de Bebedouro a Maragogipe e o

último de Maragogipe até a sua foz. Os dois primeiros trechos, de interesse maior para

essa Dissertaçäo, foram denominados pelo referido autor de "platô do diamante",

correspondendo a Serra do Sincorá na Chapada Diamantina. Vários trabalhos também

enfocam tais aspectos (King, 1956; Funch, 1986; Costa, 1991), sendo que os mais

recentes (Bomfim & Pedreira, 1990; Guimarães & Pedreira, 1990; Pedreira &

Margalho, 1990; Projeto Chapada Diamantina, CPRM/IBAMA, 1994) já incluem

enfoques turístico, hoje o principal potencial da região.

3.1 RELEVO

A Chapada Diamantina, corresponde a um trecho setentrional da Serra do

Espinhaço, o qual, forma um extenso planalto no estado da Bahia, situado entre a

bacia do Rio São Francisco, a oeste, e as nascentes dos rios Paraguaçu, ltapicuru e

Contas que desaguam no Oceano Atlåntico. Trata-se de uma grande unidade morfo-

estrutural formada por uma sequência de rochas ep¡metamórf¡cas, dobradas

suavemente, formando sinclinais e anticlinais, onde a erosão talhou altos e estreitos

interflúvios que separam as elevaçöes tabulares testemunhais, formadas por rochas de

diferentes resistências aos processos morfoclimáticos (Mascarenhas, 1976; Maio,

1987). O relevo dessa unidade é do tipo Apalachiano.

Conforme se pode observar pelo mapa geomorfológico (Figura 4), distingui-se

na área, três configuraçöes básicas de relevo. Primeiro, os terrenos acidentados da
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Figura 4 - Mapa geomorfológico da área balizada pelos municípios de Palmeiras e
Mucugê, onde foram definidas três configuraçöes básicas de relêvo. Modificado de
Pedreira ef a/. (1990).
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Serra do Sincorá, formados pelos arenitos e metaconglomerados da Formaçäo

Tombador, preservando locais que correspondem a superficie posfGondvana,

situados entre as superfícies Gondvana e Sul-Americana, (King,1956). Com uma

altitude máxima na região em torno de 1.600 m, a serra do Sincorá forma uma dobra

anticlinal parcialmente flanqueada para oeste, constituindo um alto estrutural com

descontinuidades tanto transversais como longitudinais. Segundo Derby (1906), a

região tem como seu principal modelador as camadas de conglomerados

diamantíferos na sua parte oriental, que se dispõem como um telhado com inclinaçáo

para leste, sustentando o relevo nos div¡sores de águas do rio Paraguaçu. Do seu lado

ocidental as ondulações do eixo do anticlinal são representadas pela ocorrência de

uma "janela" erosiva diferencial com a preservaçáo das camadas mais resistentes

(Bomfim & Pedreira, 1990), originando escarpas abruptas, que podem ser observadas

no Vale dos Patís e no morro do Pai lnácio, ao longo daBR-242 (Fotografìas 5 e 6).

Segundo King (1956), a superfíc¡e Sul-Americana foi o elemento fundamental

para a formação do cenário da regiåo oriental do Brasil, a partir do aplainamento desta

superfície entre o final do Cretáceo e o início do Mioceno. Atualmente a superfície Sul-

Americana contituí chapadas que se elevam sobre o sistema de vales e planlc¡es

onduladas.

Segue-se o domínio do Alto Paraguaçu, representado por um relevo

excepcionalmente plano ocupando extensas áreas, com uma cobertura arenosa

sustentando uma vegetaçáo do tipo cerrado. Com uma altitude de no máximo 1.200 m,

esta superfície se desenvolve sobre os sedimentos sub-horizontais de arenitos e

argilitos da Formaçâo Caboclo e sobre os arenitos de fácies eólicas da Formaçåo

Tombador. Nas áreas de exposiçäo da Formação Caboclo, os rios dessa regiäo

entalham profundamente vales com encostas íngremes que chegam a expor a

Formaçáo Tombador.

Por último, temos a Superfície Velhas, representada pelo domínio do Vale do

Paraguaçu, localizada do lado leste da Serra do Sincorá, com altitude variando entre

350 a 600 m, com uma litologia eminentemente carbonática originando um relevo de



Fotografia 5 - Vista do vale ao longo do eixo do "anticlinal do Pai lnácio',

observado da BR 242, no trecho entre Palmeiras e Lençóis.

Fotografia 6 - Morro do Pai lnácio, constitufdo de metarenitos, situado também

as margens da BR-242 no trecho entre Palmeiras e Lençóis.
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pouca elevaçåo e morros residua¡s onde os calcár¡os acham-se mais silicificados ou

d olomitizados.

3.2 CLTMA

As partes mais elevadas da área sâo representadas pela Serra do Sincorá que

localmente recebe denominaçóes diversas como: Sobradinho, Capåo, Lençóis,

Ribeirão, Larguinho, Garapa ou Roncador, Rio Preto, Cotinguiba, São Pedro, entre

oukas. Diferentemente de outras áreas da Chapada Diamantina, onde o clima é

tropical semi-úmido e as chuvas não são muito abundantes, com precipitações entre

750 a 'l .000 mm anuais, a região de Lençóis, situada a uma altitude em torno de 1.600

m, possui clima tropical úmido, com precipitações pluviométricas máximas no verão e

outono e mínimas no inverno e na primavera. A maiores precipitaçóes ocorrem no mês

de novembro, diminu¡ndo até junho ou julho quando se inicia a estaçåo de seca que

tem duração de dois à três meses de duração. A pluviosidade anual varia de 1.200 a

2.000 mm/ano e a temperatura média anual em torno de 23"C, registrando-se para o

mês de julho uma temperatura média de 16,4'C (Funch, 1986; Projeto Chapada

Diamantina, CPRM/IBAMA, 1 994).

Na porção a leste da Serra do Sincorá, observa-se o domlnio da bacia do Rio

Paraguaçu onde as altitudes variam entre 350 a 600 m. Nessa região predomina clima

trop¡cal semi-úmido com uma pluviosidade de 800 a 1.000 mm/ano e temperatura

média anual de 28'C. Nessa regiäo, a estação seca dura de quatro a cinco meses.

O último domínio, denominado de alto Paraguaçu, corresponde a regiåo de

Palmeiras e a parte oeste da Serra do Sincorá; onde a altitude varia em torno de 1.200

m. Caracteriza-se por um clima tropical semi-úmido com uma estaçäo de seca mais

prolongada que tem duraçäo de até seis meses.

O escoamento das águas é rápido devido aos tipos de rochas predominantes,

sendo a exploraçåo de aluviöes e conglomerados diamantíferos parcialmente



condicionados pelas características climáticas da região. Desse modo, os depósitos de

aluviões localizados em zonas mais planas e facilmente inundáveis por ocasião dos

períodos mais chuvosos, tem as suas atividades de garimpagem dificultadas ou

paralisadas. Por outro lado, esses mesmos períodos chuvosos, lavam e desagregam

os conglomerados diamantíferos situados no alto da serra, devido ao aumento do

volume de água que escoa por suas encostas. Segundo o Projeto Chapada

Diamantina, CPRM/IBAMA (1994), grandes quantidades de diamante foram extraídos

por garimpeiros dos leitos desses rios encachoeirados, principalmente das nascentes

do rio Paraguaçu.

3.3 HIDROGRAFIA

A rede de drenagem da região faz parte da bacia hidrográfica do rio

Paraguaçu, o principal rio da região, que tem nos afluentes Santo Antônio, situado

dentro da área de estudo, e no Rio Una suas principais bacias captadoras.

O Rio Santo Antônio que nasoe a oeste da região, percorre a área desde as

proximidades de Palmeiras, a noroeste do mapa (Figura 4), até desembocar no rio

Paraguaçu no lado oriental da Sena do Sincorá a nordeste de Andaraí. Sua

transposiçâo à Serra do Sincorá se deve a descontinuidades estruturais que formam

vales tanto longitudinais como transversais que dão passagem a rios e estradas e tem

como seu principal afluente na área o rio São José (Funch, 1986).

A drenagem no domínio da sena do sincorá, onde localizam-se a maioria dos

garimpos diamantíferos e ocorrênciás de rochas quartzito-conglomeráticas, é

caracterizada por rios com margens escarpadas, vales bem entalhados, regime

torrencial e cursos controlados por grandes fraturas. O modelo genético de drenagem

predominante é do tipo conjugado consequente-subsequente, com a maioria dos rios

ora acompanhando o declive estrutural das dobras, ora percorrendo planos de

fraqueza das mesmas, ocasionando, neste último caso, à formação de um padrão de



drenagem angular. Nas escarpas dessas rochas quartzito-conglomeráticas,

principalmente na borda ocidental, a drenagem é do tipo obsequente e de padräo

pinado. As partes mais baixas dessas escarpas constituldas por quartzitos mais

tenros, é cortada por uma drenagem subsequente de padråo retangular.

Nos domínios do vale do Rio Paraguaçu, contituído de planaltos pouco

elevados, formados por rochas pelíticas e calcárias de atitude sub-horizontal,

predomina uma drenagem drenagem meandrante controlada por fraturas (Derby, 1905;

Macedo ef a/., 1960). A litologia carbonática, o clima e a conformaçáo estrutural,

favorecem o aparecimento de pequenos rios subterrâneos neste domlnio morfo-

climático.

3.4 VEGETAçÃO

Apesar da pluviosidade existente no alto da sena do Sincorá, o escoamento é

rápido, devido a predominancia de quartzitos e conglomerados, onde os solos ácidos

conseguem manter apenas uma vegetaçáo rarefeita. Nesse locais ocorrem espécies

endêmicas tlpicas de sera úmida tais como orquldeas. bromélias, cactos, velosiáceas,

filodrendos e sempre vivas (Derby 1906; Funch 1986).

No domínio do alto Paraguaçu, de relevo excepcionalmente plano, prevalece

uma vegetaçäo do tipo cerrado, onde predomim gramlneas com manchas esparsas de

vegetaçåo mais densa. Aqui são comumente encontradas a lixeira, o pequi e o pau

d'arco. Atualmente, esta vegetaçäo está sendo substitulda pelo cultivo intensivo de

feijåo, arroz e milho irrigados, além de projetos agropecuários para a criaçåo de

bovinos.

Na regiäo oriental da área, também denominada de Vale do Paraguaçu, a

vegetaçáo nativa consiste de uma associaçáo vegetal xerofllica, densa, de aspecto

pobre e hostil, constituída de arbustos espinhosos, cactáceos (comumente o

mandacaru e o xique-xique), bromel¡áceas e matas de pequeno porte com tipos
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arbóreos e arbustivos, onde são frequentemente encontrados a caatingueira, a

macamb¡ra e o umbuzeiro- Atualmente, com o desenvolvimento agropecuário da

regiåo, por vezes de modo empresarial, vem ocorrendo a destruiçäo dessas matas, as

quais podem ser vistas em pequenas manchas preservadas ou formando matas em

galeria ao longo dos principais cursos d'água.

3.5 SOLOS

lntimamente ligado as características climáticas, morfológicas e sobretudo ao

controle litológico, são observados três tipos fundamentais de solos na área estudada.

Nos domínios da Serra do Sincorá, de litologia predominantemente de rochas

quartzíticas, escoamento rápido das chuvas e topografla bastante acidentada,

originam-se solos ácidos, arenosos, de coloraçäo clara, sem uma cont¡nuidade lateral

e sem perfil completamente desenvolvido, sendo portanto de baixa fertilidade. No

entanto, as regiões de Caete-Açu e Vale dos Patís såo famosas pela fertilidade dos

solos argilosos a areno-argilosos al predominantes.

Nas áreas de domfnio do Alto Paraguaçu, onde predominam as rochas

metasedimentares de constituição argilo-arenosa (metargilitos e metasiltitos), såo

caracterfsticos os solos argilosos de coloração clara, argilo-arenosos e areno-

argilosos de coloração variada, os quais possuem espessura maior que os do domínio

anterior e fertilidade apenas moderada.

Já nos domínios do Vale do Paraguaçu, as condiçÖes morfo-climáticas e a

litologia calcária originam solos de textura argilosa, coloração vermelha, geralmente

bastante espessos e de alta fertilidade.



4.CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL

Desde a descoberta dos primeiros diarnantes em 1842 na Chapada

Diamantina, a literatura vem registrando um grande número de referências sobre a

região. Derby (1905), foi o primeiro a informar sobre a geologia e a geomorfologia da

região de Mucugê, Andaraí, Lençóis, lgatu e Palmeiras, descrevendo a litologia da

Serra do Sincorá como um "grés duro e avermelhado que as vezes passa à

conglomerado", e eslimando para a mesma uma espessura de 500 m. Esse autor

ainda dividiu a referida serra em três sequências deposicionais: a) uma inferior com

arenitos näo conglomeráticos e espessura de 2S0 m, a qual denominou de Grupo

Paraguaçu; b) um nível conglomerático em sua parte média com espessura entre 6 a

10 m e, c) uma sequência superior com seixos esparsos e lentes de conglomerados e

espessura estimada de 250 m, denominada de Grupo Lavras. Surgia dessa forma a

primeira coluna eslratigráfica da área. Posteriormente outros autores foram

introduzindo modificações na estratigrafia destacando-se entre eles, williams (1930),

Oliveira & Leonardos (1940), Barbosa (1965), Brito Neves (1967), Leal & Brito Neves

(1968), Mascarenhas (1969, 1976) e Montes( 1977),etc.

A área estudada situa-se na borda oriental da Serra do Sincorá na Chapada

Diamantina, a qual está inserida na chamada Província Sâo Francisco, segundo

Almeida et al. (1977). Essa provlncia, inclusa no Escudo Atlåntico, coincide com o

Cráton do São Francisco, cujo desenvolvimento geossinclinal cessou com sua

consolidação há mais de 1.700 Ma, tendo sido afetado principalmente pelo Ciclo

Brasiliano (1.000-600 Ma). Seu embasamento constitui-se de gnaisses arqueanos

(Jardim de Sá ef al., 1976, 1981; Jardim de Sá, 1978) recobertos por rochas

metassedimentares do Proterozóico Médio e vulcånicas de diferentes idades.

Por ter funcionado como antepals para as faixas de dobramentos, Rio preto,

Riacho do Pontal, sergipiana, Araçuaí e Brasília, a Província são Francisco (Figura 5)

é estruturalmente rnr¡ito diferente das províncias contíguas de paraíba (NW),

Borborema (NE), Mantiqueira (SE) e Tocantins (W), (Silva, 1987). Na sua parte
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oriental, o embasamento da Província Såo Francisco tem ¡dades localizadas de até

3.600 Ma e, trendes estruturais sinuosos orientados em torno de norte-sul. Atuando

sobre a província, o ciclo geotectônico Transamazônico (2.000 t 200 Ma),

desenvolveu faixas de dobramentos cujos restos såo representados pelo Grupo

Jacobina e pelo Complexo Contendas-Mirante, situados a nordeste e sul da área. Mais

localmente, a área de estudo está s¡tuada no domínio das coberturas que compreende

rochas de idade pré-brasiliana (Supergrupo Espinhaço), brasiliana (Supergrupo São

Francisco) e fanerozóica, essas últimas representadas por sedimentos inconsolldados

do Quartenário (Bomfim & Pedreira, 1990).

Em trabalhos de dataçäo para os clastos basais do Grupo Una, caracterizados

como coberturas pelito-carbonáticas do Proterozóico Superior que recobrem em

discordância o Supergrupo Espinhaço na Chapada Oriental, Cordani et al. (1976),

propôs uma idade mínima de 900 Ma para a Chapada Diamantina, concordante com a

est¡mat¡va de idade a partir de estromatólitos efetuados por Cloud & Dardenne (1973);

Marchese (1974) e Srivastava (1986).

De acordo com Klein (1982), os processos fluviais, eólicos, deltáicos e de

marés sáo os responsáveis pela formação dos sistemas deposicionais registrados nas

sucessÖes continentais. Os movimentos tectônicos, a extensão da área inundada

sobre a qual atuam os processos marít¡mos, e o clima, são os principais fatores

controladores de sua distribuiçäo espacial. O rebaixamento tectônico controla a

extensão da área inundada, determinando quais os processos marinhos atuantes. Em

crátons estreitos, os sistemas de submaré e costeiros formados por tempestades e

dominados por ondas predominam durante a fase primitiva da transgressão, passando

a atuar os sistemas de maré a medida que uma área maior do cráton é submersa. O

soerguimento tectônico conf¡nado às margens do cráton é a causa de regressáo'

aumentando o aporte de sedimentos e, consequentemente, a dominância dos sistemas

fluviais e eólicos. Finalmente, o clima atuante durante a deposiçáo e, de difícil

avaliaçåo, condiciona de um modo geral nos climas mais úmidos o predomínio de



clastos, enquanto os carbonatos predominam sob condiçôes climáticas de aridez. Na

área estudada no decorrer deste trabalho existem ambos os tipos de sedimentos.

Sobre o embasamento cristalino arqueano na regiåo central da Bahia, ocorrem

coberturas proterozóicas compreendendo sequências vulcano sedimentares do

Proterozóico lnferior (Riacho de Santana, Boquira e Contendas-Mirante), bem como

sequências sedimentares do Proterozóico Médio (Supergrupo Êspinhaço) e Superior

(Supergrupo Säo Francisco), representadas na área pelas coberturas não dobradas do

grupo Una (Derby, 1906) e Chapada Díamantina. Nas coberturas dobradas do

Espinhaço Setentrional e Chapada Diamantina Ocidental estâo associadas rochas

vulcânicas de caráter alcalino (riólitos e traquitos) e ácidas de qufmica subalcalina e

tendência levemente potássica, resultanles da anatéxia subcrustal (Complexo Rio dos

Remédios), conforme Pedreira & Margafho (1990).

Ocorrem ainda na Chapada Diamantina Ocidental e Espinhaço Setentrional

diques e soleiras de diabásio e gabros de química toleftica continental, transicional a

alcalina (Shighinolfi & Conceiçåo, 1974; Shighinolfi ef a/., 1974), do Proterozóico

Médio (Pedreira & Margalho, 1990). Rochas similares ocorrem também de forma mais

restrita na Chapada Diamantina Oriental. A interpretação de levantamentos geoffsicos

anteriores mostrou a existência de descontinuidades estruturais profundas tanto no

Espinhaço Setentrional (Gomes & Motta , 1980) como na Chapada Diamantina

(Bomfim & Pedreira, 1990).

Desse modo, pode-se enquadrar a regiäo Chapada Diamantina-Espinhaço

Setentrional em um contexto de rifteamento näo completamente desenvolvido (Jardim

de Sá, 1981), no qual o rift inicial, sem extensão na crosta, é representado pelo

Espinhaço Setentrional e sua zona marginal com movimentos verticais de blocos pela

Chapada Diamantina Ocidental e Oriental. Ainda, segundo Jardim de Sá (1981), no

caso em pauta a estabilizaçáo apenas parcial da crosta acarretou, além da náo

abertura completa do rifte, a dissipação do calor do manto, entre outros processos,

pelos falhamentos e o ambiente compressional na cobertura, o que é evidenciado na

região pela zona intracratônica situada no domínio do grupo Chapada Diamantina.
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Devido a natureza do trabalho proposto, enfatizaremos mais as formações que

dentro da área de estudo såo reconhecidamente capazes de conter diamante e

carbonado, não desprezando contudo as suas relaçÕes com as outras formaçöes

quando essas se fizerem de interesse para o entendimento mais preciso da geologia.

4.1 SUPERGRUPO ESPTNHAçO

O Supergrupo Espinhaço aflora nas partes central, noroeste e sudoeste da

Província do Säo Francisco e, no centro-sul atravessa seu limite com a Província da

Mantiqueira aflorando até os arredores de Belo Horizonte, MG (Helmreichen, 1846;

Derby, 1906; Branner, 1919; Oliveira & Leonardos, 1940; Pedreira & Mascarenhas,

1974; Pedreira, 1984; Bomfim & Pedreira, 1990). Na Bahia, segundo lnda & Barbosa

(1978), esse supergrupo ocorre em três domínios geotectônicos distintos: bacia do

São Francisco, a oeste; Sistema de Dobramentos do Espinhaço e, bacia de Lençóis,

ambos a leste.

Na bacia de Lençóis, onde está situada a área de trabalho, afloram sedimentos

correspondentes aos grupos Paraguaçu e Chapada Diamantina. O primeiro, indiviso,

tem a sequência deposicional mais inferior aflorando no centro e na borda oeste da

área ao longo do eixo do anticlinal erodido do Pai lnácio. O Grupo Chapada

Diamantina, por sua vez, ocupa toda a regiäo da Serra do Sincorá, sendo

representado na base por um pacote de sedimentos continentais de fácies de leques

aluviais, fluvial e eólica (Formaçâo Tombador), passando a sedimentos marinhos

litorâneos e plataformais (Formaçåo Caboclo) para, por fim retornar às condições

continentais com deposiçäo de sediméntos fluviais e eólicos (Formaçäo Morro do

Chapéu), conforme pode ser observado nas Figuras 6 e 7.

As concentrações de diamante e carbonado da área estão em sedimentos

elúvio-coluvionares e aluvionares de idade quaternária, tidos como resultado da

desintegração e reconcentraçåo de conglomerados (grânulos a matacoes)

diamantíferos, contidos nas formaçÕes Tombador e Morro do Ghapéu, situadas
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estratigraficamente na base e no topo do Grupo Chapada Diamantina. A Formação

Caboclo nåo contém pacotes de rocha conglomerática, rnas apenas alguns níveis de

pequena espessura de conglomerados em arenitos de granulaçáo média a grosseira.

Está relacionada a uma sedimentaçåo marinha plataformal-litorânea, e não se mostra

geneticamente, capaz de conter diamantes.

4.1.r FORMAçÃO TOMBADOR

Essa formação foi descrita inicialmente por Derby (1906) na região de Lençóis-

Mucugê e por Branner (1910) na serra de mesmo nome, situada entre Jacobina e

Lages e distante 150 km da área estudada nesta dissertação. Pedreira & Mascarenhas

(1974), utilizando imagens de satélite, correlacionam definitivamente como sendo a

mesma formação que aflora na serra do Sincorá. Bem representada em suas

exposições na Serra do Sincorá, de altitude máxima de 1600 m, ao longo das regiões

de Lençóis, Palmeiras" Mucugê e Andaraí, essa formação caracteriza-se

geomorfologicamente por apresentar um relevo escarpado e reniforme. A espessura

da Formaçäo Tombador, foi estimada por Montes (1977) enke 380 e 400 m. Segundo

Bomfim & Pedreira, (1990), em uma seção medida com trena ao longo do caminho

Caeté-Açu/Cachoeira da Fumaça, a espessura média dessa unidade é de 200 m. Essa

formaçåo é representada por uma sedimentação continental com sistemas de leques

aluviais, fluviais e desérticos, os qua¡s foram divididos para melhor entendimento em

unidades de litofácies, cada uma representando uma associaçáo com um determinado

significado sedimentológico, denominadas fluvieólica, eólica e leque aluvial, as quais

seräo comentadas a seguir.

4.1.1.1 UNTDADE DE LITOFÁCIE FLUVIEóLICA (Ptf/e)



Essa unidade é caracterizada por sedimentos predominantemente fluviais e

eólicos que ocorrem intimamente relacionados, sendo que o seu contato basal com o

Grupo Paraguaçu é do tipo transicional, podendo ocorrer interdigitação entre as duas

sequências. Com as demais unidades da Formaçáo Tombador observa-se contato do

tipo gradacional e, com as unidades das Formaçôes Bebedouro e Caboclo o contato é

por falhamento (Figura 6).

Para melhor entendimento dessa unidade de litofácie, Bomfim & Pedreira,

(1990), Guimaräes & Pedreira (1990) e Pedreira & Margalho (1990), propuseram as

divisoes discutidas a seguir.

a) Arenitos com estratificacäo cruzada tabular: É constitufda por um arenito de

coloraçäo esbranquiçada, cinza ou róseo, mal selecionado, de granulometria média a

grosseira, com níveis de seixos em alguns locais. Ocorre em camadas ou bancos com

espessuras variando de 10 cm a mais de 1 m e apresentando estratificações cruzadas

tabulares. Em locais onde a mesma apresenta-se mais delgada, ocorre exibindo

intercalaçÕes de arenitos com estratificação cruzada acanalada e, em exposiçöes

onde possuem uma maior espessura, assentam-se sobre nlveis de conglomerados

(base de barras transversais e/ou longitudinais), conforme podemos visualizar na

Fotografia 7. Petrograficamente, esse arenito revela-se arcosiano, sendo composto

predominantemente por quartzo e feldspato com gråos subangulares a

subarredondados, além de sericita, muscovita e opacos.

b) Arenitos com estratificacâo cruzada acanalada: Trata-se de um metarenito

róseo a cinza esbranquiçado, mal selecionado, de granulometria média a grossa, com

grânulos e pequenos seixos de quarEo esparsos, subarredondados a subangulosos,

com diâmetro máximo de 6 a I cm e tendo como pr¡ncipal estrutura sedimentar a

estratificação cruzada acanalada e/ou festonada de pequeno a médio porte.

Aflora geralmente em camadas e bancos de espessuras variando de poucos

centímetros a quase 1 m. Pode ocorrer associada às demais litofácies da unidade,

sendo mais frequente a sua ocorrência com a litofácie descrita anteriormente.



c) Arenitos bimodais com estratificacões cruzadas acanaladas e tabular

tanqencial e, arenitos com eshatificacão planooaralela: Por ocorrerem intimamente

relacionadas estas litofácies seråo descritas em conjunto. Similares litologicamente,

essas litofácies sâo constituídas por quartzo arenitos de coloração róseo a cinza, bem

selecionados, apresentando uma granulomekia fina a média. Diferenciam-se

principalmente pela geometria, onde os arenitos bimodais ocorrem em camadas e

bancos em torno de 1 m de espessura, apresentando eshatif¡caçôes cruzadas

acanaladas de médio a grande porte e marcante bimodalidade, sendo comum

apresentarem fluxo de grãos. Os arenitos com estratificação planoparalela ocorrem em

camadas tabulares de 3 até 40 cm com acentuada laminaçåo interna, sendo comum

superfícies com marcas onduladas.

d) Conolomerados suportado pelo arcabouco e pela matriz: Os conglomerados

suportados pelo arcabouço säo representados por uma litofácie de coloração cinza a

rósea, com matriz pouco abundante de metarenito grosseiro e mal selecionado. Os

clastos por sua vez, sáo representados por quartzo arredondados a subarredondados

e, metarenitos angulosos a subangulosos com tamanho máximo médio de I cm. A

litofácie de conglomerados suportados pela matriz (Fotografia 8), difere da descrita

anteriormente, por apresentar uma maior abundância de matriz em relação aos

clastos, apresentando-se em corpos descontÍnuos e com extensöes variáveis. Foram

observados desde corpos centimétricos até aqueles com 2 m de espessura

estendendo-se por mais de 50 m.

e) Conqlomerados com estratif¡cacões cruzada acanalada e tabular: Säo, em

geral, conglomerados de coloraçäo rósea, constituídos de grânulos e pequenos seixos

de quartzo angulosos a subangulosos possuindo diâmetros que raramente

ultrapassam 1 cm. Possuem como principal característica, além das estratif¡caçöes

cruzadas acanalada e tabular, uma descontinuidade lateral marcante e uma passagem

gradativa para arenitos grosseiros mal selecionados.
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Fotografia 7 Estratificação cruzada tabular em arenitos da Formação
Tombador (Ptf/e), podendo-se notar níveis mais ricos de seixos na base e no
topo da mesma. Leito do rio Lençóis, próximo a cidade de Lençóis.

Fotografia I - Aspecto da unidade fluviéolica (Ptf/e) da Formação Tombador, no
leito do rio Lençóis, mostrando o contato entre as litofácies de arenitos bimodais
com marcas onduladas e os conglomerados suportados pela matriz.



f) Pelitos laminados: Caracterizam-se por cores variadas (avermelhadas,

rósea, cinza), com laminaçäo planoparalela conspícua e clivagem incipiente, estando

localizados no topo de uma sequência de finos (finning up).

Segundo Bomflm & Pedreira, (1990), as medidas de paleocorrentes efetuadas

nos sedimentos fluviais dessa unidade mostraram que o transporte dos sedimentos foi

de ENE para WSW.

4.1.1.2 UNTDADE DE ASSOCnçÃO DE LIrOFÁCIES EÓLICAS (Pte).

Dentre as unidades da Formaçäo Tombador, essa é a unidade com menor

expressåo em termos de área (Figura 6). Seus contatos com as unidades fluvieólicas e

de leques aluviais ocorrem sempre por interdigitaçöes. Possui duas litofácies

predominantes (Bomfim & Pedreira, 1990; Guimarães & Pedre¡ra, 1990; Pedreira &

Margalho, 1990), cujas características eståo reunidas abaixo.

a) Arenitos bimodais com estratificacões cruzadas acanaladas e tabular

tanqencial: Esta litofácie constitui-se de arenitos de coloraçäo rósea, de granulometria

fina a média, sendo marcante a sua bimodalidade. Ocorrem em camadas, com

estratificaçôes cruzadas tabulares de baixo ângulo e tangências na base, com até 70

cm de espessura.

b) Arenitos com estratificacäo planoparalela: Trata-se de litofácie semelhante a

anter¡or em cor e granulometria, caracterizando-se por apresentar estratificaçâo e/ou

laminação eminentemente planoparalela a subparalela, com alternåncia de níveis

milimétricos de grãos mais grosseiros é nlveis de grãos mais finos em låminas bem

definidas (Fotografia 9). Esta rocha é descrita como um metaquartzoarenito

caracterizado por planos de dissoluçäo por pressão, onde os gräos estão fortemente

saturados. e localmente recristalizados por efeito de esforço. A natureza tipicamente

eólica desses estratos pode ser verificada pelos estratos cruzados de baixíssimo

ângulo e pequenas espessuras, indicando que as construçÕes sedimentares seriam



melhor definidas como lençóis de areia (interdunas) do que como campos de dunas

(Bomfim & Pedreira, 1990).

As medidas de estratificaçÕes cruzadas tabulares efetuadas em sequência

frontais de dunas eólicas, indicam uma forte tendência dos ventos para oeste

apontando um vetor médio de 244", com índice de consistência de 7 4o/o (Bomfim &

Pedreira, 1990).

4.1.1.3 UNTDADE DE ASSOCnçÃO DE LTTOFÁCIES DE LEQUES ALUV|A|S

(Pfl).

Essa unidade se distribui na área de pesquisa geralmente em faixas com

direçäo aproximadamente N-S, uma das quais baliza a borda leste da Serra do

Sincorá, desde a cercanias de Palmeiras e a regiäo de Lençóis até os arredores de

Andaraí e Mucugê (Figura 6). Econômicamente, essa unidade adquire grande

importância no âmbito da Formaçåo Tombador, pois, excluídos os depósitos

aluvionares associados aos rios Paraguaçu, Säo José e Santo Antônio, estão

relacionados à essa unidade, os mais importantes depósitos de diamantes da região,

embutidos em suas litofácies conglomeÉticas.

Seu contato inferior é sempre de natureza gradacional com a unidade de

litofácies fluvieólica, podendo ocorrer superposição brusca sobre os arenitos da

unidade de litofácies eólica. Apresenta contato ora interdigitado, ora brusco com as

unidades da Formaçäo Caboclo, sobreposta a essa (Bomfim & Pedreira, 1990;

Guimaráes & Pedreira, 1990). Em virtude de sua importância, descreveremos com

alguns pormenores as litofácies predominantes nessa unidade.

a) Conqlomerados suportados pelo arcabouco: Esta litofácie é representada

por um conglomerado suportado pelo arcabouço devido a escassez de matriz,

geralmente aflorando em camadas e lentes com espessuras que variam de poucos



cent¡metros até 12 m, apresentando uma grande continuidade lateral que chega a

ultrapassar 20 km.

Macroscopicamente, podem ser descritos como conglomerados polimíticos,

compostos por clastos de tamanho variável, com granulometria desde grânulos e

seixos até matacöes de quase 1 m, sendo constituídos de arenitos subangulosos a

angulosos, nas cores rosa, avermelhada e cinza, interpretados como intraclastos e de

quartzo e quartzitos verdes, em geral anedondados a subanedondados, considerados

extraclastos, A tonalidade rósea dos conglomerados é resultante, em parte, da

predominância de clastos intraformacionais róseos, além da coloração rósea da matriz.

O tamanho máximo médio dos seixos fica em torno de 30 a 35 cm enquanto o tamanho

médio dos clastos situa-se entre 2 a 4 cm , conforme pode ser visualizado na

Fotografia 10.

Podemos citar como estruturas sedimentares predominantes nos

conglomerados dessa litofácie, a estratificaçäo planoparalela, o imbricamento de

seixos, o acamamento gradacional normal muitas vezes difuso (cauda grossa), o

adelgaçamento de camadas e a estratificação na base quando em corpos acanalados.

Ocorrem em geral associados à litofácies de conglomerados suportados pela matriz e

a arenitos com estratificações cruzadas tabular e acanalada. Comumente o seu

contato basal com as demais litofácies é brusco e muitas vezes erosivo. No topo e

lateralmente tem tendência a ser de natureza gradacional, podendo no entanto ocorrer

entre arenitos grosseiros dessa unidade contatos bastantes bruscos.

Uma feição peculiar encontrada nesta litofácie foi a presença de 'panelas" (pot hole),

com diâmetros e profundidades variáveis (de centlmetros a metros) associadas aos

leitos de córregos e rios, conferindo a essa unidade -principal portadora entre as

fontes secundárias do diamante e do carbonado da regiåo- a característica de poder

concentrar essa mineralizaçoes (Fotografia 10).

Bomfim & Pedreira, (1990), classifica a matriz dessa litofácie como sendo um

quartzoarenito illítico/sericítico, constituído por quartzo (80%) e sílex (10%) na faixa

areia fina a grossa, com arcabouço sustentado por uma "matriz" de illita/sericita.
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Fotografia

Formação

Lençóis.

l'¡.¡

I - Arenitos eólicos

Tombador, ocorrendo

com estratificação planoparalela (Pte)

no leito do rio Mucugezinho, a 20 km

da

de

F..i:

ffi

Fotografia 10 - Aspecto do conglomerado suportado pelo gråo (Ptl) ocorrente na

Cachoeira do Serrano, leito do Rio Lençóis, onde pode-se observar a formaçåo

de "panelas" propfcias à concentraçäo de minerais pesados.

V'g:*:--. l. ^

ffi: Ejr';î*
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b) Conqlomerados suportados pela matriz: Ocorre intimamente associada à

litofácie anterior, dela diferindo por apresentar maior predominância da matriz, bem

como menor tamanho dos clastos envolvidos. Possui coloraçäo rósea oriunda da

tonalidade da matriz, e seixos com tamanhos médios de 1,5 a 3,0 cm, que

esporadicamente ultrapassaram 20 cm. Ocorrem em camadas e bancos com

espessura variando de poucos centímetros até 1,5 m, com continuidade lateral

bastante variável, geralmente apresentando estratificações planopanalelas e cruzadas

acanaladas localmente (Fotografia 1 1).

c) Arenitos com estratificacões cruzadas tabular e acanalada: São arenitos de

coloração rosa a cinza-róseo, granulação média a grosseira, mal selecionados,

podendo conter localmente seixos. Ocorrem em camadas e bancos com espessura

variável de 30 cm a 1,0 m, com estatificações cruzadas tabulares ou acanaladas e

sempre em contato gradacional com as litofácies conglomeráticas das unidades

anteriormente descritas (conglomerados suportados pelo arcabouço e pela matriz).

d) Conqlomerados com estratif¡cacões cruzadas acanalada e tabular: Essa

litofácie é representada por conglomerados de coloração rósea a cinza-róseo,

constituídos de grânulos e pequenos seixos angulosos a subarredondados de quartzo,

quartzito e arenito com diâmetro målio de 1,0 a 1,5 cm. Ocorrem em camadas de

pequena espessura e pouca continuidade lateral, apresentando estratificações

cruzada acanalada ou tabular e, geralmente Gom contatos gradacionais com os

arenitos da litofácie descrita anteriormente (Fotografia 12).

e) Arenitos finos com seixos esparsos: Säo caracterizados por arenitos finos a

muito finos, com seixos esparsos de quartzo de diâmetro máximo de 3,0 a 4,0 cm,

possuíndo uma coloração avermelhada. Ocorrem em níveis poucos espessos de até

60 cm, com estruturas em lâminas pouco pronunciadas, apresentando em alguns

locais uma reduçäo da granulometria para o topo.

f) .Arenitos arqilosos com estratif¡cacão planoparalela com marcas de ondas

abundantes: Essa litofácie é caracterizada por níveis de metarenitos pouco espessos,
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Fotografia 11 - Conglomerado suportado pela matriz (Ptl) ocorrendo no leito do

rio Lençóis, próximo à cidade de Lençóis.

. .:J.,{

Fotografia 12 - Conglomerado com

Formaçäo Tombador, ocorrendo no

Lençóis.

estratificaçäo cruzada acanalada (Ptl) da

leito do rio Lençóis, próximo à cidade de
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de coloraçåo rósea-acastanhada, tendo uma granulometria flna com filmes de argila.

Apresentam estratificaçáo planoparalela e marcas onduladas. Ocorrem intercalados na

litofácie de arenitos com estratificaçÕes cruzadas tabular e acanalada, em locais

específicos, com espessura inferior a '1,0 m.

g) Arenitos bimodais com estratificacÕes cruzadas acanalada e tabular

tanqencial e arenitos bimodais com qeometria siqmoidal: Såo característicos dessa

litofácie arenitos de coloração rósea, bem selecionados, aflorando em camadas e

bancos com espessura entre 30 cm a 2,0 m, sendo dibrenciados por suas estruturas

sedimentares particulares.

Segundo Bomfim & Pedreira, (1990), as medidas de paleocorrente obtidas

nessa unidade, nas esûatificaçöes cruzadas acanaladas, mostraram um padráo

unidirecional excepcional, que resulta em um vetor médio de 239" e índ¡ce de

consistência de 73,4o/o, indicando um transporte sedimentar de NE para SW. Já o

tratamento em conjunto das medidas de estratificações cruzadas tabulares e

imbricamento de seixos, gerou um vetor médio de 288" com um lndice de consistência

baixíssimo de 22,3o/o. Essa discrepânc¡a pode ser atribuída ao fato de que as medidas

foram efetuadas no topo da unidade que se encontra em contato com as unidades da

Formaçäo Caboclo, onde esses sedimentos flwiais foram submetidos a

retrabalhamento pelo "mar Caboclo", ocasionando o irùricamento dos clastos com os

eixos maiores perpendiculares à corrente e, mergulhando para montante.

A Figura I sintetiza as características gerais observadas nos

metaconglomerados da Formaçäo Tombador quanto aos aspectos composicionais e

gran u lométricos.

4.r.2 FORMAçÃO CABOGLO

Denominação dada à sequência de pelitos laminados, relacionados a

ambientes marinhos, que ocorrem em uma faixa estreita orientada NNWSSE, marginal
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à borda leste da sena do Sincorá, interrompendo.se por falhamento na porçáo

mediana entre Lençóis e Andaraí (Figura 6). Sua espessura média dentro da área de

pesquisa, foi primeirarnente estimada por Montes (1977) e, mais recentemente por

Bomfim & Pedreira, (1990), com resultados coincidentes de 160 a 180 m. Macêdo &

Banhomme (1984), em dataçöes de argilitos e siltitos, obtiveram resultados

geocronológicos que permitem considerar para essa formação uma idade mínima de

deposição de 958 Ma.

Conforme observaçôes efetuadas por Bomfim & Pedreira, (1990), pode-se

dividir essa formaçäo em duas unidades de associação de litofácies relacionadas a

ambientes marinhos denominadas de litofácies de planície de maré e litofácie de

plataforma rasa.

4.1.2.1 UN|DÂDE DE LTTOFÁC|E DE PLAN¡C|E DE MARÉ (pcpm).

Representa a parte mais inferior da Formação Caboclo, ocorrendo na área em

duas faixas estreitas de direçäo aproximada N-S, com uma largura máxima entre 1-1,5

km (Figura 6) e espessura em torno de 60 a 80 m. Geralmente seus contatos com as

unidades basais (Fonnaçåo Tombador) e as unidades do topo (unidade mais superior

da Formaçäo Caboclo! são de natureza gradacional. Essa formaçåo possui contato de

falhamento a unidade fluvieólica da Formaçâo Tombador, devido a um falha de direçåo

NW-SE, que interrompe a formaçáo ao sul de Andaraf .

Essa unidade é constituída de arenitos de coloração róseo a róseo

esbranquiçado, de granulometria fina à média, bern selecionados e arredondados.

Correspondem a um quartzoarenito com c¡mento silicoso, tendo como estruturas

sedimentares predorninantes estratiftcaçÕes cruzadas tabulares, estratificaçôes

cruzadas do tipo "espínha de peixe", superfícies de reativação, geometria sigmoidal,

estratificação planoparalela, arenitos finos retrabalhados por ondas e arenitos

fluidizados, aspectos esses característicos das condiçÕes ambientais.



4.1.2.2 UNTDADE DE LTTOFÁC¡E DE PLATAFORMA RASA (Pcpt).

Representa a parte mais superior da Formaçâo Caboclo, com exposição na

área semelhante a unidade anteriormente descrita (Figura 6). Seu contato com a

unidade de planicie de maré é do tipo gradacional e concordante, sendo possível

observar interdigitação entre ambas. O contato dessa litofácie no seu topo é do tipo

brusco com a unidade basal da Formaçåo Morro do Chapéu. No sul da área estudada

nesta dissertação, essa mesma litofácie é recoberta discordantemente pela Formação

Bebedouro. Dentro da área de pesquisa estima+e para essa unidade uma espessura

média de 100 m. Seus sedimentos são represenlados por arenitos finos a muito finos,

esbranquiçados a róseos, formados predominanbmente por quartzo bem selecionado,

subangulares a subarredondados, intercalados por argilitos ou argilitos sílticos

esbranquiçados a róseos. Como estrutura sedimentar predominante apresenta

estratificaçáo paralela a subparalela e, subordinadamente, estruturas de

retrabalhamento por ondas de marés e tempestade gerando marcas de ondas nos

arenitos flnos, além de estruturas tipo 'wavy', 'lisen', níveis de chert laminaçáo nas

porçöes pelíticas.

Segundo Bomfim & Pedreira, (1990), medidas de estratificaçöes tabulares da

Formaçåo Caboclo, sugerem um sentido geral das antigas correntes de maré

predominando para NE, com correntes subordinadas para SW. Montes (1977),

analisando dados de estratificaçöes cruzadas da parte inferior dessa formação,

sugeriu uma transgressáo marinha de SW para NE.

4.1.3 FORMAçÃO MORRO DO CHAPÉU

Branner (',l910) chamou os arenitos e conglomerados diamantíferos da unidade

de "Série Lavras" por serem esses correlacionáveis aos arenitos e conglomerados da

unidade mais superior do Grupo Chapada Diarnantina, que afloram no município de
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Morro do Chapéu. Posteriormente, Brito Neves (1967) e Bomfim & Pedreira, (1990),

juntaram essas duas unidades na Formaçåo Morro do Chapéu.

Na área de pesquisa, essa formação ocupa o interflúvio dos rios Santo Antônio

e São José, desde o norte da área até os arredores da foz do rio Caldeirões, numa

faixa estreita com largura máxima de 2,5 km (Figura 6). À leste-sudeste de Andaraí, ela

ocorre embutida por falhamentos numa faixa ligeiramente triangular, em terrenos

dominados pela Formaçåo Bebedouro (Bomfim & Pedreira, f990). Montes (1977),

estimou para essa formação na região de Lençóis uma espessura de 40 m. Já na

reg¡ão de Morro do Chapéu , a espessura chega a atingir 390 m de acordo com

Pedreira et al. (1975).

Os contatos entre a Formaçáo Morro do Chapéu e a Formação Caboclo såo

por interdigitaçäo, por concordância, ou ainda por falhamentos. Já com a Formaçäo

Bebedouro sobreposta, os contatos sáo do t¡po discordantes.

Segundo Guimarães & Pedreira (1990), o contexto deposicional da Formação

Morro do Chapéu, assemelha-se muito ao da Formação Tombador, sendo essa uma

retomada da sedimentaçáo continental iniciada anteriormente. Esse autor cita que a

distinção entre essas duas formações é feita unicamente pelos seus posicionamentos

estratig ráficos d istintos.

4.1.3.1 UNTDADE DE ASSOCIAçÃO DE LTTOFÁCIES FLUUEÓL]CA

(Pmcf/e)

Na faixa que acompanha a margem esquerda do rio Säo José, ao leste de

Lençóis (Figura 6), o contato basal dessa unidade com os rftmitos da unidade de

associação de litofácies de plataforma rasa da Formaçâo Caboclo, se faz de modo

brusco e concordante. Já no extremo sul dessa faixa o contato entre as duas unidades

se da por falhamento de direção NE-SW, onde se desenvolveu uma zona de brecha

com largura de no mínimo 10 m. Na regiäo a sudeste de Andaraf, o seu contato basal
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com a Formação Bebedouro ocorre por falhamento e zonas de brecha. A espessura

dessa unidade dentro da área de pesquisa atinge um máximo de 90 m, sendo essa

dividida em duas litofåcies (Bomfim & Pedreira, 1990), discutidas a seguir.

a) Arenitos bimodais com estratificacÕes cruzadas acanalada e tabular

tangencial: Formada por arenitos quartzosos de granulometria fina, muito bem

selecionados, de coloração rósea a rósea-esbranquiçada. Constituem camadas de no

máximo 60 cm, com estruturas internas laminadas, dominadas por estratificaçôes

cruzadas de baixo ângulo, assintóticas na base. Outra estrutura bastante característica

é a laminação por queda de grãos (grainfall laminae), processo esse associado ao

regime inegular dos ventos, o qual acaneta a deposição alternada de lâminas de areia

de granulaçäo média a fina, com excelente seleçäo de grãos numa mesma låmina e,

ainda subordinadamente presença de "llnguas" de areia com gradação inversa (fluxo

de grãos).

b) Arenitos com estratificacäo cruzada acanalada com conqlomerados

suportados pela matriz: Ocorrem intimamente associados e estratigraficamente

posicionados na parte basal da unidade em afloramentos pouco frequentes. O primeiro

constitui-se de arenito de granulação grosse¡ra com a presença de seixos esparsos,

com espessura de até 50 cm, apresentando estruturas de estratificação cruzada

acanalada obliterada. A segunda litofácie constitui uma associaçåo desses arenitos,

juntamente com blocos de conglomerados deslocados suportados pela matriz, com

estrutu ras sedimentares aleatórias.

4.I.4 SUPERGRUPO SÃO FRANCISCO

O Supergrupo Säo Francisco, do Proterozóico Superior, além de recobrir

extensas áreas de cobertura cratônica, que se estendem por cerca de 309.000 kmz no

interior da província São Francisco, está representado também nas faixas de
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dobramentos limitantes situadas nas provÍncias de Borborema, Mantiqueira e

Tocantins (Almeida & Hasui, 1984).

No âmbito da Província São Francisco, os metassedimentos desse supergrupo

estendem-se desde o Quadrilátero Ferrífero, bordejando o limite oeste da província e a

dorsal do Espinhaço, até a região de Formosa do Rio Preto. Na região central da

Bahia constitui o Grupo Una considerado por Almeida & Hasui (1984) como tendo

evoluído a partir do preenchimento dos baixos topográficos resultantes da estruturação

morfogenética no tempo Espinhaço- Na área de estudo (Figura 6), os carbonatos e

clastos relac¡onados ao Grupo Una constituem uma nova sequência deposicional que

aflora em toda a sua porçäo oeste. Os carbonatos do Grupo Una (calcário e dolomito)

são englobados na Formaçäo Salitre (superior), a qual devido as suas diversas

variaçöes faciológicas foi interpretada como produto de deposiçäo em zonas variáveis

entre supramaré e submaré, (Macrêdo & Banhomme, 1984; Pedreira ef a/., 1987). Os

clastos, que constituem a Formaçâo Bebedouro (basal), såo essencialmente pelitos e

diamictitos, estando relacionados a um evento glaciogênico. A Formaçåo Bebedouro

também pode ser considerada como fonte secundária de diamantes e carbonados,

antes destes serem desagregados e transportados durante a conshução de aluviões

recentes.

4.1.5 QUATERNÁR|O (Qcob)

Caracterizado por depósitos eluvionares originados 'in situ' pela alteração

intempérica de lamitos do Grupo Para'guaçu, aflorando ao norte e ao sul da área

(Figura 6). Geralmente constituem solos argilo-arenosos espessos, de coloraçäo

avermelhada ou amarelada, tendo sua formaçäo relacionada às zonas de

peneplanização da região. Os aluviões também são bastante expressivos ao longo dos

principais rios da regiäo, constituindo desde material argilo-silte-arenoso até cascalhos

com seixos de litologias e tamanhos variados (Bomfim & Pedreira, 1990).



5.O DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA

O elemento químico carbono ocorre na natureza na forma de quatro

polimorfos, diamante, grafita, lonsdaleita e chaoita, caracterizados por propriedades

fisicas e químicas distintas (Field, 1979). O diamante cristaliza-se na classe m3m do

sistema cúbico, ocorrendo normalmente na forma de cristais abaulados transicionais

entre o octaedro de faces e arestas retas e, o rombododecaedro de faces curvas. A

grafita cristaliza-se na classe 6/mmm do sistema hexagonal ocorrendo sob a forma de

cristais laminares devido a clivagem (0001) perfeita (Palache et al.,'1944; Fleischer &

Mandarino, 1995). A lonsdaleita possui também simetria hexagonal formando-se à

altas pressóes por ocasião de impactos de meteoritos (Frondel & Marvin, 1967; Klein &

Hurlbut, 1999). A chaoita cristaliza-se no sistema hexagonal, na classe 6/mmm,

ocorrendo na forma de lâminas finas alternadas perpendicularmente à face (0001) da

grafita. A chaoita forma-se a partir do metamorfismo de grafita gnaisse ocasionado por

choque interplacas (Goresy & Donnay, 1968).

O diamante por sua vez, ocorre sob duas formas distintas: a) um tipo

monocristalino constituindo cristais individuais em geral octaédricos/

rombododecaédricos; e b) um segundo tipo policristalino reunindo diamantes

constituídos por agregados de cristais individuais com formas, texturas, cores e

propriedades físicas distintas. De acordo com Sunagawa (1984), os diamantes

policristalinos podem ser classificados em sete categorias distintas relacionadas a

seguir.

1) bort - agregados granulares a criptocristalinos; 2) framesita - tipos de bort

constituído por cristais de dimensÕes 
-reduzidas; 

3) stewartita - bort magnético; 4)

carbonado - agregados maciços granulares constitufdos por diamantes

criptocristalinos de dimensöes micrométricas; 5) bort curto - bort com estruturas

radiais; 6) ballas - agregados, também radiais, formado por fibras de comprimentos

entre 30 a 40 ¡r e espessura de 1 p; 7) bort hailstone - agregados com estruturas

concêntricas.
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Kaminskiy ef a/. (1985) propos o termo yakutita para descrever uma outra

variedade policristalina semelhante ao carbonado formada a partir de material rico em

graf¡ta por impacto de meteoritos.

O carbonado se destaca entre as variedades policristalinas sendo encontrado

juntamente com o diamante convencional, embora ern menor escala, em alguns

garimpos. Em locais como a chapada Diamantina na BahÍa e ubangi na África central,

constitui jazidas notáveis gue vem sendo exploradas há longa data para a produção de

diamante industrial. No caso do Brasil, o apogeu da mineraçäo do carbonado ocorreu

por volta de 1880 e desde entäo declinou-se em funçáo da produçäo crescente de

diamante industrial das minas africanas e mais recentemente, pela influência do

diamante sintético.

5.1 D|STR|BUçÃO DOS GARTMPOS

Na regiåo da Chapada Diamantina os diamantes mono e policristalinos estäo

associados a metacong[omerados do Grupo Chapada Diamantina de idade

proterozóica média, bem como a conglomerados recentes retrabalhados. A matriz

primária como já foi ressaltado no início, não é conhecida. Ao contrário do que se

observa na região oeste de Minas Gerais onde ocorrem intrusÕes kimberlfticas, na

Chapada Diamantina não existem evidências deste tipo de rocha. lsso com relaçâo ao

diamante comum. Quanto ao carbonado, a queståo é ainda mais complexa, tendo em

vista as suas particularidades ffsicas muito distintas do diamante convencional. Essas

diferenças vem sendo ressaltadas por' vários pesquisadores atuais que defendem,

entre outras idéias, uma origem a partir de choques de meteoritos ocorridos no

passado.

A exploração de diamantes e carbonados na área, tem sido registrada desde

meados do século XlX, onde se relatam a existência de ricos depósitos diamantíferos,

os quais foram garimpados intensivamente tanto na parte serrana, nos cascalhos
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decompostos, como nos colúvios e alúvios existentes (Abreu, 1973; Gonzaga &

Tompkins, 1991). A extraçäo de diamantes e carbonados nessa área foi efetuada de

modo intenso nos aluviöes das principais drenagens da região, destacando-se entre

outros os rios Paraguaçu, Santo Antônio, Sâo José, Preto e seus tributários. Nesses

locais, os garimpos ou catas eram abertos por meio de desmonte hidráulico e de

dragas rudimentares compostas basicamente de um motor acoplado a uma bomba,

complementado por chupadeira, caixa, grade e bica ("sluice") (Fotografias 13 e 14).

Em alguns casos, são utilizados tratores de esteira para o decapeamento da cobertura

do material estéril representado por solos e depósitos arenosos. Considerando a

concentraçäo aleatória do diamante e do carbonado, o que inviabiliza uma produçåo

regular, a dinâmica deste processo e a fácil mobilidade dos equipamentos utilizados

para extraçåo, a posiçáo destes garimpos náo era fixa, deslocando-se no decorrer da

garimpagem.

De acordo com Moraes & Couto (1993), foram identificados nesta época 21

garimpos com a utilizaçåo de motobombas, envolvendo um total de 325 garimpeiros,

além da mão-de-obra de apoio (Tabela 2 e Figura 9). Tais informaçöes já se

encontram desatualizadas, pois em visita a área, muitos gar¡mpos já haviam sido

paralisados, não restando menos que uma dezena, que posteriormente foram

impedidos de funcionar pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), em funçåo da

criaçäo do Parque Nacional da Chapada Diamantina pelo Decreto Federal no 91.655

de 17 de setembro de 1985.

Essa resolução representou talvez o golpe final no funcionamento dos

garimpos de diamante e carbonado naârea abrangida pelo parque. Conforme se pode

observar pela Figura 9, as cidades de Lênçóis e Palmeiras, que sempre foram os dois

principais pólos de produção de carbonados, estão situados no perlmetro delimitado

pelo parque. A produçåo que já havia declinado com o advento da produção do

diamante sintético (Bovenkerk ef a/.,1959), diminuiu ainda mais, estando hoje reshita a

algumas iniciativas individuais de garimpeiros artesanais isolados na área.



Fotografia 13 - Dragas utilizadas na extração do cascalho diamantífero no leito
do Rio Paraguaçu, na cata denominada Vitória, próximo à cidade de Andaraí.

Fotografia 14 - Aspecto de uma bica (sluice), usada para a concentraçäo do
cascalho diamantffero, na cata do Sr. Assis, margem do Rio Preto, na cidade de
Palmeiras.



Tabela 2 - Cadastro dos garimpos semFmecanizados e/ou mecanizados de diamantes e carbonados da Chapada D¡amant¡na.
Extraido de Moraes & Couto (1993), Projeto Chapada Diamantina, CPRM, Salvador.
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Figura 9 - Mapa de localização de garimpos de diamante e de carbonado, e dos pontos
de amostragem dos respectivos minera¡s acompanhantes.



5.1.I. LEVANTAMENTO GEOLÓGICO DOS GARIMPOS

Basicamente há dois tipos de extraçåo de diamantes e carbonados na regiåo.

O primeiro, conhecido como "garimpo de serra" é realizado de forma artesanal,

somente com o uso de peneiras, por garimpeiros que esporadicamente lavam e

classificam os cascalhos depositados pelos córregos ou pelos metaconglomerados

diamantÍferos alterados oriundos da Formaçâo Tombador, que sofreram pouco ou

nenhum transporte (elúvios e colúvios). O outro tipo, de forma semi-mecanizada, é

feito nos depósitos aluvionares de idade quaternária, nas drenagens principais da

regiáo. Estes depósitos são considerados como o produto da desintegração e

reconcentraçäo dos metaconglomerados do Grupo Chapada Diamantina. Os

metaconglomerados são, portanto, a fonte secundária dos diamantes e eståo

relacionados principalmente à unidade de leques aluviais da Formaçåo Tombador,

(Bomfim & Pedreira, 1990; Guimarães & Pedreira, 1990).

Devemos ter em mente que cada rio apresenta feições extremamente

diferenciadas ao longo do seu curso, quanto ao comportamento deposicional,

ocasionando com isso aspectos faciológicos distintos, seja por influência de seus

tributários, curso do rio em vales encaixados ou vázeas, desníveis da formaçäo,

encontro de rios com lagoas ou armadilhas.

O perfil característico dos depósitos aluvionares é basicamente composto de

uma camada de material estéril (areias e/ou argilas), sobreposta a uma camada de

minério (cascalho diamantlfero), tal como observado na Figura 10. Ocasionalmente

ocorrem no material estéril intercalaçöes de areia fina e areia com matéria orgânica de

cor preta e de cascalhos intercalados com lentes de areia fina. Também é comum

encontrar matéria orgânica semi-decomposta sobre o topo do cascalho, sendo

identificada como uma camada gu¡a para um cascalho contendo maior concentraçåo

de diamantes, característica esta, segundo Costa (1991 ), específica para os aluviões

do alto Santo Antônio, náo servindo como referência para outras partes do próprio rio,

ou outros rios da bacia do Paraguaçu.
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Figura 10 - Perfil característico do depósito aluvionar de diamante e carbonado observado no garimpo do'Betão", localizado na
confluência do rio São José com o córrego Capivara, município de Lençóis.
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A camada de material estéril é essencialmente composta por areias de

granulação média a grossa, quartzosa, de coloração branca e acastanhada,

caracterizando depósitos de diques marginais.

A camada mineralizada, originada dos depósitos residuais de canal é

composta de cascalhos médios a grossos, com matriz areno-argilosa. Os grânulos,

seixos e matacôes (às vezes esporádicos) sáo de baixa esfericidade, porém de bom

arredondamento, sendo constituídos basicamente de quartzito, netarenito, silexito,

quartzo e arenito, em proporções diferenciadas. Esses cascalhos possuem espessura

variando de 0,10 a 1,90 m, estando assentados sobre o'bed rocK representado pelas

variedades litológicas regionais (argilitos, arenitos, quartzitos), apresentando-se

recobertos por areias, argilas e/ou solos orgânicos (Fotografias 15 e 16).

Os depósitos de várzea e solo orgânico, säo essencialmente arg¡losos,

orgânicos, pouco arenosos e escuros. Os depósitos de várzea oom até 10,0 m de

espessura, ocupam faixas bem definidas ao longo dos prováveis cursos simultâneos

do rio. O solo orgânico com espessura de até 1,0 m, desenvolve-se em intercalações

com areias que por vezes se sobrepöem às camadas de cascalho (Gosta, 1991).

No perfil apresentado na Figura 10, destaca-se a espessura notável da

camada de areia, que por vezes chega a afcançar de 15 a 20 m, especialmente no

vale do Rio São José. Esse fato é resultante de um processo já avançado de

assoreamento do leito e margens do rio, resultante tanto da garimpagem

indiscriminada quanto do desmatamento realizado na regiäo. Observa-se também que

a frente de lavra situa-se em um nlvel bem inferior ao leito atual do rio. Esse

procedimento facilita a garimpagem uma vez que os cascalhos såo desagregados por

meio de desmonte hidráulico aproveitarido a água de gravidade do rio, já que o leito

está bem acima da camada mineralizada. Essa situação ocorre de modo geral nos

garimpos de zonas serranas onde predominam vales mais estreitos, nos quais são

raros ou faltam níveis de terraços acima do leito atual. Noutros locais, como por

exemplo no vale do Rio Paraguaçu, a leste da Serra do Sincorá, o perfil dos garimpos

tem características diferentes por estarem situados em regiões aplainadas.



Fotografia 15 - Aspecto da variação granulométrica e da espessura do cascalho

diamantífero na margem do Rio Preto, cata do Sr. Assis, na cidade de Palmeiras.

Fotografia 16 - Detalhe do cascalho diamantífero ressaltando as variaçöes de
tamanho, forma e cor dos clastos, situado na margem do Rio São José, no local
denominado de Baixio, no município de Lençóis.



5.2 MINERA]S PESADOS ASSOC¡ADOS

Os minerais pesados são por definição, os que possuem densidade maior que

os dos minerais mais comuns nas rochas sedi¡nentares, tais como o feldspato e o

quartzo (d=2,6). Säo representados em sua maioria pelos minerais acessórios das

rochas ígneas e metamórficas e a sua proporçåo nos sedimentos depende do meio de

transporte, dos processos de dispersáo e concentração, da maior ou menor resistência

física e química do mineral a esses agentes e, ao intemperismo.

Na prática, utiliza-se como limite entre as frações de minerais leves e pesados

dos sedimentos a densidade do bromofórmio (2,85 -2,89), sendo esse llquido denso, o

mais comumente utilizado para a separaçåo dos rninerais pesados.

Sob açäo do intemperismo e da erosâo, as rochas tendem a se desagregar

liberando minerais com propriedades físicas e químicas distintas tais como densidade,

solubilidade, clivagem, fratura e/ou part¡ção, dureza, etc. Essas propriedades

associadas a fatores como disponibilidade do rnineral na área fonte, intensidade do

intemperismo na área fonte, granulometria orlginal do mineral, relação entre a

velocidade de intemperismo e erosão, forma e densidade do mineral, resistência

mecânica e química do mineral, tempo e meio de transporte e condiçóes físico-

químicas do meio deposicional, vão condicionar a presença de uma determinada fase

em um sedimento e a distância deste em relaçáo à área fonte alimentadora. Muitos

desses fatores atuam no sentido de eliminar certas espécies minerais propiciando o

estabelecimento de séries de estabilidade mineral. No que concerne à estabilidade

química, exemplos dessas séries encontram-se representadas na Tabela 3.

lndependentemente dos diferentes tipos de agentes destrutivos, as séries de

estabilidade mostradas na Tabela 3 são praticamente coincidentes, destacando-se

como fases mais estáveis o zircão, a turmalina e o rutilo, sendo a olivina, a augita e

outros minerais ferromagnesianos, exemplos de fases menos estáveis.

Os diamantes e as suas variedades policristalinas são minerais que possuem

propriedades físico-químicas particulares, que associados a outros minerais com



Tabela 3 - Série de estabilidade química dos minerais pesados mais frequentes.
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Pettijohn

(1941,1957)

Smithson

(1e41)

Suguio (1982)

Rutilo

Zircâo

Turmalina

Monazita

Granada

Bíotita

Apatita

Estaurolita

Cianita

Homblenda

Augita

Olivina

Zircâo

Rutilo

Turmalina

Apatita

Monazita

Granada

Estaurolita

Cianita

Hornblenda

Minerais

Ferro

Magnesianos

Rutilo

Minerais ultra Zi¡cão
estáveis

Turmalina

Leucoxênio
Minerais
estáveis Clorita

Hematita

Apatita

Monazita

Minerais Estaurolita
serni-estáveis

Sillimanita

Cianita

Eoldoto

Biotita

Granada

Magnetita
Minerais
instáveis llmenita

Hornblenda

Augita

Olivina
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características similares formam um grupo mineralógico rico em informações

geológicas e genéticas. Partindo desse pressuposto e do conhecimento acumulado

acerca desse grupo mineralógico, é conveniente compará-los no intuito de obter

informaçöes sobre a origem do d¡amante e do carbonado.

Dentro do processo natural de erosåo, o diamante, após ser liberado da sua

fonte primária (kimberlito e/ou lamproíto), entra no curso das drenagens, sendo

acompanhado por outros minerais disponÍveis na bacia hidrográfica. Entre esses

minerais, deve-se distinguir duas categorias de acompanhantes: a) os acidentais

provenientes de rochas das lito[ogias locais, e, b) eventuais indicadores das fontes

primárias, no caso de algumas fases de natureza kimberlftica/lamproftica sobreviverem

aos processos de alteração e se incorporarem aos acompanhantes (Gurney, 1985;

Nixon ef a/., 1991). Dados da literatura geológica mostram que entre os

acompanhantes acidentais as f-ases mais comuns såo representadas pelo rutilo,

turmalina, zircão, epídoto, anfibólio, piroxênio, monazita, corfndon, granada,

estaurolita, magnetita, ilmenita, cianita, hematita, cromita, entre outros. Entre os

indicadores de fontes kimberlíticas, destacam-se granada piropo. ilmenita magnesiana,

cromioespinélio, cromiodiopsídio e zircáo (Svisero ef a/., 1980).

Shibata ef a/.,(1993), estudando os minerais acompanhantes dos carbonados e

de diamantes do rio Santo Antônio no município de Palmeiras, relata que essa

assembléia mineral constitui-se de magnetita, rutilo, anfibólio, zircão, turmalina,

hematita e monazita e que os indicadores típicos de kimberlito tais como piropo

cromífero, ilmenita magnesiana e espinélio cromlfero eståo ausentes naquela regiåo.

No Projeto Diamantes e Carbonados do Alto Paraguaçu, realizado pela CBPM

(Neto ef al, 1977), com a abertura de três catas na regiåo foram identificados um

conjunto variado de minerais acompanhantes sumarizados na Tabela 4. Nesse caso,

os autores do referido projeto relacionam todas as fases identificadas, incluindo as

fases da fraçâo leve representadas pelas várias formas de sílica (sílex e quartzo),

como também a fraçåo pesada constituída de cianita, turmalina, pirita, crisoberilo,

coríndon e granada.



Tabela 4 - Minerais acompanhantes dos diamantes e carbonados do Alto Paraguaçu. Extraído e modificado do Projeto Diamantçs

e Carbonados do Alto Paraguaçu, CBPM (Neto ef a/., 1977), Salvador.

Mineral

Cian ita

ïurmalina

Densidade

SiIEX

3,6 a 3,7

3,0 a 3,2

Seixos de

q ua rtzo

Cata 1

X

HtnÌa

Cata2

X

Seixos de

Ganga

Gata 3

X

2,65

Silexito oolítico

Quartzo

Ã

4 ,þ

X

Crisoberilo

Grãos incolores a esverdeados, clivagem nítida, inclusões aciculares

a þ,u

^

Ä

corlndon

Grãos verdes, transparentes, sem polimento superficial, aspecto colunar

(Cata 1). Cor preta, grãos com estrias características, possivelmente

variedade denominada afrisita (Cata 2).

Granada

Ã

X

2,65

Cor marrom a cinza, impregnações de ferro e manganês (Cata 1). Grãos

pretos, polidos, sem marcas e estrias (Cata 2).

3,5 a 3,9

X

^

5,4 a 3,6

X

Cor branca e incolor, sem polimento superficial, fosco, bem rolados.

3,4 a 3,6

Características

^

^

Cor amarelo pálido, br¡lhantes, geminados

Grãos marrons, com polimento superficial, agregados argilosos ricos em

óxidos de ferro com alguns grãos de quarEo.

Ã

Grãos com oólitos geralmente escuros, imersos em uma massa brahca

Ã

Grãos verdes, sem polimento superf¡cial, relativamente foscos

x
Cor verde, transparente, fratura concoidal

Ã

Cor roaa

Cor rosa, transparente, sem polimento superf¡cial.
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Os dados acima reportados concordam com os resultados obtidos no decorrer

dos trabalhos realizados nesta Dissertação.

Conforme já foi informado no Capítulo 2, a assembléia de minerais estudadas

no decorrer dessa Dissertaçâo, foi obtida pela concentração de sedimentos recentes

utilizando-se calha e bica (sluice) combinadas com um jogo de peneiras e batéias

(Figura 2). Os concentrados obtidos foram tratados por uma combinação de métodos

físicos conforme já descritos também no capítulo metodológico.

Análises difratométricas revelaram que os concentrados säo constituídos, além

de diamante, carbonado e ballas, por magnetita, hematita, ilmenita, rutilo, tumralina,

zircåo, cianita, granada, hornblenda, corfndon, crisoberilo, estaurol¡ta, epídoto e ouro.

Segue-se uma breve descrição de cada um desses acompanhantes, seguindo-se as

recomendações de Deer ef a/. (1996) e Fleischer & Mandarino (1995).

DIAMANTE: C

O diamante ocon'e na região da Chapada Diamantina exibindo uma ampla

variação de forma, tamanho, cor e qualidade, apresentando-se desde pedras

classificadas como de primeira até tipos defeituosos reunidos na categoria de bort.

Pelo seu modo de ocorrência aleatório e esporádico, é comum na região o uso de

peneiras com aberturas variando entre 6,0 a 1,5 mm por ser esta justamente a faixa

granulométrica onde esse mineral mostra maior frequência. Na realidade, todas as

informaçöes existentes sobre a região não mencionam a ocorrência de

megadiamantes (pedras com peso superior a 100 ct), fato comum na regíåo de

Coromandel, no oeste de Minas Gerais (Svisero, 1995).

CARBONADO E BALLAS:C

Essas duas variedades de diamante policristalino ocorrem associadas ao

diamante tradicional de forma generalizada nos terrenos da Chapada Diamantina.

Apesar de ser menos frequentes que o diamante, o carbonado desempenhou um
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importante papel histórico e econômico, principalmente no ftnal do século passado,

que superou o próprio diamante. Continuam sendo garimpados de forma esporádica

em decorrência das dificuldades impostas pela legislaçåo ambiental do Parque

Nacional da Chapada Diamantina.

(

MAGNETITA: FeoO¿

É o mineral opaco mais comum nos concentrados da Chapada Diamantina.

Devido a sua forte susceptibilidade magnética, pode ser ftcilmente separada dos

concentrados com o auxílio de um imã manual. Essa fase foi identificada em todas as

amostras analisadas, apresentando-se geralmente na forma de fragmentos

octaédricos, de cores variando entre o preto, o cinza escuro e o cinza acastanhado.

Ocorre também na forma de agregados semi-esféricos, de cor castanha e fortemente

rnagnéticos. Nas fraçôes menores que 0,125 mm foram observados cristais de formas

octaédr¡cas perfeitas. A Figura 11 mostra um difratograma de uma magnetita

representativa procedente da região de Andaraí. Além das principais raias da

magnetita, o difratograma contém algumas reflexöes correspondentes à hematita

presente na forma de impurezas.

HEMATITA: c¿-FezOg

Mineral presente entre os opacos sendo especialmente abundante nos

garimpos da região de Andaraí. Apresenta-se na forma de grãos de coloraçäo preta

acastanhada, com dimensÕes menores que 0,5 cm e formas variando desde

fragmentos angulosos até grãos arredondados. De um modo geral as amostras

analisadas apresentam-se recobertas por películas de limonita provenientes da

alteraçäo intempérica. A Figura 12 mostra o difratograma de um exemplar de hematita

selecionada de um concentrado recolhido na regiäo de Lençóis, obtido após a

remoção da capa superficial de alteraçâo.
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Figura 11 - Difratograma da uma magnetita representativa identificada na
assembléia de pesados da região de Andaraí, BA.
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Figura 12 - Difratograma da uma hematita representativa identificada na
assembléia de pesados da região de Lençóis, BA.
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ILMENITA: FeTiOg

A ilmenita é uma das fases mais importantes na prospecçäo tanto do diamante

propriamente dito, quanto de suas fontes primárias kimberllticas. Segundo Mitchell

(1986), as ilmenitas kimberlíticas possuem teores de MgO variando entre 4,0 a 17,0%

em peso, contrastando com ilmenitas de outras paragêneses pobres em magnésio.

Nas amostras estudadas a ilmenita apresenta-se na forma de grãos escuros, de brilho

metálico e de hábito prismático pouco desenvolvido na direçáo do eixo cristalográfico

c. A Figura 13 mostra o difratograma de uma amostra representativa da região de

Lençóis, onde se observa a presença de reflexões do rutilo, associado na forma de

impurezas. Uma análise qualitativa revelou a ausência de magnésio entre as amostras

estudadas.

RUTILO: TiOz

Rutilo é um mineral comum nos garimpos da Chapada Diamaniina tendo sido

identificado em todas as amostras estudadas. Hussak (1917), já havia notado a

presença dessa fase entre os acompanhantes do diamante em vários outros locais do

país. Entre as amostras estudadas o rutilo ocorre na forma de prismas alongados de

cor preta e bordas acastanhadas, de brilho fortemente metálico. A Figura 14 apresenta

o difratograma de um rutilo identificado na assembléia de pesados da região de

Palmeiras.

TURMALINA: Na.Oz¿ (Mg,Al,Cr)gAlo (BO3)3 S¡6018 (OH)4

Mineral comum nos cascalhos diamantíferos da Chapada Diamantina onde

ocorre na forma de grâos escuros e arredondados, frequentes nas fraçöes média e fina

das peneiras. O difratograma de raios X de uma amostra da regiåo de Andaraí,

mostrado .na Figura 15, indicou tratar-se do termo dravita. Contudo a presença de

grâos de coloraçäo fortemente escura sugere a presença do termo schorlita entre as

amostras da regiäo.
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Figura 13 - Difratograma da uma ilmenita representativa identificada na
assembléia de pesados da regiäo de Lençóis, BA.
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Figura 14 - Difratograma da um rutilo representativo identificado
assembléia de pesados da região de Palmeiras, BA.
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ZIRCÃO: ZrSiO4

É outra fase presente em todas as amostra estudadas aparecendo

preferencialmente na fração fina. Apresenta-se na forma de cristais prismáticos

euédricos, de coloração variando entre vermelho, laranja, violeta claro, amarelo e

castanho. Os indivíduos de dimensões reduzidas apresentam terminaçÕes bipirâmidais

bem defìnidas. A Figura 16 mostra o difratograma de um zircão da região de Lençóis,

onde além das reflexÕes características desse mineral, estáo presentes também

algumas reflexÕes exhas correspondentes à impurezas de quartzo.

CIANITA: Al2S¡Ob

Mineral relativamente comum nos aluviões da área, ocorrendo na forma de

prismas alongados ou fragmentos de clivagem destes, exibindo coloraçöes variadas

entre azul, verde, branca, amarela e cinza. O difratograma de uma cianita identificada

na regiåo de Lençóis está apresentado na Figura 17.

ANDALUZTTA At, (S¡O4) O

Mineral raro na regiáo identificado em uma amostra de pesados colhida na

regiäo de Palmeiras. Ocorre na forma de grãos subarredondados de coloraçäo cinza

acastanhada e brilho baço. O difratograma caracterlstico está mostrado na Figura 18,

no qual eståo presentes reflexöes extras correspondentes a impurezas de illita.

GRANADA: (Fe,Mn)s Alz (SiO¿)g

Fase rara ocorrendo na fraçäo fina de uma amostra procedente da regiäo de

Andaraí. Ocorre na forma de gráos arredondados, de relevo alto, coloração

avermelhada, contendo inclusões variadas. Segundo o difratograma de raios X exibido

na Figura 19, trata-se de uma granada constituída essencialmente de almandina,

contendo impurezas de manganês. Além das reflexões desse mineral estão presentes

também impurezas de hematita.
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Figura 15 - Difratograma da uma turmalina (dravita) representativa
identificada na assembléia de pesados da regiäo de Andaraí, BA.
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Figura 16 - Difratograma da um zircáo representativo identificado na
assembléia de pesados da reg¡ão de Lençóis, BA.



Figura 17 - Difratograma da uma cianita representativa identificada na
assembléia de pesados da região de Lençó¡s, BA.

Figura 1B - Difratograma da uma andalusita representativa identificada na
assembléia de pesados da região de Palmeiras, BA.
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HORNBLENDA: (Ca,Na)2 26(Mg,Fe,Al)s 15 (Si'Al)B Or, (OH),

outra fase rara tendo sido identificada na assembléias de pesados da regiäo

de Palmeiras. Aparece na forma de grãos subédricos de coloraçáo verde clara e brilho

fosco. Seu respectivo difratograma de raios X apresentado na Figura 20 contém além

das raias características desse mineral, reflexÕes subord¡nadas correspondentes à

impurezas de diopsídio e willemseita.

coRfNÐoN: Al2o3

Fase rara tendo sido identiftcada entre os minerais pesados da região de

Andaraí, onde ocorre segundo gräos de coloraçäo cinza arredondados' O difratograma

de raios X obtido está mostrado na Figura 21, onde eståo presentes também reflexões

correspondentes à impurezas de diásporo e quartzo.

CRISOBERILO: Al2 Be Oa

outro mineral raro encontrado entre os pesados da região de Palmeiras, na

forma de gráos ¡rregulares de coloração amarelo esverdeado. O difratograma

mostrado na Figura 22, contém além das reflexöes característ¡cas do crisoberilo,

reflexões correspondentes à impurezas de quartzo.

ESTAUROLITA: Fez Ale Si¿,Alz (OH)z

A estaurolita é outra fase rara estando presente entre os pesados da regiäo de

Andaraí. Ocorre na fraçäo fina na forma de gråos subédricos, arredondados e de brilho

fosco. O difratograma de raios X mosbado na Figura 23 revela a presença de impureza

de quartzo acompanhando a estaurolíta.

EPfDOTO: Ca2 (Al,Fe)3 (SIrOTXSiO4XOH)'
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Figura 19 - Difratograma da uma granada (almandina) representativa
identificada na assembléia de pesados da região de Andaraí, BA.
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Figura 20 - Difratograma da uma hornblenda representativa identificada
na assembléia de pesados da regiäo de Palmeiras, BA.
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Figura 21 - Difratograma da um coríndon representativo identificado na
assembléia de pesados da reg¡ão de Andaraí, BA.
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Figura 22 - Difratograma da um crisoberilo representativo identificado na
assembléia de pesados da região de Palmeiras, BA.
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Figura 23 - Difratograma da uma estaurolita representativa identificada na
as.sembléia de pesados da região de Andaraí, BA.
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Figura 24 - Difratograma da um epídoto representativo identificado na
assembléia de pesados da região de Andaraí, BA.
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Outra fase rara identificada na fraçåo fina dos pesados da região de Andaraí.

Seu difratograma de raios X correspondente está ilustrado na Figura 24 onde se

observa a presençâ de reflexÕes devidas à impurezas de kemolita.

OURO: Au

Apresenta-se na forma de pequenas palhetas associadas às areias finas,

podendo ser distinguido facilmente pela cor dourada e pelo brilho metálico

caracteristicos. Ocorre exclusivamente entre os concentrados da fração batéia.

5.3 ASPECTOS FíSICOS E MORFOLóGICOS

Neste item såo discutidas algumas das principais caracterlst¡cas flsicas e

morfológicas do diamante da regiâo da Chapada Diamantina, inclulndo granulometria,

padräo morfológico, estruturas de superfície e cor macroscópica. Os dados aqui

apresentados estão baseados nos lotes de diamantes que t¡vemos a possibilidade de

manipular durante os trabalhos de campo que efetuamos na região.

Tendo em vista que as atividades garimpeiras da área de estudo reduziram-se

significativamente no decorrer dos últimos anos, pelos motivos já explicado nos

capítulos anteriores, o número de diamantes manipulados foi aquém daquele que

gostaríamos de ter usado. Mesmo os iotes aos quais tivemos acesso, resultaram da

colaboração de comerciantes antigos que ainda residem na regiåo da Chapada, os

quais colocaram materiais remanescentes à nossa disposiçåo. Apesar de näo

contarmos com um número de amostrad equivalentes àquelas usadas por autores do

exterior (Harris ef al., 1975, 1979, 1983), os resultados obtidos nesse trabalho são

representativos do diamante lavrado na região. Os dados apresentados a seguir estão

baseados. principalmente em um lote contendo 153 cristais de formas, dimensÕes e

cores variadas, que constitui a coleçåo particular do Sr. Oswaldo S. Pereira,
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comerciante antigo residente na cidade de Lençóis, e de um lote adicional contendo 27

pedras adquiridas no local.

5.3.I GRANULOMETRIA

As primeira informações referentes à granulometria de diamantes foram

apresentadas por Harris et al., (1975, 1979) estudando lotes constituídos por vários

milhares de indivíduos representativos de vár¡os kimberlitos da Africa do Sul. Segundo

esses autores, ex¡stem algumas diferenças no padráo físico e morfológico do diamante

de kimberlitos individuais mas de um modo geral, existe uma certa similaridade em

escala regional entre as minas da Áfr¡ca do Sul. Mcoallum et al. (1979'¡, apresentou

resultados semelhantes a respeito de diamantes de kimberlitos do distrito de Colorado-

Wyming onde foram notadas variaçöes morfológicas entre populações granuloméhicas

distintas. A curva de variaçåo granulométrica desses diamantes está mostrada na

Figura 25 comparada com diagramas referentes à algumas localidades brasileiras

incluindo Romaria, MG (Svisero ef a/.,1980), Tibagí, PR (Chieregati, 1989) e Sena do

Espinhaço, MG (Chaves,1997).

A análise granulométrica do diamante da Chapada Diamantina está baseada

em um lote de 180 cristais, os quais foram classificados segundo a bateria de crivos do

sistema ANTWERP que é o padråo usado correntemente no comércio do diamante

bruto. As constantes referentes ao diâmetro do crivo e número de pedras por abertura

estáo apresentadas na Tabela 5, extraída do Boletim de Preços (1983), editado pelo

Departamento Nacional da Produção Miheral.

O padrão granulométrico do lote estudado nesse trabalho está apresentado na

Figura 26. O diagrama ressalta a ausência de pedras grandes, uma vez que a maior

parte das. amostras estão situadas nos intervalos granulométricos aba¡xo do crivo 12.

Na realidade, é fato bem conhecido que a região da Chapada nunca foi uma área

conhecida pela produção de grandes diamantes, ou seja, pedras com dezenas ou até
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Figura 25 - Curvas granulométricas representativas de diamantes do Distrito de Colorado-
\rltloming, Estados Unidos (McCullem et a1.,1979), mina de Romaria, MG (Svisero et al.,
1980), Tibagi, PR (Chieregati, 1989) e Sena do Espinhaço (Chaves, 1997).
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Tabela 5 - Constantes dos crivos usados na classificação granulométrica do diamante

TWERP" de do DNPM

Número

do crivo

Número

aproximado de

oedras nor auilate

Diâmetro

do furo

lmmì

Número

do crivo

Nrimero

aproximado de

nedras oor ouilate

Diâmetro

do furo

lmml

0 200 1.10 10.5 17 2.60

1 175 1.15 11 16 2.70

1.5 150 1.20 11.5 15 2,80

2 125 1,25 12 12t13 2,90

2,5 110t115 r,30 12,5 11 3.00

3 9l /100 1,35 13 9/10 3.10

3,5 81/90 'l..40 13,5 8,5 3,20

4 71t80 1.45 14 I 3,30

4.5 61t70 1.50 14.5 717.5 3.40

5 51/60 1.55 't5 6,5 3.50

5,5 49/50 1.60 15.s ô 3.60

6 46t48 1.70 16 5,5 3,70

6.5 36/45 't.80 16.5 5t5.25 3.80

7 34135 1,90 17 4.75 3.90

7,5 31/33 2.00 17,5 4.5 4.00

I 26t30 2.',t0 18 4.25 4,10

8,5 23t25 2.20 18.5 4 4,20

I 21t22 2.30 19 3.7 4,30

9,5 19t20 2.40 19,5 3,33 4,40

10 18 2.50 20 1t3 4,50
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Figura 26 -Padrâo granulométrico do diamante da região da Chapada Diamantina baseado em dois lotes num
total de 180 cristais. os valores dos crivos estão reunidos da Tabela s.
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mesmo centenas de quilates, tal como ocorre na regiåo de Coromandel, MG (Svisero,

1995; Reis, 1959). Apesar do lote estudado não ser representativo de uma populaçåo

de um local específico, por ter sido reu,nido aleatoriamente através do tempo pelo

proprietário, mesmo assim ele revela a tendência das características do diamante em

escala regional. Desse modo pode-se admitir de forma aproximada que a curva

granulométrica tenha uma posiçâo mediana situada em torno do intervalo

correspondente ao crivo 8. A assimetria do diagrama pode ser interpretada

considerando que o segmento esquerdo correspondente à granulometria menor é mais

frequente; e que o segmento à direita correspondente às pedras maiores é pouco

representativo uma vez que essas såo raras na regiåo.

Comparando a curva da regiâo d.a Chapada Diamantina (Figura 26) com os

exemplos de outras localidades (Figura 25), observa-se que existem aspectos

particulares em cada local, mas v¡stos em conjunto, os diagramas exibem similaridades

corroborando as conclusöes de Hanis et al. (1975, 1979, 1983) a respeito das minas

diamantíferas sul africanas.

5.3.2 MORFOLOGIA

Estudos mineralógicos realizados nos últimos anos têm demonstrado que o

diamante apresenta características particulares quando se cons¡dera kimberlitos

diferentes (Harris ef a/., 1975, 1979, 1983), ou entåo, localidades de garimpos distintas

umas das outras (Chieregati, 1989; Svisero & Chieregati, 1991; Chaves, 1997).

Procedimentos semelhantes foram adotados em relaçáo ao diamante da Chapada

Diamantina, objeto de estudo dessa Dissertação.

O dados referentes à morfologia do diamante da região da Chapada

Diamantina, estão baseados na descrição de dois lotes obtidos no local, constituídos

de 180 cristais. Náo foi possível ampliar a amostragem pelas razões já discutidas nos

capítulos anteriores.
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A Fotografia 17 exibe a coleçåo particular do Sr. Oswaldo S. Pereira, ex-

garimpeiro e comerciante antigo ainda residente na cidade de Lençóis. O lote em

questäo, constituído por 153 cristais, foi reunido, segundo informaçöes do proprietário,

durante um período de aproximadamente 50 anos. Nessas condiçÕes, o referido lote

pode ser tomado como representativo do diamante da área. Como se pode verificar

pela Fotografia 17 o lote é constituído em sua maior parte por cristais de hábito

rombododecaédrico, caracterizados por faces e arestas com grau de curvatura

variável. Destacam-se também cristais de hábito cúbico bem vislveis na quarta linha

de cima para baixo, bem como a variedade policristalina ballas na última linha inferior.

Cristais octaédricos como o exemplar situado na sexta linha (quarto pedra da

esquerda para direita) sáo raros. Um segundo lote constitufdo de 27 exemplares

permitiu completar os estudos morfológicos desses diamantes.

A classificaçäo dos tipos morfológicos nos dois lotes mencionados, foi

realizada seguindo-se os critérios adotados por Svisero (1971), Hanis et al. (1975,

1979), McOallum ef a/. (1979) e Svisero ef a/.(1980). Segundo Svisero (1971), o

diamante cristaliza-se na classe holoédrica do sistema cúbico com grau de simetr¡a

m3m. Assim sendo, as formas cristalinas possfveis de serem exibidas pelo diamante

säo cubo, rombododecaedro, octaedro, cubo piramidado, trioctaedro, icositetraedro e

hexaoctaedro, além de combinaçÕes entre essas formas. A forma de crescimento

inicial é o octaedro, que por dissoluçáo origina cristais de faces abauladas e hábitos

rombododecaédricos e/ou hábitos intermediários entre o octaedro e o

rombododecaedro (Orlov, 1966; Leite, 1969; Svisero, 1969; Moore & Lang, 1974;

Orlov, 1977; Sunagawa, 1984). McCallum ef a/. (1979), em adição ao octaedro,

considerou também como forma primáriä de crescimento, cristais geminados. Cristais

desproporcionados de hábito supostamente 'hexatetraédrico', foram interpretados por

Svisero (1971) como provenientes de cubos que sofreram dissolução.

Levando em conta os critérios acima discutidos, os 180 cristais constituintes

do dois lotes estudados, foram e¡<aminados um por um sob lupa binocular e

classificados segundo os tipos morfológicos adotados na classificação de Svisero ef.
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a/. (1980), a qual contém modificações no s¡stema usado por Harris (1975, 1979,

1983).

A Figura 27 mostra a distribuiçäo dos e a frequência dos tipos morfológicos

identiflcados nos dois lotes, onde predomina de forma destacada os cristais

rombododecaédricos, seguidos pelos irregulares, e em terceiro lugar pela variedade

policristalina ballas. Ocorrem ainda subordinadamente fragmentos de clivagem,

carbonados, agregados cristalinos, geminados de contato, octaedros, octa-

rombododecaedros, além de formas combinadas entre cubo, octaedro e

rombododecaedro. De um modo geral, o predomínio da forma rombododecaédrica

concorda com o padrão observado na região do Triângulo Mineiro (Leite, 1969), Alto

Araguaia, MT (Svisero, 1971), Romaria, MG (Svisero & Haralyi, 1985) Tibagí, PR

(Chieregati, 1989), Serra do Espinhaço (Chaves, 1997) e Paranatinga/Poxoréo, MT

(Zorliger et al., 1997).

Esses resultados concordam também com as observaçöes de Harris ef a/.

(1975, 1979, 1983) relativas a diamantes de vários kimberlitos da Africa do Sul.

Contudo, merece destaque algumas características particulares de cada kimberlito.

Assim sendo, diamantes do corpo Zwartruggens säo caracterizados pelo o predomínio

de formas cúbicas e pela baixa proporçåo de maclas; os do kimberlito LetsengJe{erai

pela raridade do octaedro e ausência de pedras zonadas (encapadas); enquanto, os

do kimberlito Ebenhaezer pelos cristais cubo-octaédricos de grande porte. Trabalho

semelhante realizada por McCallum ef a/. (1989) mostrou que diamantes de kimberlitos

do distrito de Colorado-Wyoming possuem duas características distintas: a) nos

microdiamantes (pedras menores de 1.0 mm) predominam octaedros, agregados

cristalinos, maclas e cristais transicionãis entre octaedro e rombododecaedro; b) em

cristais maiores que 1.0 mm as formas predominantes são o octaedro e o

rombododecaedro. Com relaçáo ao diamante de lamproítos da Austrália, Hall & Smith

(1984), mostraram que ern Ellendale predominam pedras irregulares (40%), seguidas

de rombododecaedros curvos (37,5%), maclas (20%), com octaedros e agregados

cristalinos completando o restante. No corpo de Argyle as pedras irregulares
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Figura 27 - Distribuição das categorias morfológicas do diamante da região da Chapada Diamantina, baseada em dois
lotes, totalizando 180 cristais.

CUB+P GEC C+O C+R C+R+O FCL

Formas cristalográficas

FORMAS CRISTALOGNÁTICRS

OCT - octaedro
RDO - rombododecaedro
ORD - octarombododecaedro
CUB - cubo
CUB+P - cubo piramidado
GEC - geminado
C+O - cubo+octaedro
C+R - cubo+ rombododecaedro
C+R+O - cubo+ rombododecaedro

+oc'taedro
FCL - fragmentos de clivagem
IRG - inegulares
AGR - agregados
CAR - carbonado
BAL - ballas



constituem 60%, as maclas e os agregados cristalinos de 20 a 30%, os octaedros e os

rombododecaedros até 5%, e o restante por tipos não definidos.

5.3.3 ESTRUTURAS DE SUPERFICIE

O desenvolvimento das questões relacionadas à morfologia do diamante está

baseado no conhecimento das microestruturas formadas nafuralmente sobre as faces

desse mineral. O padråo morblógico de cada tipo de estrutura depende diretamente

da simetria particular do plano onde essa estrutura se desenvolveu. As primeiras

observações são devidas a Fersman & Goldschmidt (1911), Sutton (1928) e Williams

(1932). A partir dos anos 5fÌ Tolansky (1955) desenvolveu uma linha de pesquisa

voltada exclusivamente par¡l essa temática envolvendo um grande número de

pesquisadores. O referido autor desenvolveu técnicas interferométricas que permitiram

caracterizar com grande precisão os diversos tipos de microestruturas do diamante.

Tolansky (1955), em seus diversos trabalhos defendeu sempre que a origem dessas

microestruturas estaria relacionada ao crescimento cristalino do diamante, em

oposição a outros autores (Orlov, 1966; Moore & Lang, 1974; Orlov, 1977) que

relacionavam a origem dessas estruturas a fenômenos de dissolução natural. Nos

últimos anos ficou comprovadb que tanto o abaulamento dos diamantes quanto as

microestruturas presentes eÍn suas faces são resultantes dos fenômenos de

dissoluçåo (Leite, 1969; Svisero, 1971;Sunagawa, 1984).

No decorrer desse Fabalho foram selecionados alguns cristais contendo

estruturas bem desenvolvidas na superfície, os quais foram submetidos à observaçöes

detalhadas no microscópio petrográfico. A Fotomicrografia 1 mostra um conjunto de

trígonos de dimensões variadas sobre uma face octaédrica, incluíndo trfgonos do tipo

P (pyramidal) e F (flattened). Observa-se ainda nessa fotografia que os trígonos

possuem orientaçáo negativa em relação à face octaédrica subjacente, o que é uma



Fotomicrografia 1 - Trlgonos do
ressaltando a orlentação negativa
diamante. Aumento 200 x.

(P) e truncada (F)
face octaédrica do

tipo piramidal
e relação à

Fotomicrografia 2 - Trfgonos em estágios variados de formaçäo sobre
uma face octaédrica. Aumento 100 x.



Fotomicrografia 9 - Degraus característicos de superfícies (110)
abauladas em estágios iniciais de dissoluçåo. Aumento 200 x.

Fotomicrografia 4 - Superfícies (110) abauladas em estágio avançado de
dissolução onde os degraus se transformam em cólinas isoladas.
Aumento 100 x.
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das características desse tipo de microestrutura. A Fotomicrografia 2 exibe uma

trígono do tipo F perfeita ao lado de uma outra em fase de desenvolvimento.

As Fotomicrografia 3 e 4 exibem estruturas características das superfícies (1 10)

presentes nos rombododecaedros de faces curvas. A primeira delas mostra uma

superposição de degraus de contornos abaulados, resultantes da dissolução dos

planos originais de crescimento. Essa é a mais comum e típica estrutura observada em

cristais com grau de curvatura variável. A Fotomicrografìa 4 por sua vez, mostra os

degraus porém já em um estágio mais avançado da dissolução, onde esse processo

termina por isolar alguns degraus dando origem a estruturas conhecidas como colinas

(hillocks).

5.3.4 COR MACROSCóP|CA

A cor é uma das mais importantes propriedades flsicas do diamante e

desempenha um papel extremamente importante na classificaçáo comercial deste

mineral. Harris, (1987) discutiu detalhadamente os fatores que influem na cor do

diamante mostrando que o nitrogênio e o boro são os dois principais agentes

responsável pela cor dessa substância. O nitrogênio constituí a pr¡nc¡pal impureza

química presente no diamante podendo alcançar teores de até 0,55%. A variação de

teor e a forma como esse elemento se distribui na rede cristal¡na controla as variaçöes

das cores amarelo e castanho, as duas mais frequentes nos diamantes. O boro

também é outra impureza substitucional e a sua presença é responsável pela cor azul,

encontrada em alguns diamantes raros.

Harris ef al. (1975, 1979, 1983), realizaram estudos sistemáticos com lotes de

diamantes representativos dos pr¡ncipais kimberlitos da Africa do Sul, nos quais foram

investigados as variaçÕes de tamanho, morfologia cristalina, cor, inclusÕes minerais,

fluorescência, entre outras propriedades fisicas. Esses autores concluíram que de um

modo geral as cores principais presentes nesses diamantes såo incolor, amarelo e
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castanho. Trabalhos semelhantes realizados por McCallum ef a/. (1979), mostraram

que em diamantes de kimberlitos do distrito de Colorado-Wyoming, predominam

também as cores incolor, amarelo e castanho, tal como no sul da Africa. Estudos

realizados nos lamproítos da Aushália (Hall & Smith, 1984) mostraram que também

nesse local predominam os diamantes amarelos, castanhos e incolores. Segundo

esses autores, de um modo geral, os diamantes de lamproítos säo semelhantes ao de

kimberlitos. Resultados semelhantes foram observados no Triângulo Mineiro (Leite,

1969), Alto Araguaia (Svisero, 1971), Romaria (Svisero ef a/., 1981), Tibagí

(Chieregati, 1989), Diamantina , MG (Chaves, 1997) e Paranatinga-Poxoréu (Zolinger

et al.,1997)

O exame dos dois lotes constituídos de 180 cristais provenientes da Chapada

Diamantina, mostrou um predomlnio de cristais incolores em relaçåo às outras cores

identificadas, destacando-se por ordem de frequência castanho, cinza, amarelo, rosa,

preto e verde (Figura 28).

No decorrer desses trabalhos tivemos acesso a uma outra coleçåo do Sr,

Oswaldo S. Pereira, constituída por cristais representativos das cores observadas na

Chapada Diamantina durante o exercício de suas atividades garimpeiras. Trata-se

portanto de um acervo extremamente importante, e talvez único, que mostra a

presença de uma grande variedade de cores entre os diamantes daquela região. A

refer¡da coleção está mostrada na Fotografia 18 onde eståo presentes cristais brutos e

lapidados, de cores variáveis incluíndo entre outras, amarelo, verde, rosa, azul,

vermelho e castanho.

O valor do diamante gemológico depende de quatro fatores: cor (color), pureza

(clarity), peso em quilates (carat) e lapidaçäo (cutting), const¡tulndo o fator 4Cs de

avaliação de uma pedra. O comércio atual tem valorizado nos últimos anos os

diamantes coloridos, que säo conhecidos sob a denominação de fantasia (fancy). A

presença de cor forte em um diamante eleva substancialmente o preço da pedra

conforme informaçöes registradas por Kane (1987) o qual se referiu a um diamante

roxo de 0,95 ct e lapidaçáo brilhante, vendido por U$ 88O.OO0 mil de dólares pela

{N8'1tf U rO ú[ OÉöOrrr,rÇr^S * tj {¡ P
-," EIBLtC'TEtÀ ..-
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Fþura 28 -Histograma mostrando a distribuição da cor macroscópica entre os diamante estudados da região da
Chapada Diamantina ('1 80 cristais).

AMARELO VERMELHO CINZA ROSA PRETO
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Fotografia 18 - Lote de diamantes da coleção do Sr. Oswaldo
S. Pereira, garimpeiro antigo da Chapada Diamantina, Bahia,
O lote inclue três diamantes brutos sendo o primeiro um
rombododecaedro situado no vértice superior do triângulo da
montagem, um geminado de contato (chapéu de frade)
situado no meio do triângulo, e um rombododecaedro de faces
marcadamente abauladas na base inferior do triângulo.
Completando o lote, temos um conjunto de diamantes
talhados segundo a lapidação brilhante, com exceção do
exemplar situado na ponta superior da montagem, lapidado
em forma de coração. O lote é representativo das cores
notadas na região da Chapada Diamantina, entre as quais
estão presentes cristais de coloraçäo amarelo, verde, rosa,
azul, vermelho e castanho.

*%th



103

Christie's de Nova York. Outras pedras famosas foram encontradas na região noroeste

da Austrália que se tornou nos últimos anos um produtor importante de pedras

coloridas, especialmente de cor vermelha. No Brasil, a regiåo de Coromandel continua

sendo um ¡mportante centro produtor de pedras coloridas, especialmente as de

tonalidade rosa. Conforme informaçáo do Professor Darcy P. Svisero, em agosto de

1996, um diamante rosa de 7,0 ct alcançou o preço de 650 mil dólares; em setembro

de 1998 foi encontrado um diamante vermelho de 19,0 ct nas proximidades de

Coromandel cujo o valor, segundo informações locais alcançou a marca de vinte

milhoes de dólares. Observa-se portanto que a coleçâo do Sr. Oswaldo Pereira

constituí o único documento que prova a ocorrência de diamantes coloridos na

Chapada Diamantina, cuja eventual mineraçáo nos dias de hoje poder¡a garantir uma

importante fonte de renda para essa regíão do país.



o.CARBONADOS DA CHAPADA DIAMANTINA

Como já foi informado no capítulo introdutório, o carbonado foi descoberto no

Brasil em 1843 nos placers dian¡antíferos do Rio Säo José, Distrito do Sincorá, hoje

Contendas do Sincorá.

Durante um século aproximadamente o Brasil manteve-se como o maior

fornecedor desse material suprindo o mercado mundial. lnfelizmente com o advento

dos processos de síntese do dianrante, voltados especialmerTþ para a produção de

diamante industrial, a utilização do carbonado foi decrescendo paulatinamente fato

que provocou um declínio na garimpagem desse bem mineral.

Devido a exploraçáo do carbonado na Chapada Diamantina ter sido feita

quase que exclusivamente pelo rnétodo de garimpagem, restaram poucas informaçöes

a respeito do potencial e da produção desse bem mineral. Mereæ destaque o período

de 1929 a 1931, época do funcionamento da Companhia B¡asileira de Exploraçäo

Diamantífera quando foi registrada uma produção de 4.019 quilates de carbonados

(Leonardos, 1959; Souto et al., 1979); bem como o período de 1940 a 1950 quando

foram contabilizados 194 mil quilates pela Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional

(Souto ef al., 1979). Deve ser hvado em conta também, o volume produzido sem

registro adequado e sem o conhecimento dos órgãos oficiais, pratica que continua até

os dias de hoje na garimpagem de materiais de pequeno volume e alto valor comercial,

como é o caso do diamante. Oulro aspecto, também prejudicado pela deficiência de

informaçÖes, refere-se ao tamanho do carbonado, dado esse Ímportante na relaçåo

custo/recuperação para o dimensionamento de uma planta de beneficiamento do

mineral e uma aval¡açåo mais precisa do- potencial da regiäo.

O carbonado é um tipo de diamante policristalino, sendo constituído por um

agregado aleatório de microcristais de diamantes com dimensões micrométricas.

Trata-se de um material maciço, de textura porosa ou granular que por vezes lembra

materiais de natureza cerâmica (Kaminskiy, 1994). Com relaçåo à composiçâo

química, da mesma forma que o diamante monocristalino, os carbonados såo



constituídos por 99,5% de carbono, contendo em adição impurezas de nitrogênio,

elementos do grupo das terras raras e gases nobres (Ozima et al., 1991; Shibata ef a/.,

1993; Kagi et a1.,19941.

A coloraçâo em geral é escura variando entre as tonalidades do preto, cinza e

castanho; a forma dos gräos é variada exibindo um certo um padräo geométrico

externo. Os fragmentos pequenos mostram contornos irregulares, por vezes sinuosos,

e devem corresponder a fragmentos provenientes de cristais maiores. Alguns grãos

compactos de textura maciça possuem arestas inegulares sugerindo tratar-se de

amostras cujo crescimento cristalino daqueles inegulares e porosos. As dimensões

também são variáveis cobrindo um intervalo que vai desde fraçöes de milímetro até

indivíduos com vários centímetros (Fettke & Sturges, 1933; Jeynes, 1978; Sunagawa,

1984).

As características descritas acima estäo bern evidênciadas nas Fotografias 19,

20,21, as quais ex¡bem d¡amantes policristalinos variados procedentes da Chapada

Diamantina, BA. Na Fotografia 19 estäo reunidos os exemplares pertencentes a

coleçåo do Sr. Oswaldo S. Pereira e na Fotografia 20 a coleçåo do Professor Darcy P.

Svisero, ambas manuseadas no deconer do presente trabalho. Por fim a Fotografia 21

reúne a maior parte dos exemplares adquiridos pelo autor no decorrer de suas viagens

na área. A Tabela 6 mostra as princ¡pais informações referentes à procedência

geográfica, dimensões e pesos desses espécimes. Como se pode verificar, existem

grandes similaridades entre os materia¡s das três coleções, no que se refere aos

aspectos macroscópicos principais, ou seja, gräos maiores subédricos, ocorrendo

subordinadamente exemplares irregulares. A textura varia entre maciça a granular ou

porosa; sendo as cores geralmente escuras, entre as quais se destacam as

tonalidades do preto, cinza e castanho. As dimensóes por sua vez variam desde

alguns millmetros até exemplares de tamanhos centimétricos. Apresenta-se a seguir

informaçoes complementares sobre cada um dos principais aspectos fisicos desses

materiais.
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Fotografia 19 - Coleção de carbonados da Chapada Diamantina de propriedade do
Sr. Oswaldo S. Pereira.
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Fotografla 20 - Coleção de carbonados da Chapada Diamantina de propriedade do
Professor Darcy Pedro Svisero.
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Fotografia 21 - Lote de carbonados de formas, dimensöes e cores variadas, procedendes de garimpos da
Chapada Diamantina, reunidos no deconerdesse trabalho.
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Tabela 6 - Relaçåo das amostras de carbonados reunidos no decorrer desse trabalho,

acompanhada das informações relativas à localizaçäo, dimensões e peso.

[mostra no Localização Dimensão (mm Peso (g Peso (ct=g/0,2

\MP-1 ralmeiras
1 1.2x8.7x6.( 1.136t 5.684(

\MP-2 ralmeires 12,9x11,3x6,t 1.594( 7.974!

\MP-3 ralmeiras ME\ 1.441 7.208!

\MP4 ralmeiras ME\ 1.1271 5.635t

\MP-5 talmeiras 9,8x8,2x7,t 1.22f 6.113(

\MP€ ralmeiras 13,Ex8,4x5, / 1.165: 5.8261

\MP-7 ralmeiras ME\ 0.908( 4.il4r
\MP-8 ralmeiras 10,8x8,9x6,€ 0.86¡! 4.322t

\MP-9 )almeiras denr o.2641 1.3?2.t

\MP- 0 )almeiras ME\ 0.28& 1.432(

\MP- )almeiras denr o.330t 1.654{

\MP- 2 talme¡ras quebrad¿ 0.293( 1.468(

\MP- 3 ralme¡ras den¡ o.217f l.o8g(

\MP- 4 talme¡ras 4,9x4,6x4,t 0.209t 1.049(

\MP- 5 ralmeiras ME\ 0. 26i 0.631{

\MP- 6 ralme¡ras ME\ o.149( o.749.

\MP- 7 )almeiras denr 0. 91Í 0.956{

\MP. E )alme¡res dens o.1641 o.a2(

\MP.19 )almeires denr 0.102f 0.514(

\MP-20 ralmeiras ME\ 0.o84( Q.420t

\M4.1 \ndaraf 15.5x9.4x8,Í 1.320( 6.603(

\MA-2 \ndaral rut 0.26E( 1.34(x

\MA-3 \ndaraí ME\ 0.159{ o.7971

\MA4 \ndaral 2,srQ,2r<2,(. 0.031 0.157t

\ML-1 _ençots 9,9x7,4x5,( u.ö35:! 3.176(

\ML-2 -ençóis 12,8x9,7x8,( 0.219: 1.0961

\M L-3 -ençors 1z,?x'l0,4x6,t 1.9171 9.586(

\MS qndara¡ R) 1 .602i 8.O11!



\MB-1 3oninal 8,3x5,9x4,( 0.352C .760

\MB-2 Soninal 6,0x5,3x3,t 0.166€ 0.834(

\MM-1 -ençóis 16.ã9.ã6.1 1.206€ 6.032r

\MM-2 -ençóis 6,0x5,5x3,t 0.303t 1.5171

\MM.3 -ençó¡s 7,4x5,4x4.1 0.355i 1 .778!

\MM4 -ençóis 7,3x6,8x4, i 0.423( 2.116(

\MM-5 -ençóis 7,6x5,5x3,t 0.258( 't.290t

\MM€ -ençóis 7,4x5,0x4,i 0.2761 1.380{

\MM-7 -ençó¡s 5,5x4,9x2,S 0.134í 0.671{

\MM-E -ençors 4.4x4.x3.4 0.127/ 0.637(

\MM-9 -ençóis R) 0.137( 0.688(

\MM-10 -enç0ls 5,Ox4,4x2,t 0.105t 0.529(

AMM-11 -ençóis 5,3x2,9x2,t 0.1041 0.5201

\MM-12 -enço¡s 4,þ.4,Ox3,4 o.085 o.425!

AMM-13 -ençors 5,3x3,5x3,( 0.1161 0.5801

qMM-14 -ençóis ME\ 0.1031 0.5151

cMM-15 Lençóis 4,2fl.,9x2,5 0.084; 0.421(

AMM-16 -ençóis 24r2.4x1.Ê 0.O25¿ 0.127(

AMC ;ampo S. João 10,6x10,4x9,t 1.993( 9.9691

AMD-I Lençóis 5"9x3.3x2.t 0.099( 0.495(

AMD-2 Lenç0is Ð( o.67t 3.360(

qMD.3 Lençóis 4On.9x2.i 0.0731 0.365{

qMD4 LençÔis Ð( 0.o82 o.420(

Observação: A tabela só ¡ncluf amostras acima de 50 c{. As amostras particularizadas se referem a:
RX- raios X: MEV- microscopia eletrônica de vanedura; dens densidade; queb- quebrada.

Amostras AMP-1 a AMP-20 - Palmeiras, ma¡gens do Rio Preto.
Amostras AMA-1 a AMA4 - Andaraf , Rio P aguaçu, prop. Sr. Carlos Monleiro.
Amostras AML-1 e AML-2 - Lençóis, MD do Rio S. José com Corr. Cachoninho, cala cachorrinho, prop.
Luís Sena.
Amostra AML-3 - Lençóis, MD do Rio S. José" cata Piranhas, prop. Dr. Romeu.
Amostra AMS - Andaraf , orig¡nário de gar¡mFo de serra, prop. Carlos Monteiro.
Amostras AMB-1 e AMB-2 - Boninal, local denominado Picos, prop. Assis.
Amostras AMM-1 a AMM-16 - Lençois, MD do Rio S. Jose com o Cón. Capivara, cata mosqu¡to, prop.
B etão. (4 1' 22' 39" I 1 2" 37' 21 " I
Amostra AMC - Originária de Campo do S.João, localidade próxima ao mono do Pai lnácio.
Amostras AMD-1 a AMD-4 - Lençóis, MD do o S. José com o Córr. Capivara, prop. Luís Sena.
Amostra Ballas - Lençóis, MD do Rio S. José com o Cón. Capivara, cata mosquito prop. Betão



6.1 DIMENSÕES

Apesar da importância dessa propriedade para uma caracterizaçäo detalhada

do carbonado, poucas sâo as referências bibliográficas que trazem dados pertinentes

às dimensões dos carbonados. Æguns autores trazem dados refurentes ao peso, mas

a maior parte dos trabalhos omitem esse tipo de informação. Nesse sentido o trabalho

de Trueb & Butterman (1969), constituí uma exceçåo; nele os referidos autores

descrevem carbonados originários de região do Morro do Chapéu, BA, cujas

dimensões variam de 3 a 5 mm no eixo maior, correspondendo a pesos inferiores a 0,6

quilates (1 ct = 0,2 g = 100 pontos, ou ainda 4 grãos conforme uso, mais antigo).

De um modo geral os carbonado da Chapada Diamantina possuem uma

grande variação quanto às suas dimensÕes (Reis, 1959). A literatura informa que o

carbonado do Sérgio, uma pedra de 3.167 quilates encontrada no Brejo da Lama em

1905, continua sendo o maior cristal de diamante conhecido até o presente momento.

A Fotografia 22 reproduz a fotognafia dessa pedra apresentada por Reis (1959), na

qual podem ser observados o contorno subidiomorfo onde podem ser reconstituídas as

direções correspondentes à faces octaédricas, a textura poKrsa, e a presença de

algumas marcas subcirculares (mlcro discos?). É importante salientar que a presença

de microestruturas circulares a sub-circulares sâo feiçöes comuns em diamantes

naturais tendo sido descritas por Svisero (1971) em amostras do Alto Araguaia.

Svisero (1995), discutindo a distribuiçâo regional e o significado geológico dos

grandes diamantes brasileiros, apresenta uma tabela reproduzida a seguir (Tabela 7),

relacionando as maiores pedras encontradas até hoje (acima de 100 ct), incluíndo

diamantes mono e policristalinos. Como se pode observar as maiores pedras såo

representadas por carbonados encontrado todos na região da Chapada Diamantina.

A Fotografia 23 mostra urn lote de carbonados de grandes dimensões (acima

de 50 ct), também pertencente ao Sr, Oswaldo S. Pereira, incluídos na tabela anterior

de Svisero (1995). A existência desses exemplares e de outros cujas informações nos

foram fornecidas pelos compradores no decorrer de nossas viagens, prova que



Fotografia 22 - O "Carbonado do Sérgio", com 3.167 ct, foi encontrado em
1905 no Brejo da Lama, município de Lençóis, BA. Reproduzido de Reis
(1e59).



Tabela 7 -Relação dos maiores diamantes encontrados no Brasil, por ordem de

peso (ct ). Extraído de Svisero (1995).

Nome
Peso em

quilates

Ano em que

foi

encontrado

Localidade

Sérgio (carbonado) 3.167,00 1905 Brejo da Lama, Lençóis, BA

(carbonado). 2-240,00

Lençóis, BA (comprador: Joäo

Cardoso da Silva e lrmäos

Mana)

Casco de Burro

(carbonado)
2.000,00 1906 Lençóis, BA

Xique-Xique (carbonado) 931,60 1940 Andaraí, BA

Abaeté (carbonado) 827,50 1935 Rio Abaeté, MG

(carbonado)* 750,00

Lençóis, BA (comprador: Carlos

Sá, José Florêncio e José

Veiga)

(carbonado)* 740,00 1944

Córrego das Bicas, Lençóis, BA

(g,arimpo de José Ribeiro dos

Santos, comprador: José Sena)

Presidente Vargas 726,60 1938
Rio Santo Antônio, Coromandel,

MG

(carbonado)* 710,00
Lençóis, BA (comprador: César

Sá & lrmãos Ltda)

(carbonado)* 679,00 1942

Lençóis, BA (garimpo de

Aureliano Macêdo Araújo,

comprador: Octaviano Alves)

(carbonado)* 662,00 1926
Lençóis, BA (garimpo de

Aureliano Sá)

Goiás 600,00 1906 Rio Veríssimo, GO

Darcy Vargas 460.00 1939
Rio Santo Antônio do Bonito,

Coromandel, MG



Continuaçáo

Chameca I 428,00 1940
Rio Santo lnácio, Coromandel,

MG

Presidente Dutra 407,68 1949
Rio Dourados, Abadia de

Dourados, MG

Coromandel Vl 400,65 1940
Rio Santo lnácio, Coromandel,

MG

Coromandel I 400,00 1940
Rio Santo lnácio, Coromandel,

MG

Diário de Minas 375,10 1941
Rio Santo Antônio, Coromandel,

MG

Vitória I 375,00 1945 Rio Abaeté, MG

Tiros I 354,00 1940 Rio Abaeté, MG

Bonito I 346,00 1948
Rio Santo Antônio do Bonito,

Coromandel, MG

Vitória ll 328,00 1943 t{ro AÞaetê, MG

Patos 324,00 1937 Rio São Bento, Quintinos, MG

Santa Ana (carbonado) 319,50 1960 Rosário do Oeste, MT

Pontesinha 267,53
Kro Pontes¡nna, Rosâno oeste,

MT

Ëstrela do Sul 261,38 1853
Rio Bagagem, Estrela do Sul,

MG

Cruzeiro 261,00 1942 Coromandel, MG

Oswaldo l(carbonado)* 253,00
Lençóis, BA (proprietário: Sr.

Osv,aldo S. Pereira)

Carmo do Parafba 245.00 1937 Rio Bebedouro, MG

Abaeté 238,00 1926 Rio Abaeté, MG

Coromandel lll 228,00 1936 Santo lnácio, Coromandel, MG

Regente de Portugal 215,00 1732 Rio Abaeté, MG

João Neto de Campos 201,00 1947 Rio Paranaíba, Catalão, GO

Tiros ll 198,00 1935 F{ro Aþaete, I rros, MG



Continuação

Oswaldo ll (carbonado)* 185,00
Lençóis, BA (proprietário: Sr.

Oswaldo S. Pereira)

Tiros lll 182,00 1935 Rio Abaeté, Tiros, MG

Estrela de Minas 179,37 1910 Rio Dourados, MG

Brasília 176,00 1944
Rio Preto, Abadia dos

Dourados, MG

Juscelino Kubitschek 174,50 1954
Rio Bagagem, Estrela do Sul,

MG

Tiros IV 173,00 Rio Abaeté, MG

Minas Gerais 172,50 1937
Rio Santo Antônio do Bonito,

Coromandel, MG

Princesa do Carmo de

Paranaíba
165,00 r986

Rio São Bento, Carmo do

Paranaíba, MG

Coromandel V 141,00 1953 Coromandel, MG

(diamante) 140,00 1937 Rio Abaeté, MG

Nova Estrela do Sul 140,00 1937 Rio Abaeté, MG

(diamante) 139,50 '1797 Rio Abaeté, MG

Oswaldo lll (carbonado)" 135,00
Lençóis, BA (proprietário: Sr.

Oswaldo S, Pereira)

Charmeca lll r32,00 1972
Rio Santo Antônio, Coromandel,

MG

(diamante) 129,00 1958 Rio Santo lnácio, MG

(diamante) 122,50 1792 Rio Abaeté, MG

Dresden Branco 120,58 1857
Rio Bagagem, Estrela do Sul,

MG

Rosa do Abaeté 1 18,00 1929 Rio Bagagem

Cruzeiro do Sul 1 18,00 1929
Rio Bagagem, Estrela do Sul,

MG

(diamante) 114,00 1942 Rio Santo lnácio, MG

Pau de Oleo (carbonado) 1 13,00 1932 Andaraí, BA



Continuaçáo

Vargem I I 10,00 1940
R¡o Santo lnácio, Coromandel,

MG

Jalmeida 109,50 1924 Tesouro, MT

Governador Valadares 108,30 1940
Rio Bagagem, Estrela do Sul,

MG

lndependência 107,00 1941 Rio Tejuco, ltuiutaba, MG

Oswaldo lV (carbonado)* 105,00
Lençóis, BA (proprietário: Sr.

Oswaldo S. Pereira)

Abadia dos Dourados 104,00
Rio Dourados, Abadia dos

Dourados, MG

lmperatr¡z Eugênia 100,00 Diamantina, MG

(d iamante) 87,50 1866 Chapada Diamantina, BA

Oswaldo V (carbonado)* 8s,00
Lençóis, BA (proprietário: Sr.

Oswaldo S. Pereira)

Princesa Eskela do Sul 82,25 1977
Rio Bagagem, Estrela do Sul,

MG

Rosa do Abaeté 80,30 1935 Rio Abaeté, MG

Gino (carbonado)" 62,00 20.05.1999 Gamela, MG

Xique-Xique (carbonado) 57,00 1935
lgatu (Xique-Xique do Andaraf),

BA

(diamante) 55,00 1935 Baliza do Araguaia, GO

Paulo de Fontrein 50,00 1936
Mina Boa Vista, Diamantina,

MG

* Amostras introduzidas no decorrer desse habalho.

Nota: Alguns carbonados reportados na literatùra não foram incluldas na Tab# acima por falta de

dados mais completos. Assim sendo, o carbonedo Moedor, encontrâdo em Lend*s, em 1905, não teve

o seu peso determinado na époce ( Leonardos, 1937 ). Consta que a pedra era grande o sufìciente para

ser utilizada como moedor de temperos, daí a origem do seu nome. Além disso, a pedra ao que tudo

¡ndica, foi roubada ou perdida, fatos que ¡mpediram a aferição de seu peso verdade¡ro (Reis, 1959 ).
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Fotografia 23 - Lote de grandes carbonados da Chapada Diamantina, pertencentes ao Sr. Oswaldo S.
Pereira. Nota-se um certo padrão geométrico comum a todos os exemplares.
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continuam sendo encontrado grandes pedras cujo registro é desconhecido na

literatura. Os exemplares exibidos nessa fotografia, não obstante as irregularidades

superficiais, possuem todos um certo padráo geométrico, sendo possível discernir nos

mesmos pares de direções aproximadamente paralelas entre si, sugerindo que esses

materiais estiveram sujeitos a processos incipientes de cristalizaçäo. Apesar da

aparente irregularidade, nota-se a existência de superfícies bem definidas e apesar da

sinuosidade das arestas, existe um padrão semi-octaédrico bem evidente.

6.2 COR MACROSCÓP|CA

As cores dos carbonados, variam normalmente entre as tonalidades do preto,

cinza e castanho, como se pode observar na Fotografia 24. Algumas amostras exibem

tonalidades avermelhadas; as quais podem ser resultantes de películas de argila

vermelha aderentes no micro-relêvo. Essa situação está bem evidente no exemplar do

canto direito inferior. Observa-se ainda nesse no exemplar a presença de gräos

minerais preenchendo os poros superficiais. Nota-se nesses exemplares que as

direçöes de seus contornos, ainda que inegulares, sugerem um padräo aparentemente

octaédrico. De um modo geral predominam as cores preta e cinza. Outro fato

observado é que os fragmentos irregulares, em geral possuem tonalidades mais claras

sendo constituídos por superfícies fraturadas de brilho fosco. Já os exemplares

maciços, geralmente såo mais escuros (cinza e preto), e mostram um brilho sub-

metálico (Fotografias 19,20,21 e 23). Os setores esbranquiçados vistos no exemplar

B da Fotografia 24 nâo correspondem a impurezas aderentes no relevo, sendo

resultantes de reflexões da luz na superfície.

Titkov (1998), descreve características semelhantes em carbonados de

Yakutia (Rússia). Kagi (1994), descrevendo carbonados oriundos da África Central,

relaciona a variaçäo da cor à presença de carbono amorfo ou grafita, além de vários

óxidos metálicos e inclusões de minerais. Trueb & Butterman (1969), notaram também
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Fotografia 24 - Carbonados de formas, cores e texturas superficiais distintas,
possuindo todos um padrão morfológico semi-octaédrico, provenientes da Chapada
Diamantina.
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essa variaçáo de cor nos carbonados originários da área de Morro do Chapéu e

Sincorá, ambas localizadas na Chapada Diamantina, bem como em carbonados

oriundos da Venezuela e da Guiana lnglesa.

6.3 DENSIDADE

Segundo dados da literatura a densidade do carbonado varia entre 3,0 a 3,45,

contrastando com a do diamante monocristalino cuja densidade é 3,51 (Berman, 1965;

Klein & Hurlbt, 1999). Esse fato é compreensível levando em conta que o carbonado é

um agregado de pequenos cristais de diamante dispostos de forma aleatór¡a, deixando

espaços vazios, que podem ou näo serem intercomunicantes. Fica evidente então que

a densidade do carbonado está intirnamente relacionada com a quantidade e o

tamanho dos poros, e também com a presença de eventuais subståncias minerais

presentes nos poros e em suas cavidades superficiais (Fotografias 25 e 26). Na

realidade, a presença de argilas, fragmentos de minerais silicosos e óxidos

ferruginosos foram observados na maior parte das amostras examinadas. Assim sendo

o estudo detalhado das propriedades do carbonado só pode ser realizado após a

limpeza cuidadosa das amostras, feita com auxílio de HCl, HNO3 e HF para remoçäo

dos silicatos.

Leonardos (f937), já havia notado que a variação da densidade de

carbonados da Chapada Diamantina variavam no intervalo de um pouco menos de

3,00, a até valores de 3,45. Esse mesmo autor menciona ainda que os carbonados

colhidos no Rio Paraguaçu, em Pirantras, municfpio de Andaraí, tinham geralmente

densidade de 3,20; carbonados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Paraná

possuíam uma densidade média de 3,40, densidade esta igual a do carbonado Abaeté

de 827,50 quilates (Tabela 7). Leonardos (op. cit.l cita ainda outro carbonado de 55

quilates, encontrado em Baliza do Araguaia, Goiás em 1935, no qual foi determinada

uma densidade de 3,32.



Fotografia 25 - Películas de argila (Arg) de coloraçäo castanha preenchendo poros e
cavidades de um carbonado da Chapada Diamantina.

Fotografia 26 - Fragmento de quarEo (Qz) incolor preenchendo a cavidade alongada
de um carbonado da Chapada Diamantina.
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Kerr ef a/., (1948) determinou uma densidade de3,412 para um carbonado de

20,45 quilates, medindo aproximadamente 15x10x6 mm, originário de Surukun na Gran

Sabana, Venezuela.

Reis (1959), estudando o carbonado Pontesinha de 267,53 ct (Tabela 7),

oriundo de um riacho do mesmo nome, no Distrito de Rosário do Oeste, Mato Grosso,

encontrou uma densidade de 3,48.

Trueb & Butterman (1969), estudaram um lote de carbonados originários de

Morro do Chapéu, Bahia, com dimensões variando de 3 a 5 mm no eixo maior e peso

abaixo de 0,6 quilates, no qual foram obtidos os seguintes valores de densidade:

3,326; 3,355; 3,372; 3,373; 3,391 e 3,434.

Shibata ef a/. (1993), por sua vez, obteve densidade de 3,40 para um

carbonado de 3,84 ct, originário da República Centro Africana, e valores de 3,40 e

3,32 para duas amostras originárias do Brasil, de 2,69 e 3,15 ct, respectivamente.

Os dados de densidade obtidos no decorrer dessa Dissertação estão

apresentados na Tabela 8, juntamente com os dados da literatura discutidos

anteriormente. Tais dados foram obtidos por meio de um picnômetro de alta precisäo

no lnstituto de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seguindo os

procedimentos descritos no capftulo metodológico. Foram analisados 05 amostras de

carbonados com pesos variando de 0,51 a 1,65 ct, e tamanhos inferiores a 8 mm,

oriundos de Palmeiras, BA.

A Tabela I mostra também dados de Svisero (1971) referentes a 140 amostras

de diamantes monocristalinos, com pesos entre 0,2 a 0,8 ct, provenientes de Barra do

Garças, Mato Grosso, cujas densidades variaram entre 3,500 a 3,530. Nesse caso, foi

obtido um histograma com uma mediana de 3,515, concordando com dados obtidos

com grande precisáo na literatura (Williams, 1932). Esses valores foram obtidos

equilibrando individualmente cada amostra em solução de clericci dilufda com água.

Obtido o equilíbrio do cristal, determina-se o índice de refraçäo da solução em um

refratômetro e posteriormente, obtém-se indiretamente o valor da densidade do

diamante através de um gráfico que relaciona entre s¡ o índice e a densidade. outra
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alternativa para se obter a densidade com grande precisão consiste em fazer as

medidas em um picnômetro, tal como foi feito para as cinco amostras de carbonados

medidas nesse trabalho.

Como se observa pela Tabela 8, os valores obtidos no decorrer dessa

Dissertação såo concordantes com os valores reportados na literatura, confirmando

que a densidade do carbonado varia mais que a do diamante monocristalino.
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Tabela I - Densidades de carbonados da Chapada Diamantina obtidos no decorrer

desse trabalho, comparadas com outros valores reportados na literatura, bem como

com valores referentes a diamantes monocristalinos.

Amostra Densidade Peso (ct) Local Autor

AMP9

AMP11

AMP13

AMP17

AMPI9

3.38

3.32

3.22

3.33

3.45

1 ,32

1,65

1,09

0,96

0,51

Palmeiras, Ba Este trabalho

Abaeté 3,400 827,50 KIO AþAEIE, MG Leonardos

(1937)

01 amostra 3,320 55,00 Baliza do Araguaia,

MT

Leonardos

(1937)

0l amostra 3,412 20,45 Sukurun, Venezuela Kerr et al.,

(1e48)

Pontesinha 3,480 267,53 Rosário do Oeste, MT Reis (1959)

06 amostras

3,326

3,355

3,372

3,373

3,391

3,434

< 0,6 Morro do Chapéu, BA

Trueb &

Butterman

(1e6e)

03 amostra

3,400

3,400

3,320

3,84

2,69

3,15

Rep. Cenho Africana

Brasil

Brasil

Shibata ef a/.,

(1ee3)

140 cristais de

diamantes

monocristalinos

3,500 a

3,s30

0,2 a 0,8 Barra do Garças, MT Svisero (1971)



6.4INCLUSOES

Do ponto de vista mineralógico as inclusões são divididas em protogenéticas,

singenéticas e epigenéticas, se formadas anteriormente, simultaneamente ou

posteriormente ao hospedeiro, respectivamente. outros autores dividem as inclusöes

apenas em primárias, englobando as proto e as singenéticas, e em secundárias que

nesse caso correspondem às epigenéticas da div¡såo anterior (Koivula, igg2). É

pertinente ressaltar que enquanto as inclusões do diamante monocristalino constituem

um tópico estudado em grande profundidade (Meyer, 1987), no caso do carbonado

esse tema é ainda pouco conhecido e sujeito à controvérsias.

Kerr ef a/., (19a8), examinando carbonados originários da Venezuela, cita a

presença de carbono amorfo, grafita e alguns óxidos metálicos. Trueb & Butterman

(1969), descreveram silicatos de alumln¡o em exemplares da regíäo de Morro do

Chapéu e Sincorá. Kaminskiy ef a/. (1985), menciona a presença de compostos

orgânicos em amostras de carbonados da Rússia e do Brasil, sem contudo especificar

o local de ocorrência. Shibata ef a/. (1993) e Kagi (1994), relatam a abundância de

florencitas em carbonados também do Brasil. Estudando carbonados de Yakutia,

Titkov ef a/., (1998) descreveu microinclusöes de anatásio, rutilo, muscovita, zircäo,

florencita, pentlandita, esfarelita, caolinita, goethita, Cr, Fe, Ni e Tl nativos, liga Fe-Ni e

Fe-Cr, pirita, wustita, solução sólida zircão-xenotima, magnetita e cromo-espinélio.

Como se pode observar, alguns dos minerais mencionados acima tais como rutilo,

anatásio, zircäo, florencita, muscovita, xenotima, esfalerita, magnetita, goethita e pirita,

são de natureza epigenética, sem relaçäo com as condições de formaçäo do diamante.

Outros como pentlandita, Fe nativo, liga Fe-Ni, wustita e cromo-espinélio já foram

descritos anteriormente corno inclusöes singenéticas de origem profunda em

diamantes da região norte de Mato Grosso, (Wilding ef a¿, 1991).

Observações ópticas combinadas com análises por raios X nas amostras

estudadas revelaram a presença de películas de argila e fragmentos de quartzo hialino

preenchendo poros e cavidades do relevo, conforme já mostrado nas Fotografias 25 e



Micrografia eletrônica 1 - Cristal romboédrico de calcita (C) no interior do
poro de um carbonado.

Micrografia eletrônica 2 - Fragmentos minúsculos de rutilo (R) presos no
micro-relevo de um carbonado.



(A)

Micrografias eletrônicas 3 - lnclusões epigenéticas de florencita (A) e ouro (B) presentes no micro-relevo de carbonados,
e os respectivos espectros de raios X dispersivos desses minerais.
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26, cristal romboédrico de calcita (Micrografia eletrônica 1), gråos minúsculos de rutilo

(Micrografia eletrônica 2), além de fragmento irregular de florencita e plaqueta de ouro

(Micrografia eletrônica 3), minerais esses localizados em poros e cavidades do micro-

relêvo superflcial.

6.5 CARACTERíSTICAS ESTRUTURAIS

Como já foi discutido anteriormente, os carbonados såo agregados granulares,

maciços ou porosos, constitufdos por diamantes criptocristalinos de dimensöes

micrométricas (Orlov, 1977; Sunagawa, 1984; Milledge ef a/., 1998). As cores são

normalmente escuras podendo ser classificadas como variantes do preto, cinza e

castanho. Esses fatos somados ao aspecto irregular dos gräos dificulta o

reconhecimento desse material entre os demais minerais pesados acompanhantes do

diamante, que normalmente também såo escuros e de brilho metálico a sub-metálico.

Essa situaçäo ocorre tanto nos concentrados de peneiras dos garimpeiros como nos

produtos de lavagem de plantas mecanizadas. Talvez essa seja a explicação para à

aparente raridade do carbonado fora dos garimpos da Chapada Diamantina.

A identificaçåo inequívoca do carbonado pode ser ¡ealizada prontamente por

meio de difraçáo de raios X. No decorrer desse trabalho, todas as amostras cuja

natureza era duvidosa foram submetidas a esse tipo de análise. As Figuras 29 e 30

apresentam um conjunto de difratogramas selecionados no decorrer desse trabalho

relativos a carbonados das regiões de Lençóis e Andaral. Todos os difratogramas säo

absolutamente semelhantes e neles estão presentes as três principais reflexöes do

diamante cujos valores são 2,05 A, t,ZO A e 1,07 ,4, aproximadamente. Não existe nem

uma outra reflexåo de material estranho mostrando que os carbonados sâo puros.

Esse fato mostra em princípio que as amostras não possuem inclusöes frequentes de

outros minerais, caso contrár¡o essas reflexÕes extras estariam reveladas no

difratograma. Contudo, o ponto mais importante é que os difratogramas provam que o
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carbonado, apesar de exibir propriedades mu¡to diferentes daquelas do diamante

convencional, é também constitufdo de microcristais de diamante. Vale a pena notar

que Gerloch (1924), em trabalho pioneiro observou também que o diagrama de pó de

uma amostra de carbonado procedente do Brasil, continha reflexÕes correspondentes

somente ao diamante. Nesse trabalho o autor ressalta a ausência de qualquer reflexåo

correspondente à grafita. Ke¡¡ et al., (1948) por sua vez, calcularam o parâmetro da

cela unitária de um carbonado obtendo um valor de 3,558 A, valor esse praticamente

idêntico ao parâmetro unitário do diamante monocristalino cujo valor é 3,559 A.

Com relaçäo aos aspectos estruturais do carbonado, Fettke & Sturges (1933),

observaram em amostras da localidade de Piranhas (Chapada Diamantina), que os

poros possuíam um diåmetro variando entre de 63 a 95 ¡"rm. Ressaltam ainda à forma

octaédrica dos microcristais tal como acontece no diamante monocristalino. Trueb &

Butterman (1969), reportam dimensões inferiores a 20 ¡n, ressaltando a falta de

orientaçäo dos agregados, bem como a ausência de uma matriz de carbono amorfo ou

sílica unindo os microcristais, presumindo que esses indivlduos cristalinos sáo

conectados entre si por forças interatômicas como acontece nos materiais cerâmicos.

Estudos realizados no microscópio eletrônico de varredura em amostras

selecionadas da Chapada Diamantina, permitiram confirmar todas as caracterfsticas

relatadas anteriormente por outros pesquisadores. Assim sendo a Micrografia

eletrônica 4 reproduz a superflcie de um carbonado onde estáo ressaltados de forma

clara a presença de poros, bem como de algumas superffcies planas aleatórias

correspondendo a setores com cristalizaçåo incipiente. A Micrografia eletrônica 5 por

outro lado ressalta pormenores do interior da cavidade de um carbonado onde podem

ser vistos os microcristais de diamante bonstituintes do carbonado propriamente dito,

os quais exibem padrões octaédricos variáveis. Resultados semelhantes foram

observados anteriormente por Svisero (1987), estudando carbonados e ballas de

garimpos situados nas imediações de Palmeiras e Lençóis, por microscopia óptica e

eletrônica de varredura.



Micrografia eletrônica 4 - Textura superficial de um carbonado destacando a
presença de superffcies diédricas circundadas pela massa de poros que compôe
a maior parte do conjunto.

Micrografia eletrônica 5 -Por menor da superffcie de um carbonado mostrando o
padrão geométrico octaédricos dos microcristais de diamante.



6.6 BALLAS

Trata-se de outra variedade pol¡cristalina do diamante, comparativamente mais

rara e menos estudada do que o carbonado. Orlov (1g77), classificou os diamantes

naturais em dez grupos distintos, onde os grupos de um a cinco correspondem à

diamantes monocristalinos; o grupo seis a ballas; os grupos sete, oito e nove a borts, e

o grupo dez ao carbonado. Descrevendo as principais características dos diamantes

naturais, Sunagawa (1984) menciona que a variedade ballas é constituída por

microcristais fibrosos de diamante, com comprimentos de 30 a 40 mícrons e espessura

da ordem de um mícron. As ballas possuem estrutura esférica bem definida e a

presença de cavidades e ranhuras superficiais. Apresentam dimensÕes variáveis,

brilho adamantino caracterfstico, e cores tarnbém variáveis predominando os tipos

cinza (Fischer, 1961; Svisero, 1975).

Essas características estäo bem evidenciadas nos exemplares da Chapada

Diamantina, os quais foram estudados por meio de microscopia óptica e eletrônica. As

Fotografias 27 e 28 mostram exemplares da região de Lençóis, semitransparente, de

cor cinza esbranquiçada e vermelho escuro, respectivamente, hábitos esféricos,

possufndo nas superfícies cavidades de formas e tamanhos variáveis e ranhuras

sinuosas.

No decorrer desse trabalho foram examinados outros exemplares de ballas

exibindo cores preto, cinza, amarelo, castanho, e vermelho escuro (Fotografias 17, 20

e 21). Merece destaque a coleção do Sr. Oswaldo S. Pereira (Fotografia 17) na qual

eståo incluÍdas 19 amostras de ballas de tamanhos e cores variadas.

A Micrografia eletrônica 6 apresenta um exemplar de ballas de hábito

perfeitamente esférico, superflcie rugosa, na qual podem ser vistas cavidades de

formas e dimensões variáveis. A cor vermelho escuro original foi prejudicada pelas

caracterlsticas da imagem eletrônica. A Micrografia eletrônica 7 por sua vez, exibe

para efeitos de comparação um exemplar da região de Jequitaí, Serra do Espinhaço,

MG, reproduzido de Chaves (1997). Como se pode observar pelos diferentes

exemplares discutidos, as ballas apresentam uma notável similaridade morfológica

entre si, possulndo como caracterlstica principal o hábito esférico bem definido. Dessa

forma, as ballas diferenciam-se dos carbonados, caracterizados pela forma granular,

textura e porosa, bem como pela granulometria avantajada de alguns exemplares.
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Folografia 27 - Ballas cinza clara da regiåo de Lençóis, destacando o
hábito esferoidale a presença de cavidades e ranhuraó na superfície.

Fotografia 28 - Ballas de cor vermelho escuro, procedente da região de
Lençóis, destacando-se o hábito perfeitamente esférico.



Micrografia eletrônica 6 - Ballas mostrada na fotografia 28 notando-se um
padrão geométrico superficial em zig-zag e a presença de um grande
número de cavidades na superfície.

Micrografia eletrônica 7 - Ballas (0,32 ct) proveniente da regiåo de
Jequitaí, Serra do Espinhaço, MG, destacando-se o hábito esferóidal e a
presença de cavidades na superflcie. Reproduzido de Chaves (1977).



T.ASPECTOS ECONOMICOS

Apesar do pequeno número de informações existentes sobre a exploraçâo do

diamante e do carbonado na região da Chapada Diamantina, fato que pode ser

estendido para a maior parte das áreas diamantfferas brasileiras, tentaremos no

decorrer desse capítulo discutir alguns dos aspectos relacionados à economia mineral

desses dois bens minerais. Nesse sentido tentaremos reunir as informaçöes históricas

disponíveis procurando dessa forma ressaltar a verdadeira dimensåo q,ue a exploraçäo

do carbonado representou para o país, durante pouco mais de um século,

aproximadamente.

7.r HtsTÓRtco

Os garimpos de diamante e carbonado atingiram o seu apogeu no final do

século passado, quando as atividades estavam espalhadas por vários municípios da

Chapada Diamantina (Leonardos, '1937; Abreu, 1973). Um fato que ilustra bem a

magnitude e a importância econômica alcançada pelo comércio desses bens minerais

está traduzido pelo consulado instalado pelo governo francês da época na cidade de

Lençóis.

Esse comércio continuou ativo nas primeiras décadas do século atual, mas

começou a decair à medida que as enormes jazidas de diamantes industriais do Zaire

foram expandindo a produçâo. A síntese do diamante sintético viabilizada a partir de

1955 (Bovenkerk et al., 1959), represehtou um fato novo no comércio do diamante

industrial, pois a partir dessa data a produção e o uso desse tipo de material aumentou

constantemente prejudicando a produçäo das jazidas naturais, inclulndo o diamante

propriamente dito e os seus tipos policristalinos com destaque para o carbonado. para

se ter uma idéia mais precisa, a produçäo de diamante sintético iniciada a partir do
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final dos anos 50 atingiu um montante de 100 m¡lhoes de quilates em 1g99, sendo

atualmente, maior que a produçåo de diamante natural.

Como já foi mencionado nos capítulos inicias o diamante foi descoberto na

Chapada Diamantina em '182'l pelos naturalistas Spix e Martius. Segundo Boutan

(1886 in Leonardos, 1937),o carbonado foi achado pela primeira vez no Brasil nos

terraços (grupiaras) do rio Säo José, na Serra do Sincorá, BA. por volta de 1g63 a

população das Lavras Diamantinas já havia alcançado o montante de s0 mil pessoas

concentradas nas vilas então formadas de Santa lzabel (Mucugê), Lençóis, Andaraí,

Xique-Xique, Barro Branco, Cravados, etc (Leonardos, 1937).

Segundo Abréu (1973), a exploração diamantífera na Chapada Diamantina

alcançou o seu esplendor no período entre 1850 a 1860, quando a produção alcançou

um montante de 70.000 quilates por ano. A exploraçåo do diamante sempre foi

realizada em sua maior parte, por meio de garimpos manuais. Em 1927 foi feita uma

tentativa de mecanização em escala industrial que vigorou durante alguns anos, mas

que acabou sendo interrompida pela crise econômica mundial do final dos anos 20.

Mais recentemente a Companhia Bahiana de Pesquisa Mineral (CBPM),

realizando o Projeto Diamantes e Carbonados da Chapada Diamantina (Neto ef a/.,

1977), pesquisou aluviÕes diamantíferos numa área de 5,5 km,, desde a confluência

do Rio Paraguaçu com o Rio Santo Antônio até 9 km a jusante. Os resultados

mostraram uma certa regularidade na distribuição espacial dos níveis de cascalhos, os

quais revelaram espessuras em torno de 2 m pouco variáveis. Esses cascalhos foram

classificados do ponto de vista granuloméhico em f¡nos, médios e grossos. Foi

observado durante esses trabalhos que as principais concentraçÕes de diamante e de

carbonado estão relacionadas aos cascâlhos da fração grossa.

As atividades de garimpagem na área decresceram acentuadamente nos

últimos anos em toda a Chapada Diamantina. O primeiro fato determinante dessa

situaçáo foi o aumento da produção de diamante sintético, que vem sendo produzido

em faixas de granulometria específicas dependendo do interesse do mercado,

representando uma vantagem sobre o carbonado que para ser utilizado necessita de
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moagem e classif¡cação. Outro fato significativo tem sido o desenvolvimento

agroindustrial e turístico da região que tem afastado o homem do garimpo. porém, o

fato mais contundente para a garimpagem foi a criaçäo do Parque Nacional da

Chapada Diamantina, que somado às razÕes anteriores, terminaram por interromper

os garimpos da regiäo.

7.2 TEOR

A primeira informação referente ao teor do diamante/carbonado da regiâo da

Chapada Diamantina foi obtida por uma empresa mista de capital nacional e

americano cujas atividades tiveram início em 1927 nas margens do rio Paraguaçu. A

empresa lavrou cascalhos entre 1929 a 1931, e nesse período produziu 4.019 ct de

carbonados e 2.008 ct de diamantes. Durante esses trabalhos fo¡ estimado um teor de

14 m3 por qullate para o carbonado e 28 m3 por quilate para o d¡amante monocristalino

(Leonardos, 1 959; Abreu, 1 973).

Nos trabalhos efetuados pela Companhia Bahiana de Pesquisa Mineral, dentro

do Projeto Diamantes e Carbonados da Chapada Diamantina (Neto ef at., 1977), foi

indicada uma reserva de 457.467 quilates de diamantes/carbonados, predominando o

tipo gema sobre o de natureza industrial, segundo o referido autor. Durante os

trabalhos foram lavrados um volume de 24 milhões de metros cúbicos de material

aluvionar, obtendo-se um teor médio de 0,019 cVm3. Convém salientar que em uma

das "catas" da área pesquisada, foi detectada a presença de ouro em teores variando

em torno de 0,0011 g/m3. Moraes & Couto (1993), através de observaçÕes analíticas

das tabelas apresentadas pela pesquisa, inferiu uma proporção de 6 para 1 entre

diamante e carbonado. O mesmo autor ainda ressalta que no período de agosto a

outubro de 1993, foram comercializados uma quantidade de 1.833 quilates de

diamantes e carbonados extraídos nos municípios de Lençóis e Andaraí, equivalendo

em valores aproximados a hum milhão de dólares.



7.3 CLASSTFTCAçÃO

Leonardos (1937) em seu trabalho fundamental sobre a região da Chapada

Diamantina, afirma que a classificaçáo comercial do carbonado era baseada em suas

características de dureza, tenacidade, forma, densidade, etc. Com base nesses

critérios, o carbonado era classificado nas seguintes categorias: a) Extra, b) Prima

(primeira), c) Secundário (segunda) e c) Fundo. Outra classificaçåo simplificada

considerava apenas os tipos Extra e Comum. Somente eram consideradas 'como

extras as pedras com boa forma, preferencialmente a forma de paralelepípedo; de

pesos pequenos variando de 1 a 6 grãos (4 grãos = 1 ct) e, de densidade média. Os

carbonados do tipo comum, variavam bastante em peso, densidade, forma e

tonalidade, e via de reg ra apresentavam defeitos (jaças e fendas) que conforme a

situaçäo valorizavam ou desvalorizavam as pedras. Os tipos fundo, por sua vez,

correspondem a carbonados porosos. O mesmo autor ainda relata algumas técnicas

de beneficiamento do carbonado como a lavagem em ácido fluorídrico, ou em soda

cáustica para melhorar a aparência; a queima das pedras na chama do álcool para

aumentar a densidade, e o tingimento de negro das pedras acinzentadas para

disfarçar a porosidade e as jaças, sendo esta última operaçåo considerada

fraudulenta.

Com relaçâo ao diamante monocristalino, havia também uma classificação

comercial particular para a região, segundo informações particulares fornecidas pelo

Sr. Oswaldo S. Pereira comerciante já mencionado anteriormente. Assim sendo, o

diamante era comercializado obedecendo as seguintes categorias: a) Super - pedras

para lapidar, perfeitas, absolutamente puras, redondas, formadas, lisas e brancas; b)

Primeira - pedras ponteadas, ligeiramente puras, incluíndo pedras compridas; c)

Segunda - pedras ponteadas, rugosas, de formas irregulares, com uma ou duas

pontas quebradas; d) Naturas - geminados de contatos achatados (chapéu de frade)

cheios, de boa forma e ligeiramente ponteadas, sem quebraduras; e) Pedaços -

fragmentos de cristais, desprovidos de jaças (clivagens internas), inclusive os chapéus
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de frade ponteados; f) Refugos - todas as pedras näo incluídas nas frações acima

mencionadas, podendo ser parcialmente aproveitadas ,e finalmente g) Fundos - todos

os materiais imprestáveis aproveitados para moagem e uso como abrasivos.

É fato bem conhecido que a classificação comercial do diamante nos dias

atuais baseia-se em critérios internacionais estabelecidos por comitês constitufdos por

gemólogos de renome. Destacam-se entre outros esquemas as seguintes

classificações (Chaves et al, 1997):

a) AGS - American Gem Society, Diamond Grading Standards (EUA);

b) CIBJO - Confédération lnternationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des

Diamants, Perles et Pierres (Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França,

Grã Bretanha, ltália, Japáo, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, EUA,

Alemanha);

c) DGemG - Deutsche Gemmologische Gesellschaft (Alemanha);

d) GIA - Gemological lnstitute of American (EUA);

e) HRD - Hoge Raad voor Diamant (Bélgica);

f) SCAN D.N. - Scandinavian Diamond Nomeclature and Grading Standards (Suécia,

Noruega, Dinamarca e Finlândia);

g) ABNT - Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas. Classificação que em linhas

gerais segue as recomendaçöes das escalas internacionais.

h) DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral. Da mesma forma que a

anterior, esta classificação que era publicada regularmente no Boletim de preços

editado por esse órgäo, seguia as recomendaçÕes das escalas internacionais. Uma

discussáo pormenorizada dos critérios usados na elaboraçäo dessas escalas bem

como o seu uso no comércio, transcendem os objetivos desse trabalho.

Como já foi mencionado nos capÍtulos anteriores, uma parte das informações

apresentadas nesse trabalho tais como granulometria, morfologia cristalina e cor entre

outras, foram obtidas a partir do exame de dois lotes de diamante perfazendo 180

cristais. A análise dos lotes permitiu também obter a relação gema/indústria que nâo

obstante o número relativamente pequeno de cristais analisados, serve para fornecer
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um valor médio para a região. Os resultados obtidos estão ilustrados na Figura 31

onde se pode observar uma relação de 58% de diamante gemológico para 32o/o de

diamante industrial. Esses dados concordam com informaçöes prestadas pelos

comerciantes da região.

7.4 VALOR COMERCIAL

Serão apresentados nesse item informações referentes a preços de diamante

e carbonado, coletadas pelo autor durante suas viagens na regiåo da Chapada

Diamantina. Esses dados foram obtidos a partir de comerciantes antigos e de pessoas

ligadas ao comércio da região. Nesse sentido a Tabela 9 apresenta os preços de

diamante e carbonado em vigor no dia 27 de agosto de 1930. Esses dados foram

obtidos a partir de uma carta informando os valores limites desses materiais, expedida

pela empresa Barretto de Araújo & Cia., Exportadores de Carbonados e Diamantes,

localizada em Salvador, BA. Nota-se que os valores do carbonado eram

comparativamente bem maiores do que os do diamante na época.

A Tabela 10 apresenta uma coletãinea de preços de diamante reunida pelo Sr

Oswaldo S. Pereira, comerciante antigo de diamantes da cidade de Lençóis, entre os

meses de outubro de 1938 a abril de 1944. Apesar da sua cotaçäo ter sido feita na

moeda corrente da época (mil reis), é possível observar o aumento do valor do quilate

com o decorrer dos anos. Na Tabela 11, esta também parte da documentaçâo reunida

pelo Sr. Oswaldo S. Pereira no decorrer de suas atividades, registra a cotação dos

diamantes em valores expressos em dólares americanos no dia 10 de julho de 1967,

conforme a classifìcaçáo comercial particular da região citada no tópico anterior. Como

podemos observar, pedras com peso maior e melhor qualidade possuem valores bem

diferenciados das categorias inferiores.
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Figura 31 - Relação gema/indústria para diamantes da Chapada Diamantina determinada a partir
de um lote de 180 cristais.
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Tabela 9 - C em mil réis do diamante e carbonado em em 27108/1930.

Tabela 10 - Preços do diamante referentes ao período de 1938-1944, obtidos do Sr.

Oswaldo S. os valores
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Apesar de nåo existirem regishos precisos sobre a produção de diamantes e

carbonados, sabe-se que entre 1924 a '1928, o carbonado chegou a alcançar o preço

de 1.500 dólares o quilate do tipo extra. Dados da Delegacia Fiscal do Tesouro

Nacional indicam que no período de 1940-1950, foram exportados 194 mil quilates de

carbonados e 306 mil quilates de diamantes (Souto ef a/., 1979).

Durante a execução dessa Dissertação obtivemos alguns dados atualizados

dos valores praticados na comercializaçäo de diamantes bruto (in natura) na região.

Em conversa informal com o Sr. Leandro Costa da Silva Neto, comerciante de

diamantes residente na cidade de Andaraí, foram obtidos os valores expressos em

dólares americanos, vigentes no mês de abril de 1999, os quais eståo apresentados

na Tabela 12.

Em trabalho sobre aspectos geológicos e econômicos do estado de Minas

Gerais, Chaves ef a/. (1993) apresenta valores referentes ao diamante gemológico

praticados no referido estado, adicionando comparaçôes com outras unidades do país.

Segundo esses autores, o diamante comercial estava cotado naquela época a U$

147,9Ûlcl na Serra do Espinhaço, em U$ 82,00/ct na Bahia, em U$ 90,00/ct em Mato

Grosso, e em U$ 106,00/ct em Roraima.

Durante a execução do Projeto Utinga-Mucugê (1990) do DNPM/CPRM, foram

identificadas na região da Chapada Diamantina, várias unidades estratigráfìcas com

potencial de mineralização para diamante e carbonado, conforme mostrado na Tabela

13, e relacionadas na coluna estratigráfica do mapa geológico apresentado na Figura

6. Nessa tabela destaca-se a litofácie Pbegm da Formaçáo Bebedouro; a litofácie

Pmcf/e da Formação Morro do Chapéu e, todas a litofácies da Formação Tombador,

exceto a litofácie Pte. Merece destaque iambém os aluviões recentes (Qcob) os quais

såo os principais alvos de garimpos potenciais na região.

Outros bens minerais arrolados nas várias formações complementam o potencial

mineral da regiåo (Tabela 13). Nesse sentido menciona-se a possibilidade de ouro nos

aluviöes quaternários e nas formações Bebedouro, Morro do Chapéu e Tombador;

sulfetos metálicos nas formações Salitre e Caboclo; urânio na Formação



Tabela 11 - Cotação dos preços de diamantes em dólares em 10 de julho de 1967,

conforme a classificação comercial particular da regiäo da Chapada Diamantina.

Tabela 12 - Preços do diamante da Chapada Diamantina vigentes em abril de 1999.

Super Primeira Seounda Naturas Pedacos Refuqos Fundos

3ct 350 300 150 80 100 10 10

2cl 250 200 100 60 80 10 10

1ct 140 110 80 40 40 10 10

To cl 110 90 40 30 30 10 10

Fazenda fina

(6 a 20 pontos

90 80 20 20 20 10 10

lndustria fina

(< 10 pontos)

20 15 15 15 10 l0 10

CLASSIFICAÇÃO PRECO abril- 1999 (1'QUALIDADEI

01 quilate $270,00

70 oontos $90.00 a $120.00

2x1 s150.00

3x1 $120,00

Fazenda fina (abaixo do crivo '12, com

pesos de 6 a 20 pontos)

$60,00

Fazenda fina de 2" $40,00

Chip (fraqmentos. chapéu de frade) $60,00

lndústria $12.00
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Tabela 13 - Levantamento do potencial do diamante e de outros bens minerais da área

de Lençóis, Palmeiras, Andaraí e Mucugê, levando em conta o ambiente e as litofácies

das formaçÕes presentes na área. Extraído e modificado do Projeto Utinga-Mucugê

(1 990), DNPM/CPRM, Salvador.

Qcob: Quâtemário; Psapm e Psapm: Fofflação Salitre; Pbegm: Formação Bebedouro; Pmclle: Formação Mono do
Chapéu. Slmbolos conforme a coluna esbatigráfica do mapa geológico mostrado na Figura 6.

cóDtGo
LIToFAcIES

INTERPRETAçAo
POTENC!q[

MINERALPREDOIUIMNTES SUBORDINADAS
ESPESSURA (M)

Ocob Awiões recentes,

cÐberturas rcsidua¡s e

Diamante, ouro.

P6sibii¡dde para

d¡atdnita.

Psâim Daoqp -ÐolarenitG

oolfticos, quar¿osoc

com estratmc€ções

planoparalelas; Daoqc -
DolarenitG oolft¡cG

QuartrcG, cqn

estratifìcâçåo cruzada

planal SxG - SilodtG

d)¡dals com

estromatólÌtG

ocâs¡onais.

Daf - ÐolarenitG

interclãicG; D¡p -
DolûBrdc6 co.n

Ddqnitizaçåo de

caicários ean zona de

irnemaré.

300

100

Alto pctencial para

sufd6 mdálicG (

pnncipalmente Pb /
ã). PGsibil¡dde

para fcfato. Mdéria

prina csno coûáÌì,/o

de solo e na ìndústria

de cal.

Psapm C¡p - Câlcilutitos corn

laminaçåo planopåralela;

Cap - CalcarenitG cqn

laminação planopâralelâ;

Csp - CalcisiltftG cdn

laminaçåo planoparâlela.

Cl- Cdcádos

intercÌásticG; Cac -
Cdcarcnitos com

Planfc¡ede maré

200

Máâia prima corno

condivo dâ solo;

indústria de c¡mento e

Lãninihû atgâ¡s: Pl-
Pdil(s h.n¡nados; Mgp

- túagãE cqn

sulH6 rndál¡cos e

fc6fdo

Pbegm Dm - Diamictitæ

maciçGi De-
D¡amict¡tæ

e6tratificêdGì Pl -
Pelitc laminados; Plp -
Pelitos laminados corn

Plv- Pdt6 \¡aMt¡c6 DiÊm¡c{itos

genet¡cameflte

relacionadG a

fenôm€nG d€

glaciaçåo, corn

car8c{erfst¡cas

1-16

PGsibil¡dade para

diamante e ouro.

Pmclt/s Ags - Aßnit6 corn

georne{ria sigmcidal

Abm - Arenit6

bimodab com

estratificaçåo cruzâda

acgldda € tabular

Pædornln¡ods

ar€nitG com

geomdria sigmoidal

de litoral; arenito eól¡co

100

Material de construçáo



Pmc,íe Abm - Arenitos bimoda¡s

corn €âtratit¡câçåo

cn¡zada acanalada e

tabular tangenc¡al

Aca - Arenit6 com

estrâtif¡cação cruzda

acanalada; Rsm -
Conglqner¿dG

supoftadcs p€iâ mdriz

Na base, sist€ma

flwial de ric
entrelaçadG prodmal;

pars o topo, dûnfn¡o

d€ dunæ eól¡cæ e

P6sibil¡dade pâre

diansnte e ouro.

Pcpt Ao - Arcnitc f¡nos

rdrabalhadæ po ondas;

Ap - Arenitæ cor¡

estrat¡ficaçåo

planoparaleia; R^,lc -
Pelitc englobando

wavy, l¡nsen € nfwis de

chert; Pl- Pditos

Aâmo - Arenito6

arg¡læos com

estEtif¡câçåo

planoparslela e

abundante marca d!
onda

Flataforma off-shore.

Baras de ardæ

r€trabalhadas por

ondas.

PGs¡bilidades para

sulfetG d6 rndais-

b6s€.

Pcpm Ags - Arenitc com

georn€tria s¡gmcidal;

Atsr - Ar€nitæ com

€stratifìcåçåo cruzada

tabular e abundantes

suærficles de

Ap - Arenitæ corn

€6trdif¡caçåo

planoparaldq Ao-
Arenitc f¡nG

rÉrabdhadc po das;

ib - lntrusivas b&i:æ;
Af - Arenlrrc fl' ri.ß,*lß

Arenit6 cqn
geomdria sigmddâl

(sand-wd\¡Es) de

planfc¡e de ÍrarÉ.

60-80

Pfl Rgs - Conglome€dc

suportadc pelo gråo;

Rsm - ConglorneradG

suportâdc pela mêûri4

Aca - AI€îitæ com

estrât¡fìcaçåo cruzada

acånalâda; Act -
Arenitos corn

€stratif¡c€çåo cruzada

tabular.

mRca -
Microconglcnerad8

co.n €stratificaçåo

cnøada scanalda

mRcf -

Microcongldnerdc

cûn €sûatificaçåo

cruda tâbulai Ab-
ArÐit6 fancG cdn

sd)G €spafsG; Asno

- ArÐlG argilcG cam

estrat'ficaçåo

planoparalda e

abundante marca de

ondq Abgs -Anrüc
b¡modais cdn gefiËria

sllrrcidal; Abm -
fuenits bimodais cû¡
estraûif ¡câçåo cn¡zada

ac€nalada e tabulÍ
t&gsìcial; ¡b-

Sistema de lequ€s

alwia¡s assoordos a

um s¡slena de riG

200

Dianânt€ e ouro.

Pcssibilkiad€ de

urânio

Pmcf/e: Formação Morro do Chapéu; Pcpt e Pcpm: Formação Tombador. Slmbolos

146

Continuação

conforme a coluna estratig¡áfica do mapa geológico moshado na Figura 6.
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Continuaçäo

Ptf, Pte, Ptf/e: Formação Tombador; þfd: Grupo Paraguaçu. Símbolos conforme a coluna estratigráfica do mapa

geológico mostrado na Figura ó.

Ptf mRca -
MicroconglomefadG

com estratif¡caçåo

cruzâda ac€nalada;

mRct -
MjcroconglorneradG

com eskatif¡caçåo

cruzada tabular; Aca -
ArenitG com

e6tratificação cruzada

âc€nalada; Act -
Aren¡tæ com

€stratillcaçåo cruzada

lâbulâr

S¡stena de ric
entrelaç€dG prodmal

a rnediano.

Dianante e ouro.

P6sib¡l¡dade de

urånio.

Pte Abm - Arenit6 bimodais

com estratifìcâçáo

cruzâda acanalada e

tabular tângenciali Ap -
Arenit6 corn

estratifìcaçåo

Câmpo de dunas e

¡nterdunas.

Máerial de

constru@.

Ptíe Acl - Arenitc com

estratif¡caçåo cruzada

tabula; Aca - Arenit6

corn e8tratificação

cruzada acanaladai Abm

- Arenitos bimdais cdn

estratif ¡cação cn¡zada

acanalada ê tabulâr

tangencìal; Ap -
Arenitos com

ætratificáçáo

plânoparalela.

Rgs - ConglomeradG

6uportadæ p€lo gráq

Rsm - Conglorner*
suportadG p€la mati4

Pl- Pelitos laminadG:

nRca -
MicroconglomerdcE

øm €tratificaçåo

cntzadâ acânalad4

fnRct -

M¡crosonglorneradc

com estráificaçåo

S¡sterna flwial de rios

entrelaçãdG, ao qual

se æsæ¡am c€mpos

dedunas e

¡nterdunas.

O¡amante, ouro e

material de

construção.

P6s¡bilidde de

urånio-

Pprd Ags - Areflitæ corn

geomdria sigmoidali

Asp - ArenitG finc a

sílt¡coG com lam¡naçåo

Frènte deltaicâ corn

r€trabalham€nto

læal¡zado por marés 190



148

Tombador; fosfatos na Formaçåo Salitre, e por fim materiais de construçäo nas

formações Salitre, Morro do Chapéu e Tombador.



S.ORIGEM DO DIAMANTE E DO CARBONADO

Este assunto esta sendo discutido conjuntamente uma vez que esses dois

materiais constituem simplesmente variantes de um mesmo mineral. Além disso, todas

as evidências conhecidas mostram que eles ocorrem associados sugerindo dessa

forma uma origem comum para ambos.

8.I DIAMANTE

O origem do diamante é um dos grandes temas controvertidos da geologia

brasileira. Conforme já discutido por Svisero & Chieregati, (1991), o Brasil foi o

primeiro país produtor de diamante do ocidente, e manteve a posiçäo de principal

fornecedor desse mineral durante um século aproximadamente. Reforçando o que já

foi comentado nos capítulos iniciais, o diamante foi descoberto na vila de Tejuco por

volta de 1714 (Leonardos, 1959; Abreu, 1973), e nas décadas seguintes em outros

locais de Minas Gerais, e posteriormente em Mato Grosso, Goiás, Bahia, entre outros.

Desde a descoberta inicial, a maior parte dos trabalhos de lavra sempre estiveram

baseados em garimpos manuais, sendo poucas e muitas vezes efêmeras as tentativas

de mecanização. Levantamentos efetuados nos últimos anos indicam a existência de

atividades garimpeira também nos estados do Paraná, São Paulo, Piauí, Maranhão,

Pará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Amapá. Apesar da extensão desses

garimpos, a contribuiçáo da produçäo brasileira no comércio mundial é relativamente

pequena tendo flutuado em torno de 1%-(Barbosa, 1991).

Apesar do diamante estar sendo garimpado há quase três séculos, sua origem

continua um problema em aberto. É necessário ressaltar que os primeiros trabalhos de

prospecção de kimberlitos só começaram no final dos anos 60, quase um século após

a descoberta dessa rocha na Africa do Sul. Ainda assim, os resultados dos

levantamentos desenvolvidos pelas empresas de mineraçâo internacionais nunca
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foram divulgados, de modo que o problema relacionado às fontes primárias do

diamante brasileiro continua pouco conhecido. Trabalhos pioneiros devidos a Svisero

et al. (1977, 1979, 1984), apresentaram as primeiras informações de natureza

mineralógica, petrográfica e geológica sobre alguns kimberlitos da regiåo de

coromandel, MG. Esses trabalhos foram complementados mais recentemente com

informaçÕes de química mineral por Danni ef a/. (1991), Meyer ef a/.(1994), Gibson ef

a/. (1995) e Carlson efal. (1996), entre outros.

uma sfntese desses trabalhos mostra que existe na região de coromandel e

áreas adjacentes, uma grande quantidade de intrusões de natureza kimberlítica,

destacando-se corpos com características isotópicas intermediárias entre os

kimberlitos dos grupos I e ll (Meyer et at., 1994). uma dessas ¡ntrusões denominada

de Lagoinha ou Três Rancho lV, situada nas adjacências da cidade de Três Ranchos

contém micro diamantes em teores näo comerciais conforme Danni ef a/. (19g1). De

um modo geral, faltam dados sistemáticos sobre essas rochas para que se tenha uma

noção exata da sua natureza e do verdadeiro potencial em diamante. Nas demais

áreas diamantíferas brasileiras, as informaçöes sobre fontes primárias såo ainda mais

precárias.

Um dos métodos tradicionais de prospecçåo de kimberlitos baseia-se no

rastreamento de minerais pesados, que são aquelas fases mais resistentes

espalhadas no terreno pelos agentes geológicos de erosão, também chamados de

indicadores kimberlfticos. Entre esses minerais destacam-se ilmenita magnesiana,

granada piropo, cromoespinélio e cromodiopsfdio (Mitchell, 1986). Trabalhos

realizados por Svisero (1979) e Svisero & Meyer (1981), mostraram a presença de

indicadores kimberlíticos nos conglomeràdos diamanÍferos da mina de diamantes de

Romaria, MG (Tabela 14). Baptista-Gomes & Svisero, (1978) reportaram a presença

desses indicadore na área de garimpos do rio euebrada Grande, Venezuela

Contudo, esses minerais estão ausentes na regiáo de Diamantina, MG (Chaves &

Svisero, 1993), Tibagí, PR (Chieregati & Svisero, 1990), bem como nos cascalhos da

Chapada Diamantina estudados no presente trabalho .



unapaoa uramantna, HA
(este trabalho).

ausentes

Ouû¿t f¡!o!:
d¡amante

ca¡![ìdo
bal¡as

m4netita
hematila
¡lmenita

rulilo
tumaììna
zitcÀo

cianita
andduzita

graf¡ada dmandina
honblenda
co.lndon
cfisoberilo

Tabela 14 -

Região Coromandel, MG
(Svisero, em preparação)

Bahia

p¡ropo, ¡lmenita magnesiana,
diop6ldio, cronita, z¡rcåo

Out¡t t¿¡€¡:
diamante
carbonado

magn€lita
hemalita
¡lm€$ih
limonita

fllilo
turmdina
¿rcão' ciaìita

gr&ada dmfldma
homblenda

Minerais pesados de garimpos da região da Chapada Diamantina,

Região de Diamantina,

MG (Chaves & Svisero,
lqqlì

com

ausentes

Out!¡ hl!r:
d¡ananûe

carbooado

mågnetik
hsmEtita
üm€{rita

Bnståsh
rulilo
tumdha
zir{ão
cianita
anddl.øita
sill¡manita
gránada ålmând¡na

ûisoberilo

Luma
dæporo
hvas fcfatadas
(f or€fl cita, gqt€i¡ita,
goyaih)
clclás¡o
çridltonildrqrrlb
estaurolita

xenolima
moîazita
pirt|ø

Região de Tibag¡, PR
(Chieregati & Sviæro,
l qqot

âpatita

ausentes

Outll |tr6:
diamante
caòmado

magnelita
hemâtila
ilmen¡ta

llmonit¡t
anatás¡o

rutilo
fumal¡na
zircã
c¡anita

gEnada almad¡na

t¡n¿on
qisobedlo

eatila

epídoto

de
Mina de Romaria, MG
(Svisero, 1979; Svisero &
Mer¡er 19811

eslaurdita

granda piropo (CrrG: 0,3-2,10%)
ilmenila/geik¡elita (MgO: 7,&12,10%)

outll ñ!o¡:
diamarle
cabonado

m4îet'ta
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A Tabela 14 mostra as assembléias mineralógicas identificadas nos

concentrados colhidos nas regiões de Lençóis , Andaraf e Palmeiras, nos quais estão

ausentes os indicadores kimberlfticos tradicionais. Uma análise da referida tabela

revela que o diamante e o carbonado estáo presentes em todas as áreas estudadas,

sugerindo uma relaçâo entre essas duas fases. A variedade ballas aparentemente está

restrita à Chapada Diamantina. Com relação aos demais minerais, existe uma

similaridade entre todas as áreas relacionadas na tabela. Trata-se de minerais

derivados do embasamento cristalino, em sua maior parte derivados de rochas

metamórfìcas. A ausência de algumas fases em uma determ¡nada área pode estar

relacionada ao tipo de amostragem utilizado. Diante do exposto, verifica-se que nåo

existem indicaçöes da presença de kimberlitos na área estudada. Assim sendo, a

origem do diamante deve está relacionada à fontes primárias muito antigas, que teriam

fornecido o diamante para os metaconglomerados da Formação Tombador. Nesse

caso as intrusões poderiam ter sido cortadas pela erosão, e suas ralzes poderiam

estar situadas sob coberturas da plataforma.

8.2 CARBONADOS

A origem do carbonado vem sendo um problema intensamente debatido nos

últimos anos. Enquanto a origem do diamante convencional (monocristalino) está

relacionada a kimberlitos e lamproltos (Mitchell, 1986), a do carbonado, segundo

diversos pesquisadores, näo estaria relacionada a kimberlitos e nem a lamproítos.

Essa idéia surgiu em parte devido às grândes diferenças entre as propriedades flsicas

do diamante e de seus tipos policristalinos. Como já foi visto, enquanto o diamante

ocorre na forma de cristais transparentes, de hábitos octarombododecaédricos, suas

variedades policristalinas são opacas, de cores escuras e formas irregulares a

subédricas (Trueb & Butterman, 1969; Jaynes, 1978).
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Essas diferenças entre o diamante e seus tipos policristalinos, chamaram a

atenção desde o final do século passado. Mo¡ssan (1895) registrou a ocorrência

desses tipos escuros e irregulares que eram recuperados juntos com o diamante

convencional no kimberlito De Beers. Wagner (1914), observou também a existência

de diamantes policristalinos, porosos e de cor cinza a negro nos kimberlitos Wesselton

e Jagersfontein, localizados também na ,África do Sul. Fettke & Sturges (1933),

observaram intercrescimentos cristalinos entre diamante e carbonado, em amostra da

regiäo de Piranhas, Chapada Diamantina. Ksanda & Henderson (1939), reportaram a

ocorrência de carbonado na cratera de Canyon Diablo no Arizona, formada por

impacto de meteorito.

Keer ef a/. (19a8) foram os primeiros autores a provarem, que o carbonado é

constituído por microcr¡stais de diamante. Analisando amostras da Venezuela (Gran

Sabana) por meio de uma câmara de pó de Debye-Scherrer eles obtiveram um

diagrama constituído exclusivamente pela principais reflexões do diamante: 2,064

(111), 1,254 (220), 1,075Ã (3r1) e 0,S924 (400). Esses autores foram os primeiros a

observar também que, apesar do carbonado ter sido descoberto em 1843, somente a

partir de 1846 ele passou a ser recuperado nos garimpos da Chapeda Diamantina.

As primeiras idéias sobre as condições de formação do carbonado foram

apresentadas por Wentorf & Bovenkerk (1961), referindo-se a prcsença de diamantes

escuros policristalinos formados a altíssimas pressões (130 kbar) e temperaturas

também altas (1.700 oC¡ na presença de um catalisador de ferro-niquel. Nessas

condiçöes substancialmente acima da curva de equilíbrio diamante-grafita no diagrama

de fases do carbono, a nzâo de nucleação é muito alta, tendo como resultado a

formaçäo de um grande número de ciistais pequenos e imperfeitos. Os referidos

autores notaram a presença desses 'carbonados artificiais" oclusos no catalisador

metálico e na grafita. Com base nessas observações Wentorf & Bovenkerk (op. cit.)

concluírarn que o carbonado se formava por processos de resfriamento rápido à altas

pressoes, ou entäo, por um aumento súbito na pressäo a temperaturas

moderadamente altas em um ambiente plutônico favorável. É fácil notar que as
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observações de Wentorf & Bovenkerk (op. cit.) sugeriamuma origem semelhante para

o carbonado e o diamante.

Frantsesson & Kaminskly (1975) foram os primeiros a levantar a hipótese de

que o carbonado não ocorria em kimberlitos. Ainda segundo esses autores, as

inclusões minerais nele presentes seriam representadas por minerais tfpicos da crosta,

ao invés de assembléias típicas do manto tal como encontrado em diamantes

kimberlíticos. Robinson et al. (1978) sugeriram que os diamantes policristalinos

estariam relacionados à transformações sofridas por carbono de origem orgânica nos

processos de subducçåo. Essa sugestäo trouxe um novo enfoque na problemática da

origem do carbonado.

Smith & Dawson (1985) consideraram a possibilidade dos tipos policristalinos

estarem relacionados a impactos de grandes meteor¡tos ocorridos no passado.

Simultâneamente Kaminskiy ef a/. (1985) sugeriram que a yakutita (variedade

semelhante ao carbonado) forma-se por impactos de meteorito em rochas ricas em

grafita. É ¡nteressante observar que a yakutita é encontrada em depósitos aluviais do

Rio lbeliakh no norte de Yakutia, na Sibéria, acompanhada dos indicadores

kimberllticos tlpicos representados pela ilmenita magnesiana, granada piropo,

cromoespinélio e zircäo, que foram ignorados pelos referidos autores. Posteriormente

Kaminskiy (1987), propõem que o carbonado se origina pela irradiaçåo de partículas

de alta energia provenientes de urânio atuando sobre compostos orgånicos.

Nos anos seguintes a maior parte dos pesquisadores passou a considerar que

a origem do diamante policristalino estaria relacionado a processos crustais. Assim

sendo, Ozima ef a/. (1991), estudando carbonados do Brasil e da República Centro

Africana, encontraram grandes proporÇöes de xenônio e kriptônio provenientes da

fissäo do Urânio 238, além de Hélio 4 e gases nobres atmosféricos. Em funçåo desses

resultados os referidos autores concluíram que os carbonados se formam em um

ambiente crustal rico em urânio. Shibata ef a/. (1993) obtiveram análises de elementos

do grupos da terras raras de carbonados da Chapada Diamantina e da República

Centro Africana, bem como de yakutita da Sibéria. Esses autores obtiveram valores de
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terras raras ligeiramente diferentes do padrão encontrado em kimberlitos, e concluíram

que o carbonado e a yakutita são de origem crustal. Kagi ef a/. (1994) realizou um

estudo flsico detalhado de carbonados da República Centro Africana, incluíndo

fotoluminescência a laser, irradiação com prótons, análise diferencial térmica e

termogravimétrica, espectroscopia no infravermelho e análise dos elementos do grupo

das terras raras. Esses autores concluíram que a gênese do carbonado resultou de

processo complexos distintos. Em uma primeira fase, teriam sido formados os

microcristais de diamante constituintes do carbonado sob condições de altas pressões

e altas temperaturas no manto onde teria ocorrido também a agregação de placas de

nitrogênio. Em um processo subsequente na crosta, os microcr¡stais estiveram

expostos à partlculas alfa emitidas por urânio e tório sob temperaturas e pressÕes

médias. Finalmente eles foram atacados por fluidos hidrotermais que removeram

urânio e parte das terras raras contidas nas inclusÕes, incorporando material de

origem crustal. Kaminskiy (1995), reafirmou a hipótese de uma origem nåo kimberlítica

para o carbonado.

Titkov ef a/.(1998), efetuaram um estudo detalhado de impurezas químicas e

inclusöes minerais de carbonados de Yakutia compreendendo amostras associadas a

diamantes detrlticos, e amostras do kimberlito Udachnaya. São apresentados

resultados referentes a quatro amostras (N1 a 4), sendo três relacionadas a diamante

aluvionar e uma ao kimberlito Udachnaya. Na amostra N1 foram determinadas

microinclusões de anatásio, rutilo, muscov¡ta, zircâo e florencita. Na amostra N2, foram

encontrados rutilo, esfalerita, Fe e Cr nativos,caolinita e goethita. Na terceira amostra

N3 foram identificados rutilo, soluçäo solida zircáo-xenotima, Cr, Fe e Ni nativos,

pentlandita e florencita. Finalmente na' amostra N4 estão presentes os elementos

nativos Fe, Cr, Ni, Cu e Tl; as ligas Fe-Ni e Fe-Cr , além de esfalerita, wustita, pirita,

cromoespinélio, magnetita e TlGl. Como se pode observar trata-se de um conjunto de

assembléias mineralógicas extremamente complexas. Algumas fases como florencita,

caolinita goethita e rutilo, foram interpretadas como inclusÕes epigenéticas por

estarem localizadas nos poros. Outras ¡nclusões foram interpretadas como
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singenéticas tendo sido incorporadas a partir de kimberlitos. os elementos nativos

encontrados, segundo os autores, refletem ambientes redutores onde ocorreu a

formação do carbonado.

As observaçöes efetuadas no decorrer desse trabalho sugerem uma origem

kimberlftica para as variedades policristalinas do diamante. Em primeiro lugar, a

evidência mais simples é dada pela associaçáo frequente entre o diamante e seus

tipos policristalinos. Esse fato foi observado em todos os garimpos visitados na

Chapada Diamantina, e vale tambérn para outros locais do Brasil tal como está

ilustrado na Figura 32. Conforme dados da literatura, as ocorrências de carbonado da

Venezuela, Guyana, Rússia e Repribüica Centro Africana estão associadas também

com o diamante monocristalino. Merecem ser lembradas as observações pioneiras de

Moissan (1895) relatando a presença de carbonados no kimberlito De Beers, a de

Wagner (1914) dando conta da presença de carbonado nos k¡mberlitos Wesselton e

Jagersfontein, bem como a notícia recente de Titkov ef a/.(1998) sobre agregados

policristalinos no kimberlito Udachnaya.

llustrando a associão carbonado-diamante de outras áreas além da Chapada

Diamantina, a Micrografia eletrônica I rnostra um carbonado da região de Gråo Mogol,

Serra do Espinhaço, MG, ressaltando a presença de superffcies distintas embora

rugosas, bem como cavidades com contornos geométricos evidentes. A Fotografia 29

ilustra um carbonado de 62 ct recuperado no garimpo Gamela próximo às margens do

Rio Paranafba MG. Nesse caso também estão evidentes a presença de superffcies

bem delineadas segundo um padråo semi-octaédrico.

Outra evidência em favor de uma origem k¡mberlftica para o carbonado e

demais tipos policristalinos é dada pela associaçåo lntima entre esses dois tipos de

materiais. A Fotografia 30 mostra um duplo geminado de contato englobando um

carbonado bem caracterizado pela cor escura e pelos poros superficiais (Svisero,

1971 ). A amostra em guestão foi encontrada nos garimpos do Alto Araguaia,

ampliando dessa forma o número de registros de carbonados fora da Chapada

Diamantina. Nessa mesma linha de racioclnio, a Fotografia 3l mostra um diamante
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Figura 32 - Ocorrências de diamante e de carbonado associados nos principais
países produtores da América do Sul.
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Micrografia eletrônica I - Carbonado proveniente do rio Jequitinhonha na
regiåo de Gräo Mogol, Serra do Espinhaço, MG. Reproduzido de Chaves
(1ee7).

Fotografia 29 - Carbonado proveniente do garimpo Gamela, situado na
margem esquerda do Rio Paranalba, MG, coletado por Svisero (1999).



Fotografia 30 - Diamante duplamente geminado englogando um
carbonado de cor preta e textura porosa, da regiåo do Alto do
Araguaia, MT. Reproduzido de Svisero (1971).

Fotografia 31 - Diamante octaédrico (O) combinado com cubo (C)
envolvido por carbonado preto de textura granular fina, da regiåo de
Lençóis, BA.
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octaédrico truncado por uma face de cubo envolvido por carbonado de cor preta e

textura microgranular da região de Lençóis, BA. Estes dois casos sugerem uma

relaçäo genética íntima entre o diamante e o carbonado, ao contrário das idéias de

Ozimaetal. (1991), Shibata ef a/. (1993), Kagief a/. (1994) e Kaminkiy (199b).

A Figura 23 exibe um modelo para a formaçäo do diamante mono e

policristalino para a região da Chapada Diamantina. Trata-se de uma modificaçáo do

modelo original de Svisero & Chieregati (1991). O diagrama mostra uma secção do

Cráton do Såo Francisco esquematizado com a forma de uma sela, conforme o modelo

teórico proposto por Haggerty (1986). O diagrama mostra as relações do cráton com a

faixa de dobramentos Brasília à oeste e alcançando a crosta à leste nas imediações do

Oceano Atlântico. Estão marcadas também as geotermas de 900 0C e 1.000 0C e a

curva de equilfbrio diamante-grafita com a sua inversão na base da litosfera. Uma

escala vertical à esquerda informa os limites de profundidade em direçåo à

astenosfera bem como as principais características petrológicas de algumas regiões

subcratônicas. No centro do diagrama está colocado uma intrusäo kimberlítica teórica

intrusiva em rochas da Chapada Diamantina. Ao lado eståo esquematizadas as formas

mais prováveis de diamante dependendo do nlvel da intrusåo. Os diamantes mais

profundos såo transparentes, oc{aédricos e isentos de defeitos; em profundidades

menores o hábito torna-se rombododecaédrico, e posteriormente cúbico em direçåo

aos nlveis superiores da litosfera, conforme sugeståo de Haggerty (1986).

Extrapolando esse modelo elaborado para o diamante monocristalino, acreditamos que

em nlveis mais superiores teríamos inicialmente a formaçåo de bort (diamantes

defeituosos), e a partir daí a formação do carbonado e de outros tipos policristalinos.

Esse modelo concorda com algumas sugestöes experimentais de Kagi ef a/.

(1994), relativas à presença de nitrogênio no carbonado, tal como acontece com o

diamante monocristalino (Hanis, 1987), cuja formação ocorre sob altas pressões no

manto. O modelo concorda também com as observaçöes de Titkov ef a/. (1998), os

quais identificaram uma assembléia de inclusões singenéticas, formadas sob altas

pressÕes e altas temperaturas, encontradas somente no manto. As fases e as ligas
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metálicas mencionadas por esses autores sugerem profundidades já situadas no

manto inferior (Agee, 1993).

Sintetizando as questÕes acima discutidas, verifica-se que enquanto a origem

do diamante é um problema relativamente bem conhecido, a do carbonado ainda não

está satisfatoriamente explicada. Acreditamos que a formaçäo do carbonado se

processa no manto da mesma forma que a do diamante, sendo ambos apanhados

posteriormente pelo kimberlito e trazidos para os nfve¡s superiores da litosfera.

Contudo, existem uma série de problemas que ainda näo eståo satisfatoriamente

explicados. Especificamente pode se perguntar: quais såo os processos responsáveis

pela formação das texturas tão part¡culares observadas nos tipos policristalínos?

Teriam os carbonados a mesma idade do diamante monocristalino? Essas e outras

questões deveråo ser conhecidas futuramente à medida que forem ampliados os

conhecimentos desses materiais.
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