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1. Êste t::abalho constr de duas partes. A pnineina
trata do histór.ico, imporiância c,:onânica, tipos de jazirnentos
e gônese dos diamentes. I',la segunCa, 6 feito um estudo geológ:--
co¡ litol6gico, r.rinenalógico e econô¡nico da jazida de dianan-
tes de Rornania (antiga Ãgua Suja), loealiz.rda na Fazenda Manne

cos, municÍpio de Ronrania, Estado de lfinas Genais.

2. Conhecida desde 1888, a jazida de Romaria á rnenci-q

nada em tnabalhos de G. Canpos, Hussak, Dnaper e outrog auto-
uês. Minenada durante algumas dãcadas por gnandes companhias,
passou en seguida pon uma fase de abandôno, voltando atuaLrnente
a ser alvo de atenções de nova companhia.

A jazida 6 classificada eomo t'secundánia elevad,aiî.
0s diamantes são encontnados em sedimentos fluviais de idade
pnovãvelmente neo-cnetãcica ou talvez enozoica. Tais sedimen-
tos assentarn-se discondantemente sôbne o ar"enito Botucatú e em

alguns luganes, clinetamente sôbne o embasamento cnistalino. A

sequência cliamantífera 6 constitúida de três camadas, cujos ne

mes locais são: Conglomenaclo Tauá¡ gu€ 6 um conglomenado poli-
rníctico basal, mal selecionado; Secundina, anenito gnosseino
com intencalações eonglomenátieas e angilosas; Gongulho, nome

dado ao solo nico em canga que recobre quase tôda a ãnea.
0 Tauá, a camada mais nica em diamantes, foi estuda-

do com maiones ponmenores. Distinguem-se dois tipos dêsse con-
glomenado: o Tauá tipo e o Tauá atípico.

3. 0 diamante da jazida de Romania apnesenta frã¡ito
cnistalino pnedominanternente nombododecaédnico. A1guns exempla
res, quando submetidos ã luz ultna-violeta, mostnaram fluones-
cência azul-violácea. Alguns nostna:ram anisotropia anômaIa. Os

cnistais octaédnicos normalmente apresentarn trÍgonos de coruo-
são nas faces de octaédno, enquanto os cúbicos, extnemamente
conroÍdos e sempne translücidos, mostnam nas faees de cubo pi-
nâmides neentnantes de base quadnada. Alguns apresentam inclu-
sões de gnafita; em um cnistal examinado, constatou-se e plresen

ça de inclusões de olivina e cnomita. 0s diarnantes da jazid¡
não apnesentam anestas annedondaclas e sinais de impacto'



4. A reserva mÍnirna provada da jazida ã ¿e 2¿000.000
arì' de Tauá. A capa a ser nemovida (secundina e Gongulho) tem es

pessura nédia ¿e 11 m. o teor^ mé¿io obtido foi de 16 pontos/m3.

5. 0 diamante do Tauá parôece ter sofnido pouco ou ne
nhum transponte, suger:indo fonte pnirnária nas pnoximicades. A
presença de inclusões de olivina e cno¡:ríta in<lica uma associa-
ção pninránia de diamante com nochas ultr:abásicas.

6. Recornendações sôbne a lavna do dia¡nante são fei-
tas no final dêste t::abalho.
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a) Intnodução: Histórico e importância econôn:.cJ

1. GENERALIDADES

0 nome diamante vem do grego :rad,ámas", que signífic::.
invencíveI. Por. suas pnopniedades e por sua rara beleza. e r,ari.
dade quando puno, o diamante tem sido alvo das nai-oles ate::cijes
por pante do homem, desde a mais remota antiquidade.

0 inÍcio de sua proculla, ao que se sabe, data inaì s cu
menos do ano 800 A.C. Uma

tinha um diamante em cada
mante s6 foi conhecido na

sÔenr o DrAr,rAì{Tr

foi descobento em Bonnéo, e atá f ins do s6culo XVII e prirrcíp:..c
do XVIII, s6 ena pnoduzido no Oniente. 0 uso do dia¡¡rante se ilen
teve tambã¡n at6 o sécuro xV aproximadamente, ::est::ito ao orien
tê, a pantin de quando foi intnoduzido na Europa.

Em pnincípios do sãculo XVIII, foram descobei:tos os
pni:',reinos diamantes no Bnasil-r nê antigo Tijuco, hoje Diarna:i[i.
flêr deixando a pantin de então a pnodução de diarnantes de ser
pnivilágio do Oniente. A partin de 1867, por ocasião da desco-
benta de dianantes na Ãfr:ica do sur, o Brasil deixoir de ser: nã
pidamente o maior pnoduton de diamantes do mundor posição qr:e
vinha ocupando desde fins do século XVIII. Atua1n.:nte, crrliroüâ.

o diamante tenha sido descoberto em muitos pontos do tennitó-
nio bnasilei¡'o, pnãticamente de norte a sul e de leste a oûrîi:.,
o Brasil mal- tem pnodução suficiente pana apalleecr na nelação
dos pnincipais pnodutones mundiais, Pana que se tenha id6.ia,
as estatÍsticas indican que tôda. a produção que o Brasii tev¿
desde a descoberte de diamantes em seu tenr.itório, não chcga a
ser igual ã metade da pnodução do Congo ern eÐùnas um ano"

A pnodução rnundial de diamantes gira a-Lualmente âo ï',:
don de 7 ,5 toneladas anuais, sendo cêrca de c toneladas cic ci¿r
mantes industniais e 1r5 toneladas de gerooiógicos.

Dessa pnodução total, o muncio I:'-vr"e entna con cêr'c¿
de 9reo dos industniais e 96rseo dos gemol6gicos: cabcnco o rci--
tante da pnodução ã unss. considenando que em lgsge segundo 3

estátua datada do sáculo V 4.C.. ccn
ôfno. Dunante nais de rn"íl anos o d:-a.

fndia. No ano 600 D.C., o diamante
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rlThe Dianond Industrytr, a Ãfr:ler contribuia com cêrca de 99¡Seo

do total da pnodução mundial, em menos de uma d6cada a URSS con

seguiu passau de não pnoCuto:ra e un lugan de destaque na produ

ção mundial.

Dos gLeo de diarnantes industniais do mundo Livne, e 4
fnica entta com 90%) e a Aniérica Co Sul, pnincipalmente o Bna-

sil com 1%.

¡¡a Áfriea os maiores pnodutones são en orden decnes-

cente de produção: Congo, Ãfrica do Su1, Chana e Serna Leoa.

Dos g6¡Seo de diamantes gernológicos Produzidos peLos

paÍses ocidentais, a Áfnica produz g2eo e a An[nica do Sul l+'5%.

Pana que se tenha idáia do capital movimentado em ne

gociações com diamantes, e de sua impontância econô¡nica, sðnen

te o Gnupo De Beer:s , o principal gruPo diarnantánio do mundo,

movimentou em 1964 US$370.496.815'00' o que corresPonde ã taxa

atual do doLar" (NCn. $4r20 pon us $Lr00) a NCn. $1'556.096'623'00:

Analisando êsse movimento e o fonnidável salto dado

pela URSS na produção de diamantes nos últimos anos ' grraças ãs

pesquisas nealizadas por âstes na Procura coroada de êxito de

jazidas pnirnánias de diamantes, podemos aquilatan a gllande in-
portância pana a economia nacional de qualquer estudo que con-

tnibua de alguma for"ma para o esclarecimento da até o momento

misteniosa fonte ou fontes pninárias de diamantes no Bnasil.

b ) Tipos de j azimentos di¡1qLlifgry.

Temos em suma dois tipos genéricos de jazÍ.rnentos dia

mantlfenos:

A. Jazidas Pnimánias.

São aquelas em que o diamante está sendo extraldo
da nocha em que ête se cnistalizou, ou foi pe3.a Pri-
meira vez trazido das pnofundezas Pana a superfície
da tenra. São nochas ígneas ultnabãsicas pe¡ridotÍti-
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ticas: gue receberam o none de ttquinbenlitorrr Þon te
r:em sido pela primeira vez encontradas em Kemberley,

na Ãfnica do SuI. Essas noehas formam rrpipesrt ou di-
ques nessa negiãor eue são minenados pon gnandes cog

panhias de minenação.

Atã o presente tais r:ochas são conhecidas apenas

na ,{.fr-ica e na URSS, embona notÍcias oficiosas infor:
mem sôbre a descoberta de nochas do mesmo tipo na 1g

dia, nos EUA e em outnos locais.

0 teon em diamantes nos quimberlitos da .4f:rica do

Sul vania de 01125 a 0r32 quilates por" tonel-ada de

min6rio, sendo o teor m6dio normal de 0r25 quilates/
ton.

As jazidas dêsse tipo são atualmente nesponsáveis
pela esnagadora maionia da produção rnundiaL (mais de

90eo ) .

B. Jazidas secundãnias

São aquelas em que os diamantes são extraÍdos de

nochas sedimentares ou metassedimentares, isto 6, rg
chas em que o diamante se encontna aeidentalmente,
podendo ten sido ::etrabalhado vãrias vãzes antes de

nelas in j azer.

Estas jazidas podem sen tipo rrplaeerrt, em que o
diamante ã minerado em cascalheinas de l-eitos de nios,
ou do tipo trelevado", em gue o rnin6nio 6 nonmalmente

do tipo conglomenãtico ou metaconglomerático, e se

encontra atualmente elevado em relação ao nivel dos

niosr euê drenam a negião. As jazidas elevadas podem

ter idades geol6gieas que vão do pn6-cambriano ao ce

noz6ico.

As jazidas seeundá::ias são as mais numenosas e dis
seminadas, sendo no entanto no:rmalmente pobnes em rg
Iação ãs jazidas pnimãrias. Infelizrnente, devida ã
pnópnia hetenogeneidade das jazidas sedimentares, não

há ¿ados estatÍsticos disponÍveis dos teores nédios



em diamentes
que os teores
quinibenlitos.

No Bnasil,
o momento são

c) Gênese dos di+mantes

0s estudos visando esclanecer: a gênese dos diamantes
visa não sõmente satisfazen ã cuniosidade cientÍfica dos espe-
cialistas, mas tarnbãm, indiretamente, onientar a procura de nc
vos depósitos de valon econômico. Exemplo palpitante 6 o caso
da URSSr guê ae pnãticamente não pnodutor:ar pâssaou gnaçes aos
conhecimentos da gênese e associação pnirnánia do diamante eom
detenminado tipo de rocha, a um lugan de destaque ne nelação
dos gnandes pnodutones.

É necessãnio, aqui¡ güe se eselaneça que frá Oois pne
blemas nelativos ã gênese:

A. 0 pnineino dêIes, talvez o m¿is simples, 6 saben
que o diamante está contido pnimãniamente em rochas
ultrabásicas do tipo quimbenlito.

B, 0 segundo, o mais complexo, é saber se o diamante
se cnistalizou no magma quimbenlÍtito (ainda ã pno-
fundidade, ou no local de consolidação do quirnbenli-
to): ou se sirnplesmente a associação dos diamantcs
com o magma quimbenlítico foi punanente acidental,
isto 6, se simplesmente o magma quinrbenlítico foi o
meio de tnansporte dos diar:rantes das profundezas da
cnosta ou mesno do manto para a supenfÍcie.
Com relação ao primeino probL.cma, sabe-se hoje que

não há mais dúvidas. As gnandes minas ern quimbenlitos da Ã¡ri.
ca do SuI, conhecidas e explonadas desde 1870, e as recentes
descobentas de minas senelhantes na URSS (Ur.ais e Yakutia), potl
si só demonstnam a associação do dianante com êsse tipo de no-
cha.

- 5.-

para ôsses tipos, sabenclo-se no -:ntanto
gão non¡:ralnente be:l meno::es que ncg

infelizrlente, as jazidas conhecidas ató
tôdas dêste tipo.
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Jã, com relação eo scgundo Ðnoblema, muito pouco de
corrclusivo se ten até o momento, embona exaustivos estudos já
tenham sido feitos por inúneros oesquisadores cnedenciados no
campo, tais como Du Toi-t, A, F, iJilli-aros, G. F. Ì{ilLians, Bon¡]
€y, lrlagnen, ete. rnúnrenos são os pesquisadones e inúnenas a$
teonias. Não entranemos, aquir €rn ponmenores sôbne essas teo-
nias, mas danemos apenas a teoria aceita pon alguns pesquisa-
dones, entre os quais Du Toit, teonia essa que á a menos vuLne
náveI a cnÍticas, segundo Leituras especializadas feitas pelo
autor. Essa teonia 6 a de que o diamante senia um conqtåtqin:
te oniginal de centos rragrÂas. quimberlÍticos , tendo contudo se
cnistalizado ã pnofundidade, isto 6, antes do magma quirnbenlí-
tico se consolidar nos ttpipest'ou diques. Esse fato 6 eviden-
ciado pera pnesençe de grande númeno de microcnistais de die-
mante na messa fundamental do quimbenlito. Essa teonia, embona
a menos cniticada, tem algumas sánias objeções, objeções essas,
nas guais não entnenemos pon não ser o objetivo do presente tna
balho. A discussão arnpla e elana dessa e de muitas outnas teo-
rias podená ser encontnada no tnatado ,The genesis of the dia-
mondt', de A. F, htilliamsr eue embona antigor 6 o rnais conpleto
no cempo.

No Bnasil, at6 o presente mornento sõ conheeenos jaz!
das seeundánias. 0 pnoblema da onigen pnimãria do diau.rante no
Bnasil tem nenecido a atenção de vários pesquisadones de ¡.eno.
hêr entne os quais Gonceix, Derby, Rimann, Hussak, Dnapenl D.
Guimarães, Q. Banbosa, s. F. de Abreu e outnos. Embona com to-
dos êsses estudos, a eonclusão at6 o momento 'ez nada se saÞg
de cgncneto-e definitivo sôbne ,l.gqlgem Þni¡náTia do dia

síver associeqãg eom.nochas básigas ou_ultr"abásicas Esse fa-
to se deve em pante a ten âsse problema sido tratado de manei-
ra um tanto supenfÍcial pon êsses autones, não por displicêneia,
mas pelo fato de ser êsse um tnabalho moroso e canente de nui-
tos reeunsos econômicos e pessoais, a exenplo do que foi feíto
necentemente na URSS.

sabe-se contudo que no Bnasirr sê houven associação
neal" do diamante com nochas básicas ou ultnabásicas, êsses dia

Iihá ãÞenes uma s6nie de evidê
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nantes devem estan ligados a vánios epis6dios de magmatisr¿o bå

sico, uma vez que no Brasil são encontnados diamantes em nochas
sedinentares de idades, gu€ vão do pné-Cambníano (conglomene.Cc

Sopa) , passam' pelo Paleoz6ico (anenito Furnas ) e vêm atá o Cr:er

táceo supenion (Baunú).

Êsee fato pode sen devido, em pante, ã gnande resis-
tância do diamante ao desgaste, o que fania com que ête fôsse
passando sueessivamente de uma rocha sedimentar para outna,
Contudo, a pnesença de dia¡nantes sem sinal algum de nolamento,
en jazidas sedimentares de idade geol6gica nelativamente lreeen
tê, mostna que tivemos pelo menos dois episódios magnáticos,
aos quais se associam nossos diamantes,

Devemos adnÍtin, aínda, o fato de que peJ.a gnande dis
seminação dos diamantes no Br:asilr êm ánea (ãles são encontna-
dos quase que de norte a suL e de leste a oeste do Bnasil), de

ve haven vãnios focos de disseminação de díamantes em nosso
paÍs. '"

Assirn sendo nossos pnoblenas sôbne as fontes primá-
rias de diamantes fican ainda mais dificultados, pois devemos

consideran que estamos pendidosr pop assim dizer.r rro tempo e
no espaço.



A Jazida de Ro¡na::ia (fotc 1) foi descoberta em lg8g.
sôbne e1a alguns au-rores escreveram ou fizerarn neferências, po
dendo sen citados entne êstes G. de canpos, Hussak, Ðnaper, etc.

Ap6s sua descobenta, foi rnr'-ne::ada oon mõtodos rudime:j
tanes pon H. Anena. postenio::¡rcnte, já en inÍcios de nosso s6_
eulo ' foi instalada uma mod.en- - ¡nineraÇão, ir:tein.:mente nrecani
zada, com equioeìmento mod.enno pana a ãpoca, e com capacidade
cle processar atá 1.000 m3 de mín6nio pon dia. 0 desnonte era
feito por uma sõr:ie de potentes I'canhões <lágua' e o minér"io sol
to era encaminhado Ðalra a usina de beneficianrento po,. Lrma s6nie
de canais abentos no substnato da jazida. Dur"ante o pelrcurso,
o ninénio acabava de se desagregar por ação do nolamento e da
,lgua e chegando ã usina de bencficiamento, passava pon uïna sá_
rie de peneínas vibr.at6nias, sendo as fnações adequadas encami
nhadas então para enormcs ,troremelsrr, nesponsãveis pe1,l pni_
meina concentnação dos pesados. 0 eoncentnado era levado então
pane ttJig=tt, onde nova concentnação ena feita; o resÍciuo finaÌ
era encaminhado pon co::neia tr-anspontadona Þaïaa uma sepanação

2. A iiA?-I_Dê_-Ðj4y!\trTil'irr¿ lr RoÌ.iARrI,., T,1"G

*8-

magne

na e retinada dos diamantes . A iiDiemond Mining co. rr foi a fin*
ma que explonou a jazida no princÍpio d<¡ s6cul-o"

Esse eompanhia foi sueedida pela "i.fefeme', que conti
nuou a explonação pon mais algum ter*po e finalnente, a jazid.a
foi abandonada, situação em que se encontnava ató há poucor orrêrì
do nove companhia voltou a se interessar peta exoloração em gnan
de eseala da jazida.

A causa do abandôno deve ter- sid.o, entl:e ou.t¡:as coi-
sas ao fato de, ap6s tenem sido netirados milhanes de metros
cúbieos da jazida, a frente de mj-neração ten fieado en situaçã.o
topognáfica que dificultava e prãticamente irnpedia c escoamen-
to do min6nio desmontado das fpentes de mirer"ação para^ a usi-na
<1e beneficianento (fa1ta ce declive natunal). Ao oue tudo indi

ática, sendo o resíduo não magnõtico catado manualmente Ða
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cê¡ pon dados colhidos de relatõnios intennos das 

"n¡igas con-
panhias e dos pnopr:ietários atuais das tennas onde está 1ocalå
zada a jazidar oE nesultadosr'no inÍcio, fonam conpensadones.

Du:rante -o -€orrnente--ano , a companhia, organizada- para
suceden a frMefana?', guerernbona não-ope:rando, tinha a concessão
ciQ lavna na ánea, nealizou pesquisas pnelirninares, visando es-
tudan as possibilidades de neinstalação de moderna minenação
na jazida, pesquisas essas, das quais panticipanos como convi-
dados e como nesultado delas podemos apnesentar esta pequena
eontribuição ao seu eonhecimento.

No momento em que nedigimos esta, a IrExdibnarr , a no-
va companhia, está iniciando a minenação em eseara píloto, uti
lizando no desmonte e no tnansponte do rnin6nio não rnais proces
sos hidnãulicos e oês modennos tnatones, pás cannegadeínas e bag
eulantes, métodos êsses necomendados pelos ge6logos r gu€ fonam
convidados pena pesquisar a jazida.

b) situacão Feoenáfic?, &eol6eilea e geononfolóeica

A jazida en questão está localizada na Faz, Manrecos,
munícÍpio de Ronania (antiga Ãgua suja) r rrê negião leste do
TniânguÌ.o Mineino (fíguna 1).

A ánea ã doninada pon um gnande planalto corn aLtitu-
de srðdia de 900 nr euja monotonia 6 quebrada apenas peros va-
les de alguns inpontantes :ríos e seus tnibutár.ios, vales êsses
pnofundamente encaíxados. 0 nio Bagagernr eu€ pêsse pela jazida,
tem seu nivel rnõaío a uma eota de aproximadamente 6g0 n e o c6n
nego da .{gua sujar eue segue mais ou menos panalelamente ã fnen
te de ninenação, tem seu niver ¡né¿io ã eota de g70 rn,

0 planalto ã recobento pon vegetação do tipo cenrado,
nestringindo-se o movimento econômico da área ã pecuánia e ao
ganimpo.

Geolõgicamente, a ãnea 6 nepnesentada pnedominantemen
te pon fonmações cnetãeeas e cenoz6icas, assentadas em discon-
dância angulan sôbre o complexo cnistalino. A tabela J. mostna,
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¡.esumid.amente, a col-una geolõgica regionalr segundo Hasui (1967)

As :roehas do complexo cnistalino encontnadas na jazi
da são nicaxistos e estaur.olåta-xistos com intencalações de en

fibolitos, contados pon diques e veios pegmatÍticos e alguns
diques de nochas bãsicas,

A supenfÍeie do complexo cnistalino ê i:rregulan e sô

bne esta nepousan discondantemente os anenitos Botucatúr gü€

apnesentam intensa estnatifieação cruzada e, local,menter se eg

contram'siLieificádos (ou cozidos). Localmente, o Botucatú apre

senta atitude N-1oo-8, 1oo sE,

Em díseondância enosiva (como pode sen visto na foto
6) sôbne êsses anenitosn repoLlsam os sedímentos fluviais de ida
de neo-cnetácea ou cenoz6ica (?), que constituem a seguência

de nochas diamantffe:ras,

Essa sequãncia; como pode sen visto na figuna 2t se

inicia de baixa pana cima, com um matenial conglomenático, que

necebe o nome de ItConglon'renado Tauãtt. EsSe conglomenado se en-

contra ora assentado sôbre os anenítos Botucatú e ora sôbne os

mieaxistos e estaunolita-xistos dinetamente.

Elirnina::emos desta sequência o ehamado rtEstneladott,

refenido por autones anteniones, Pon acneditanmos que âle não

passa do p:r6pnio conglomenado Tauá, seParado dêste ãs vâzes

pon intencalações lenticula:res de material arenoso de composi-

ção semel-hante a do Tauá. É ¿ifieif ineLusive identificarr no

carnpo, o chamado |tEstreladott.

SôUr-e o Tauá repousa coneondantemente uma cðnada de

naterial pnedominantemente arenoso, bem estratíficado, pon vê-

zes bastante endunecido por compactação ou cinentação Por opa-

1a, que necebe o nolrre de ttSecundinatt.

Finalmente, e encet:rando a sequêneia, há uma earnada

d.e sedimentos aluviais r:ecentes ¡ QUe se ressalta pon sua côn

venmelho sangue e por ser constituÍda pnedominantemente de fr"ag

mentos de canga lirnonÍtica e quantzo anguloso¡ QUe necebe o no

me de tiGo*rgulhott.



c) Litoloeia da sequência diarnantífera

É a r"ocha que conståtue a base da sequência e a que

é eonsider.ada min6rio. Distinguj-::emos aqui dois tipos de Tauá:

unr dêIes r gu€ passaremos a char¿ar" de ttTauã tipott , aflora na

gnande fnente de minenação de Ronrania; o outnor Qü€ Passanemos
a chaman de trTauá atípicott, aperece ein escavações feitas poll
ganimpeiros a cê:rca de 3 km ao norte da fnente de Romania, na

Fazenda Tonhozinho.

0 Tauá tipo (fotos 2 e 3) ó um conglome:rado poligâni
co: muito rnal selecionado, contendo seixos de rochas metarnónfí
cas (xistos, filitos, gnaisse, anfibolito, etc.), lgneas (gna-

nito, pegmatitos, nochas básicas), sedimentares (areníto Botu-
catu silicificado ou não), guartzo de veio, ágatas e ainda ma-

te::ial irneconhecível. Excegão feita dos'seixos de ãgatas, are
nito silicificado, quantzíto, quantzo de veio, o nestante do

mater:íal se acha completamente altenado, mantendo apenas a fon
ma extenna. A maio:: parte dêsses 'seixos são bern a::nedondados,
exceto os de material pegmatóide e um ou outno seixo de nochas

raetam6nficasr euê são angulosos ou sub-angedondados. 0 tamanho

dos seixos 6 muito vaniado, indo de menos de um centimetro at6
cênca de 30 cm; pnedominan os de 5 a 20 crì.

A matriz do Tauá tipo, de colonação cÍnzenta, ãs vê-
zes tendendo a esverdeada, ä.fonmada pnincipalmente pon fnagmen

tos de nochas alteradas, de difícil identificação. A matniz cons

titue cênca de 20 a Steo em votrurne. Nessa matr"iz"á que são encon

tnados os diamantes, junatamerrte corn out::os minårais pesados,
que os acompanham (sat6tites)"

0 Tauá tipo tem, ern centos locais, intencalações len
ticulanes'de alguns metnos de extensão pon alguns decírnetnos
de espessura de matenial allenoso, de constitutição semel-hante

ao do nestante da nocha (foto 3).

0 Tauá atípico (fotos 4 e 5) á urn conglomenado de co::.-;

tituição menos vaniado¡ gue a do Tauã tipo. Há nãsse conglomena

c1o uma pnedominância de seixcs de efusivas básicas, enbona ocon

19 - Congiornerado Tauã

-11-
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ren tamb6m seixos de fiLitos, etc. completamente altenados e de
difícil neconhecimento. 0s seixos maiores são angulosos e os me

nores sub-anredondados ou annedondados. A difenença entne êsse
natenial e o Tauá tipo ã ben grande e as pn6pnias fotografias
de ambos ilustnam muito ben a difenença (fotos 2 e 3 do gauá ti
po e fotos 4 e 5 do Tauá atípico).

Embona o Tauá atÍpico se encontr"e compLetamente altg
nado, os seixos das nochas, que o constituem conservam ainda
sua estnutu:ra intenna e foi possÍver gnaças a êsse fato a con-
fecção de uma târoina tamanho 3x4 cm (foto 7) de urna amostna
dêsse matenial-. Pa:ra a confecção d,a }ârnina, o matenial foi pnè
viamente cozido em bãIsamo. A 1ânina foi feita para que pudes-
semos confinmat? a constituição dêsse conglornenado, possibili-
tando assim difenenciá-fo rnais concretamente do Tauá tipo.

0 estudo da lânina do Tauã atÍpieo nevel-ou a seguin-
te constituição:

A. Seixos
1. Seixos de efusivas ou hipo-abissais básicas, possi-

velmente de composição basáltiea, apresent¿ndo algu
mas amigdalas preenchidas pon minerais secundánios
e textuna intensental- (fotos 7 e 8). Esses seixos
constituem eênca de SAeo do total, vaniando o tamanho
dêstes na lâmina de 5 mm a 20 mm. 0s seixos são bem

annedondados, o que não iniplica que seja por nolamen
to, pois em se tnatando de nochas básicas ã comum a
esfoliação esfenoidal pon intempenismo, o gue daria
aos fnagmentos dessas nochas um fonmato annedondado.
A alteração eompleta do rnatenial impede que sejam
identificados quer o feldspato, quer os fêmicosr gu€

constituem essas rochas.

2, Seixos de feldspato, possÌvelmente micnoclÍnio ou

anortoclãsio r gue emborra completamente caolinizarJoq
rnostram a tÍpica estnutuna em gnade dos micnoclÍni<,,
(foto 9). Apnesentam bom annedondamento.

3. Seixos de conglomenado (ou aglomenado ?), constitui
dos de quantzo, feldspato potássico, plagioclãsio e

rnatniz senicÍtica.
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4. Seixos de nocha possìvelmente: ígnea extnusiva ácida,

constituida pnincipalmente de feldspato e algum quag
tzo; completamente altenada e de gnanulação finíssj_
ma.

B. Matniz
Embora de difíci1 identificação , pudemos distinguin
fragmentos das nochas já citadas, angila, limonita e

pouca mica.

Ainda com a intenção de coletan mais dados r gue pos-
sibilitassem a distinção de ambos, lavamos e separamos por gna
nuração cã:rca de 10 kg de cada tipo de Tauáo fazendo a seguin
a separação dos pesados nas gnanulações mais convenientes.

Obsenvando o nesÍduo de lavagem dos dois materiais,
jã começamos a achan gnandes difenenças.

0 Tauá tipo, ap6s a netinada da angila, eüê constitue
a maior pante do matenial, mostrou um ::esÍduo arenoso, conten-
do seixos de guartzo de veio, ãgatas, anenito silicificado,
quar:tzito e pequenos seixos de roehas básicas semi-aLtenadas;
a parte mais fina ã constituída quase que exclusivamente de
aneia quantzosao alãm de minenais pesados¡ guê descnevenemos a
pante. Tanto os seixos como a fnação anenosa apnesentam-se des.
de angulosos (pnincipalmente o guartzo de veio e o arenito si-
licificado) até bern annedondados.

Difenentemente, o único nesÍduo de lavagem nesisten-
te do Tauã atÍpico foi quantzo bem cnistalizad.o em tamanho nir!
m6tnico, fonmando pequenas dnusas ou geodos, quantzo êsser güe
pneenehia possì.veLmente algumas anigdalas dos seixos de nochas
basãlticas e alguns fr.agmentos de nochas básicas, angila con-
cnecionada pon limonita, fêmieos altenados e os pesados, gue
tamb6rn veremos sepanadamente. A quantidade dêsse nesÍduo foi
nínima em neração ao vorume de rnateniar inicial e ao nesíduo
obtido a pantir do Tauá tipo. Não encontnamos nêsse material
sequen um seixo de quantzo rolado, quen sob a fonma angulosa,
quer annedondada. Não há tamb6rn aneia quantzosa.

A diferenÇa dos nesÍduos, como podemos ver, á gnande.

Passarenos a segui:: a deseneven os minenais pesados
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separnados dos resÍduos de arnbos os eolig1,:i;:r':.dcsn nas frações
entre 35 e 70 IJSBS e entre 70 e 200 usBS, fnações 3ssas cscc-
thidas pon apnesentanem o maion conteúdo ern pes¡dos. A sepa¡a-
ção dos pesados foi feita em funís de seoaraçãc, ut-.,-lizan,j.o-se
bromofônmio. A seguin, foi feita a seoaração e:r, :'aag.nðticos (que
pnedorninam em esmagadona rnaioria) e não magn6ticos, utilizando-
se o separadon nragn6tico Fnantz.

Pana a identificação dos pesados roagnáticos e opacos,
fonam feitas seções polidas, montadas en acrÍlico. 0 nesultado
do exame pon luz nefletida foi:

Tauá tipo - Magnetita (pnedorninando), limonita, titanornag
netita, ilmenita, magnetita com lamelas de i1
¡netita, hematita, cnomita, 6xidc de menga¡rês .

Tauã atÍpico - Magnetita (pnedomina, nas era quentidade bem
menon que no tipo), linonita, titanomegne-
tita, 6xido de manganês, henratita.

como podemos ver, não h.í gnandes diferenças quanto
aos pesados nagnéticos e opacos em genal. lrlota-se apenas uma
¡naion vaniedade nc Tauá tipo, bem como uma maion pnedominância
dos magnóticos.

Quanto aos pesados não nagnãticos, a identificação
foi feita corn utilização de lupa binocular e micnoscópio pola-
nizadono tendo sido para o segundo caso montadas lârninas em bãl
samo.

0s miner"ais identificados fonam:
Tauá tipo

1 - Zilcãq - São os que pnedominam. por estimativa vi-
sual, avaliamos seu teon em côrca de 60e0, 0s exem-
p}anes apnesentam-se com aspectos vaniedos, a saber:
-.bem annedondados, alguns intensamente n6seos e

pleocnóicos e outnos incolores;
pr:ismãticos, pouco annedondados, eÞnesentando fa
ces brilhantes e anestas desgastadas, incolores
e niccs de inclusões;
pnisnrático-pinamidais , coloração nosa c1ar"o, pol.l
co a¡.redondados.
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poucc arnedondadcs ¡ pcr vêzes facetados nas fna-
tunados, de col.onação vende-amanelado;
plac6ides, anredondados e de cclonação panda.

2 - Rutilo - Estirnativa visual de 30eo, Apanece com for
mato de pequenos bastões, supenfície inneguJ-an, apa

rentando connosão e color"ação que vai do venmelho
vivo ao quase opaco. 0s tnanspanentes são pleocnó¿
cog.

3-Cianita-Estinativa
sob a fonma de placas
tando ãneas azuladas,
tas sub-arredondadas.

4 - EFtaunoli.tq, anatãsio, molazita e musgovita - Ern

quantidade muito pequena e identificados com algu-
ma düvida.

Tauá atípico
1 - Yirlenal6ide - Agnegado indistinto, de côn bnanca

leitosa pon neflexão e translúcido ccrn colonação
marnom por luz transmitida. Foi chamado de minena
f6iAe, pois não conseguimos identifican nenhurn mi

visual de íeo, Apnesenta-se
incolones, ãs vêzes apnesen-
eom clivagem saliente e ares

nenal individual eom esses canacterísticas. Com

nícois cnuzados, porta-se como isótropo, quando em

fnagrnentos menores. 0s grãos apnesentam superfície
porosa. Ësse matenialr rrê fnação mais finao chega
a apallecer em teon de apnoximadamente 80% do total.
CiaTrita - Com as mesmas canactenÍstieas da cianita
encontrada no Tuatá tipo. Teor apnoximadado de Seo,

2-

J- Tunnaliná - Aparece em quantidade maion que lAeo. É

de colonação vende acastanhada, fontemente pleocn6i
cêr ãs vêzes bem nolada e outnas vêzes não mostnan
do sinal algum de nolamento e apnesentando nêste
caso faces e tendo frã¡ito pnismãtico.

BuËilo - Com as mesmas canactenísticas do nutilo do

Tauá tipo, poném em quantidade bem menor (cêrca de

3%)

Zincio e fluogita - Bem rancs.
Epidoto e clonita - RanÍssimos.

4-

5-
6-
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Pode-se ver, comparandc os nesultados cbtidos do es*
tudo dos miner.ais pesados r güe há uma nÍti¿a difenença entne o

res'-duo do Tauã tipo e o do Tauá atípico.

f, intenessante, ainda, aobsenvarr que nos nesÍduos
de lavagem de ambos os conglomenados, nos locais de ganimpo,

aparecem gnanadas milirnãtnicas de colonação vermelh sanguet

identificadas em labonat6nio como sendo pinopo (f.R. = 1r75).
Essas gnanadas apresentam um tráUito eunioso, o cúbico defonrna-

do e faces connoidas, o gue é devido possÌvelmente a dissolu-
ção talvez dentno do pn6prio magma em que eLas estivenam onigi
nalmente (se 6 que :r'eaLmente elas tenham estado num magma). Es

sas gnanadas não fonam encontnadas no resÍduo obtido em labona
tónio, pois, sendo o seu teon muito baixor apenas algumas vê-
zes maion que o do diamante (o que tivemos opontunidade de obser
var no ganimpo), senia muito improvável que encontnassemos aI-
guma no nesÍduo de lavagem de tão pouco material.

Fique clano também que o dimante é un minenaL pesado,

contido nesses eonglomenados e que tambám não apaneceu nos ne-
sÍduos de Labonatór.io por sen muito naro.

teor em

ion do

loso do

dos:

Sabe-se de infonmação, colhida nos ganirnposr que o
diamantes (e tanbám em gnanadas) do Tauã atÍpico é rna-

que no Tauá tipo,
Foi feita, ainda, análise de Raio-X em matenial ar'gi

Tauá atípico, tendo sido obtidos os seguintes nesulta-

A. Matenial angiloso de colonação bnancar gü€ envolve a}-
guns dos seixos do eonglomer:ado e preenche algumas ca-
vidades: kaoLinita.

B, Matenial de coloração esverdeada, que constituí a maion

pante da matriz: rnaterial {nal cr:istalizado con-stituido
de clorita, venmiculita e minenais angilosos de camadas

mistas angila-nica-clonita.

Essas análises fonam feitas
Minenalogia da FFCL-USP.

no Raio-X da Cadeina de



A Secundina, que se assenta concondantemente sôbne o
Tauár Dê ár"ea tipo (na fnente d.e Romania), á um anenito maI se
lecionado com intencalações lenticulanes conglomeráticas e an-
gilosas. É muito bem estnatificado em relação ao Tauá e deve
ten se depositado em ambiente com capacidade de transponte mui
to menon que o de deposição do Tauá (águas mais calmas). Exami
nadar lro camPo, a Secundina aparentou ten cornposição semelhan-
te a do Tauá, apenas vaniando a gnanulação. rnfelizmente, não
foi possível fazen um estudo mais detalhado dêsse matenial r pop
não sen âle, pelo menos por enquanto, matenial de inter,êsse eco
nômico. Sua espessura á aa ondem de 4 m.

Tnabalhos anteniones (Hussak, 1906 e Campos, L, F. G.,
1891), r:efenem-se ã Secunrdina como material diarnantÍfeno. Tnfon
mações colhidas de ganimpeinos são condizentes com as dos tna-
balhos. contudo, âsse matenial 6 de teon bem infenior ao do
Tauãr o que é explicãvel pela sua granuração infenion a do Tauá
e por âsse fato e aínda pelo fato de sen as vêzes de difÍcil
desagnegação, ê1e não 6 minenado, não tendo tanb6m de nossa pan
te menecido naion atenção.

39 - GogJqulho

0 Gongulho é um matenial misto de solo e nratenial I!
tico resistente, possìvelmente de onigem mista (alúvio, colú-
vio e elúvio). Recobne quase todo o planalto, destacando-se pon
sua colonação avenmelhada. A espessuna do Gongulho 6 aa ondem
n6dia de 6 rn.

Dize¡n alguns gar^impeit-.os, que tnabalham na ãnea¡ gü€
ãsse matenial tanbám é dianantÍfeno e que o famoso ttEstnêla do
sulrt foi encontrado nesse tipo de matenial. Não há, eontudo,
infonmações concnetas, sendo no entanto possíve} que sejam nê-
le encontnados alguns diamantes, pois o Gongulho deve ser em

pante nesurtado de netnabarhamento da Secundina e talvez, em

alguns locais, do pr6pnio Tauá,

É interessante obsenvar^r eü€rna ánea onde ocorre o
Tauá atípico, não foi possÍvel r"econhecer a Secundina ' o*rnftq=r,

/ o -z'\
/r'.- G'
i j erauroreCA
i: :
i? T17 ;t,7 --
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29 Secundina
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tci: ela sido nemovida pela enosão postenion, ou pon não exis-
tin oniginalmente. 0 fato õ que nesse locar o Tauá passa gnada
tivamente a so1o, eoisa que não oconre na fnente de minenação
de Romania.

d. . lgumas obsenvaeões sôbne diamantes da jazida

Dunante os tnabalhos de eubagem e avaliação de teo-
nes feitos na jazida, tivemos opontunidade de obsenvan algumas
centenas de pequenas pednas, provenientes da jazida. As obsen-
vações feitas nestas fonam¡ no entanto, bastante precánias, pois
embona dispondo de rupa binoculan, não tivemos tempo trãuir pa-
na examiná-las em maiones detalhes

contudo, com as poucas obsenvações feitas em campo e
com as obsenvações detalhadas feitas em labonat6nio em cânca
de 40 pednas, adquinidas e necebidas de pnesente de ganinpei-
nos, que tnabalhavam exclusivamente na jazida (êsse fato 'e im-
pontanter pois fica eliminado o r.isco de eontaminação pon dia-
mantes, provenientes de outnas jazidas), pudemos chegan a uma
s6nie de infonrnações, que podem sen eonsidenadas válidas r €r¡
linhas gerais, para os diarnantes da jazida e que inemos apre-
sentan a seguin.

Quanto ao hãbito cristalino, pudemos obsenvan, con-
condantemente com Leite, c. R., 1969r eüe predominam os indiví
ciuos ¿e t¡áuito nombododecaédnico, em suas vaniantes. seguem-se
os ¿e nãuito octaódnico, tarnbém bastante comuns. Em pnoponção
bem menon, aparecem os ¿e nãuito cúbico, nonmalmente tnanslúc!
dos e bastante con¡-oidos e as formas combinadas e os geminados.
As fotos I0 e lL mostnam alguns dêsses diamantes corn difenen-
tes hábitos.

A maion parte dos exemplanes examinados euam de tama
nho infenion a 50 pontos.

Pnedominan entne os diamantes, encontnados na jazida,
os indivíduos incolores (ãs vêzes puros e em outnas vêzes apng
sentando inclusões e jaças), sendo ranos os amanelos, esvendea
dos e Pouco eomuns os de colonação escura, ennôneamente chama-
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dos de canbonados. 0s cnistais incolones ou ligeiranente azula
dos, quando punos, tem ótimo valon cotnercial, pois dão após Ia
piclados a agnadável eôn bnanco-azulada. 0s diamantes dessa ja-
zída. são famosos pon es6a caractenÍstica.

Submetidos ã luz uLtra*vioÌeta, alguns exemplanes
mostnaram fluonescência azul-violácea (os exemplares, que apre
sentanam essa fluonescâncie à }uz natural, eram perfeitamente
incol-ones e aparentemente sem inclusões); um apnesentou fluones
cência amarelada (êsse indivíduo ã luz natural tambãn é amare-

lado) e outno, fluonescência esverdeada (incolor ã 1uz natunal).
A fluonescência apresentada pon êsses dianantes deye oen devi-
da a impunezas, possiveltnente nitrogânior no retÍculo (Leite,
c. R. , 196g).

Comumente, os indivfduos de hábíto octaéd¡rico apresel
tam nas faces de octaãdno os chamados tttrigonos de carrosãort,
algum dê1es com fundo pinarnidado (foto L2). Pon out:ro lado, os

de ná¡ito cúbico apresentam nas faees de cubo figunas geo'raátri

cas de fonnrato quadnado, nonmalmente pir-anidadas e reentrEntes
(foto 13).

Fonam, ainda, feitas algurnas obsenvações sôbne inclu
sões em alguns dôsses diamantes. Alguns indivÍduos apnesentat^am

inclusões não identificadaç (de eolonação negra e de fonmato iü'
negulan), guê deve¡: sen possìvelnente de gnafite (Leite, C. R.,
1969 ) .

Um dos exemplares, de fonmato octa6dnieo, ineolor e

penfeitanente transpanenter con cênca de 1rS nm de diãmetno,
aprqeentou incLusões r euê fonam identificadas ao miolose6pio co

mo sendo de ol,iyina e cnomita (foto 14). Essas inclusões foram

encontradas também em diamantes do lniângulo t"Íineiro, por C. R,

Leite.

Alguns exemplanes apnesentaram anisotroPiar quando

vistos ao micnoscópio com nÍeois cnuzados. Parå esÊa observação,
bem como para a observaçäo das inclusões, os diemantes fonam co

locadOs em uma pequena cuba e imensos em nujol. Essa binrefrin
gência anômala fol obSenvada em cristais, que apnesentavam em

seu interior inclusões, tudo indicando que ela seja devido a

tensões internaè pnovocadas no diamante pon estas. Obsenvarnos
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tanrbén alguns exemplanes, que sem ter inclusões (pelo menos nã.>

visÍveis ao mieroseópio), apnesentaram ligeina birnefringênci:."
Esses mesmos fenômenos fonam obsenvados pon C. R. Leite.

luanto ãs feições extennas secundánias, pnovocadas
pon no3-amento, pudemos observar que os diamantes de Romania näo
apnesentarn normalmente sinal algum de rolamento, o que não ã

muito conum.

Pana chegan a esse constatação, não nos linitarnos ape
nas a observar o anredondamento ou desgaste das arestas, mas fg
mos a um ponto mais acunador güe 6 a obsenvação das chamadas
Itunhadqsrr ou sina-is de igpgct-o. Essas unhadas nada mais ão que
pequenas fnaturas, guase imperceptÍveis, pnovocadas pon iropac-
to. Como sabemos, o diamante, ernbona sendo o mais duno dos nri-
nenais conhecidos, não tern gnande tenacidade. Assim sendo¡ êos
pnimeinos irnpactos violentos, Þnovocados por: nolarnento passanã
a apresentan âsses sinais, embora ainda não apnesente nenhum
annedondamento de anestas. Eassas chamadas ttunhadasrt constituern
pois indÍcio nuito sensÍvel pat?a se saben se o diamante foi ou
não rolado, sendor no entanto, seu uso mal difundido. Tivemos
opontunidade de tornar contacto com essa feição: €ß companações
feitas com diamantes eneontrados en outnas ãneas em leitos de
nios e rnesmo em diamantes do Bagagen, gue apnesentem normalmen
te as ttunhadasrr. Essa feição é nruito conhecida dos melhores Ia
pidários de diamantes, pois durante o polirnento das pedras ¡ €s
ses ¡runhadastr podem dar or igen a fratunas maiones e pnejudiciais.

Essas trunhadastt não fonam obsenvadas nos diamantes
netirados diretanente do Tauá.

e) Cubasem e.teores da ìazida

0 notÍvo, que nos levou ã pesquisa dessa jazida, foi,
antes de tudo, o interêsse econôrnico por ela despentado. Não

poderiamos, pois deixar de tecen algumas considenações sôbne es

reservas e os teones dessa jazida.

Embora sabendo que a potencialidade da ár,ea em nela-
ção ao volume de ninãrio existente é enorme (há ninánio pana
ser explonador €m gnande escala, durante muitas dezenas de anos),
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tivemos que fazen a avaliação da nese::va nínima pnovada, dentc.c
de urn¿ ánea linitada, para justificar o início dos trabalhcs
de explor:ação econônica.

Pana o cálculo dessa neserva mínina pnovada, feita
em ánea de concessão (antiga Fazenda l,far¡.ecos, hoje pentencente
guase tôda ã Fa¡nilia steinr güe 6 pante interessada na explora
ção), foram utilizados dados obtidos da antiga fnente de mine-
r^ação (que se estende pon mais de nril Fetnos ern lirrha reta e

nuito ¡¡raisr sê consideranmos as inúneras reentnâncias) e de 11
poços abe¡"tos em disposição ta1 que apnoximadamente a aconpa-
nham, mas dela necuadosr êû mãdia 400 netnos,

Considenando-se einda a nelativa honizontalidade da

sequência diamantÍfena, admitimos uma espessuna m6dia de 5 me-

tnos pana o Tauá, gue é o minénio. Com essa espessura e o mapa

da ánear güe foi feito, avaliamos uma resenva minime provada d.e

apnoximada¡nente 2 rnilhões de metros cúbicos de nrin6nio. CoÍrs':3.

tamos ainda que a capa a sen nemovida para a sua extnação 6 ¿e

lJ metros.

Pana a avaliação de teores foi feita amostragem locaL
e raédia da fr^ente de minenação com abentura de tnincheiras. 0

cáIculo do volut¡e de min6rio foi feito dinetamente no local de

anostnagem, para evitar erros devido ao acrãscÍmo de volume do

meterial ap6s a sua nenoção, o gue se dá pon afofamento. Reti-
ranos, apnoximadamente 200 nr3 de rninério (o que está longe de

ser um volume de rnatenial nepnesentativo para uma jazida dêsse
tipo, mas que foi o que pôde ser feito dentro do linritado tem-
po que dispunharoos) 0 rninénio foi submetído a uma desagregação
hidnãu1ica e posteriormente a uma sepanação granulométnica e

eoncentração, tendo sido utilizada pare_ ieso uma pequena insta
lação, guê estava operando pnecãniamente na jazida. A coneen-
tnação final foi feita por garinrpeinos exÞe::ientes, que utili-
zanam batáias apnopniadas (penei::as de nralha fina).

Pon êsse método, chegamos a um têor nr6dio de 16 pon-
tos oon metro cúbico pere o Tauá de Rornania.

Como o volume d.e material pnocessado não fôsse suf-
ciente para que pudessemos aceitan con confiança âsse resulta-
do como nepresentativo para a jazida, foram consultados alguns
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nefatónios intennos das verhas companhias de minenação, que opg
ranam na jazida, nelatónios êsses, atualmente, de posse do atual
pnopnietánio das tenras, que pon sinal tnabalhou na antiga mine
ração. Dêsses nelatónios depreendemos um teor n6aio de apnoxima
damente 20 pontos pon metno cúbico, teon êsser eue tern signifi
cado, poís foram processad¿s dezenas de rnilhanes de metnos cú-
bicos pon essa companhia.

Como podemos ver, nossos resultados são mais ou menos
co- nentes, sendo o nosso infenion devido possÌvelmente ao fato
de ser o diamante urn minenal nano e mais ranas as pedras gran-
des e com o cnescer do volurne de matenial pnocessado, aumentam
as possibilidades de apanecerem as pedras gnandes, o que faz .ag

mentan o teor nãdio.

Fique clanor gü€ o teon a que nos neferimos aqui â

epenas do Tauár sem considenanmos e eapa e removen at6 atingin
o nrin6nio.

Esse teor, cmbona não muito gnande, 6 aeeitãveL para
uma explonação nacional da jazida.

Não deremos, aqui, infornações sôbr"e a reserva provã
vel da eoncessão, mas, sabendo-se que hã oconnências de Tauã
em ánea de dezenas de quilômetnos quadrados, podenÍamos avaliar
eomo sendo algurnas centenas de vêzes super^ion ã pnovada.

f) Conclusões sôbre a sênese dos diamantes da iazida

Relativamente ã gânese dos diarnantes da ánea, pouco
de conclusivo podemos infonman. Há contudo uma s6¡rie de evidên
cias r euê não poder"ia¡nos deixa¡' de nessaltan. São elas:

1. A ausência de sinais de rolamento (pnincipalmente
das chamadas ltunhadasr') indiea que os díamantes,
encontrados no Tauá, sofneram pouco ou nenhum tnans
ponte, o que implicania numa fonte pnirnánÍa, nas
imediações da ánea onde se situa a jazida e tal'
mesma na presença da nocha rnãe do diarnante como

comÞonente elãstico do ninánio,
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A presença de inclusões de olivina e cromita en

diamantes da jazidas, QUe são consider:adas singe'
néticas, indica uma paragênese p::imánia associid'a

nochas ultnabãsicas, urna vez que essa associaçãc
--?-so e possLver nesse tipo cie rochas (Deer er ê-L'r

1952 e Leite, C. R. ' 1969).

A associação íntirna do diamante da jazida (se não

fôn puramente acidental) com rochas básicas: que

são as que pr^edoninam no nrinário nrais nico r vem

mais uma vez corr^obonall a associação dâste com

aquelas.

2.

3.

A jazidar gue já foi explorada corn resultados satis-
fatónios dunante dezenas de anos (pelo que indicarn os re1at6-
rios internos das antigas companhias de minenação e infonmações

venbais do pnopnietánio das tenras), poderia, pelas pesquisas

por nós feitas para êsse firn, voltan'a sen explorada com bons

nesultados, desde que a explonação se faça racionalmente'

sabendo que a secundina e o Gongulho podenr, eventual

mente, conter dianantes, pesquisas no sentidO de determiner o

teor em diamantes nesses rnateriais são de suma inrportância pa-

ra o aproveitamento econô¡nico dessa jazida. A importância ã tan

to maior, sabendo-se que êsse rnaterial deve, obrigatõriamente,
sen r:etinado, pAra que Se Possa extnain o minénio. Assin sendo,

e considenando-se que o Preço da retirada do rnaterial 6 quase

tão dispendioso quanto o seu Processamento, o eventual Pequeno

teor enr diamantes podenia cobnir parcial ou totalnente o custo

de sue remoção.

0 aumento de pnodução da jazida (hã planos de iniciar
com 1.000 *3/di" e chegan a 2.000 rn3ldia) fica:rã até cento pol

to limitado pon dois fatôres: quantidade de água necessánia pa

r"a lavan o r.rinénio e problemas co¡Il o despêjo do nejeito fino'

Quanto ao pnoblema do volume de água, sabemos que o

único rio com vazão nazoávelo que passa pela ár:ea da jazida 6
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o Bagagern. Contudo, êsse río, Pot'estar a jazida s.ituada pnõxi

rao ãs suas cabeceiras (cê:rca de 30 kn a juzante) e pon ser a

região relativamente sêca, não tem, esPecialmente dunante es

estiagens, volume de água suficiente para lavan tanto min6r:io '

A constnução de :repnesas a montante podenia amenizan assa sj--

tuação.

Quanto ao nejeito fino, sabendo-se que a maior parte
-do rninenio e angilosa, tenemos um volUme engrme de rnatenial em

suspensão, tnanspontado do lavador para os rios (no caso o Ba-

gagern) , o .qge Pgder.ia Provocar um assolleamento eom consequências

danosas, alãrn de haver 1eísr Qüe Proiben êsse despêjo em rios'
Êsse problema poderia ser evitado com a constnução de tanques

de decantação, que senviriam ao rnesno ter:rpo pana a recuPeração

da água. Contudo, êles seriam rãpidamente assoreadost o que exi

ginia a construção de um grande númeno dêsses tanques.

Como vemos, o apnoveitamento econômico em larga esce

la dessa jazida aeanreta uma s6::ie de pnoblemas Sat6lites ' que

se não fonem nesolvidos nacionalmente, podenão Provoear um fra
casso na minenação, É necessário guer com dados obtidos na prí
ticar Sê chegue ao chanado ttponto idealrtr Dð curva pnodução/cus

to pana a jazida'



ABREU, S. F. (1965) - Recursos minenais do Bnasil, v.l.
BATEI{AN (1959) - Econor¿ic minenal deposits.
BRUET, E. (f952) Le dianant.

3. BIBLTOGRAFIA

CAMPOS, L. f , G. de (1891) - Jazidas dia¡nantÍfenas de
ja (Bagagern), Minas Genais. Tip. Ed. Fluminense.

DEER, I^1. A. & H0ì^¡IE, R. A. & ZUSSMAN, J. (1952) Roek
minenals, v.1. Ne$r Yonk, Wiley.

DERBY, O. A. (1882) - Modes of occunrence of the diarnond in
Bnazil. Amer. ,Journ. Sci. , 3nd. senies, v.24.

" (1898) - Bnazilian evidence on the genesis of thc
dianond. Jounn. Geo1,, v.6.

ENCYCL0PAEDIA BRIÎANNICA (196q) - IDiamondfr, v,7, p.359-363.

GUIMAR.ÃES! D. (1932) - sôbre a rocha matniz do
nas Genais. An. Ac. Bnasiteina de Ciâncias

FiASUl, Y. (1967) - Geologia das fonrnações cnetáceas do oeste
de }linas Genais. Tese de doutonamento, E'P.-USP

HUSSAK, E. (1906) - Uben die Ðiarnantlagenstatten in Westenn des
Staates }finas Genaes und den angnenãenden Staaten São Paulo
und Goyaz, Bnasilien. Zeitschr. f. pnakt. Geo1., v.14.

KITAISKI, E. ( ) - Hinenal-es utiles y su prospeccion. Mos-
cou.

LEINZ, V. & SOUZA CA¡'IPOS, ,J. E. ( 196I ) Guia para determinação
de minerais.

LEITE, C. R. (]969) - Minerelogia e cnistalognafia do diarnante
do Triângulo Mineino. Tese de doutonamentor FFCL-USP.

LEONARDOS, 0. H. & SALDANHA, R. (1939) Diarnante rrDancy Var-
gast' e outnos gnandes dìamantes br^asileinos. Bo1. FFCL-
USP, nP 18. (Mine¡-alogia, 3 )

OLIVEIRA, A. & LEQI.ARDOS, O. H. (1943) Geologia do Brasil.
I,üILLIA!'IS, A. F. (1932) - The genesis of diarnond, v.1 e 2.

. (1966), Year^book, p.

. ( 196r+ ) Geologia do BnasiL.

-25-

Ãgua Su-

forming

diamante de Mi-
, v.4.



Ê FÏGURAS, i-ABEI,A e :.{-)?CGFTAITAS

SJT,iJAgAo, sãQqfìdFrca',,
c CircËo¡ rp¡ di¡tr¡ìStltiru f '

:i -:i
. - tiil

'1-

-26-

t.

"t-
þ'o.*á
í 1-!.

'.t .', I

\:
l-
\.
):

/:n

Pré -C;.n-.c¡ ¡ano
(? )

Tabela 1 Col l-;na
::undo

l.r¿r;

Aluv!al

i Coluviel
luvi¡l

Fluwial
lr

.ieo.ì ó;iÍ ca
iir*q.r i L96T .

nito s ir¡tcr'.ra

Fluvial

:'-1,:, - -.--.
È l $>'.- '

¿lera1 clo T:.'i ni).iïio I'i ' rre i rc s e-

Coot¡,ncat¿l

¡.-o¡¡ co

riuvial ' 
I



/EG€NÐA

C'rnáot o*t'e¿t/o
Ce,'slc€i no

5ec¿..2 dr'tt¿. ffi do,e gu(ho

Ffgura 2 Perfil geológico esquemático da jaz'ida diamantífera cle lìornaria, M,G.
( Isotba , 1.969 )

I
N)
-.1

I
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"igu*a, casas C¿. r:ldade do Rona-
rla; en regundo plano o vfl;.e profi¡nd,a¡nents encalxad.o do edrrego Ág,r* SuJa, EË"o""e d,a dlref-
ta para a e6qL¡ortLa¡ glhando para a frenbe; en tercelro plano aparece a ár,ea já mherada, onde
afJ-ora¡ o Arenftc¡ llírtueattí e o Embasanento Crletal-lno; eE qrrarto p]-ano pod.enos observar a fren-
t¡ ds nlneragão¡ aparecendo nlttaanente a estratlflcação, e os d.iferenies planos corresponden-
tes às ca"nadaE da seqrrâncle ôlanantlfera; en últtuo pJ-ano, aparece o topo do nonótono planal-
to que d'ontna tods. a regläo, recoberto por vegetação de eerrado. No canto direlto d.a nontag€Er
pode ¡er vlsto u.u trexo da estruda que l-iga Iìonlrrla a l"lonte Car¡¡elo, havendo a1f una perua Kon-
bl que pode servlr de esca-la nos últlnos planos.

:

;r,'. 
r, .,Ì

-;.i -+.!. ' ;

_.?¡, '.!ìi.i 
i .

I 
r"" .;:

,''..

.t ...' 'tó--. ...):i.r. _.. ',,, .r,l . '
, ,:.'-r.,'_- ,''':

'1..,:..-it

' ;-ir:

t
l\¡r



'j'oi;,; ê - i¿¡ruá tlpo - Ronartar l{.Ci.

0bserve-se o tam¿nho variad.o dos
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